
   
Inbjudan Riksutbildningsdagar 2020  
   

Datum: 26-28 mars 2020  
Tid: torsdag kl 10.00 - lördag  kl 10.00  
Plats: Hotell Scandic Alvik, Stockholm  
Adress: Gustavslundsvägen 153, 167 51 Bromma  
  

Tema: I år erbjuder vi ett SMÖRGÅSBORD blandat med inspiration och 
kreativitet både för stylist-och frisörlärare. Stresshantering och kommunikation 
som en fortsättning på en av förra årets föreläsningar samt fokus på arbetsro 
genom konsten att hantera sitt och elevernas skärmanvändande i skolmiljön.   
  
Innehåll:   
  
Pivot Point - Vidareutbildning och professionella produkter för skolor och i 

salongen. Tusentals hårdesigner runt om i världen har lärt sig sitt hantverk 

genom Pivot Point professionella inlärningssystem. Det är det mest erkända 

pedagogiska verktyget som förekommer inom frisörutbildning.   

Vi kommer få ta del av föreläsning samt praktiska workshops för alla lärare.  En 

grundlig genomgång inom nya utbildningssystemet LAB både för lärare och 

rektorer.   

  

Theo Pokorny - En föreläsning om livet utan internet. Om konsten att hantera 

sitt skärmanvändande och som resulterar i bättre arbetsro för både elever och 

lärare.  

  



Amanda Thunberg - Fortsättning och fördjupning på förra årets 

succéföreläsning. Stress, kommunikation och ledarskap i klassrummet.   

  
Robin Werner -  En av Sveriges främsta make up-artister som har arbetat med  
b la. After Dark. Han har under många år framgångsrikt arbetat med inspiration 
och utbildning med våra skolor runt om i landet.   
  
Staffan Westman - Utbildningsansvarig för frisörföretagarna kommer att

  informera om hur utvecklingen inom branschen fortgår, skolverket, förändring 

av hantverksprogrammet och ev. yrkeshögskola, miljötänk, frisörlicens m.m.   

  

Rektorsprogram - Torsdagen 26/3 kommer rektorerna ha ett enskilt forum. På

  fredagen 27/3 deltar ni tillsammans med lärarna på förmiddagens 

föreläsningar.   

  
Pris:   

• Del i dubbelrum (2 nätter + helpension) 3500:-   

• Enkelrum (2 nätter + helpension) 4500:-   
• Dagpaket - Lärare/rektor (2 dagar + lunch + fika) 2300:-   
• Rektorspaket enkelrum (1 natt + helpension) 2500:-   
 (Konferensavgift med 950 kr ingår i samtliga priskategorier).   

  
Anmälan:  

• Dubbelrum lärare, 2 nätter: 
https://forening.foreningshuset.se/SFLF/evenemang/visa/14237-
riksutbildningsdagar-26-28-mars-2020-dubbelrum 
 

• Enkelrum lärare, 2 nätter: 
https://forening.foreningshuset.se/SFLF/evenemang/visa/14238-
riksutbildningsdagar-26-28-mars-2020-enkelrum 
 
 



• Dagpaket lärare eller rektor, 2 dagar: 
https://forening.foreningshuset.se/SFLF/evenemang/visa/14240-
riksutbildningsdagar-26-28-mars-2020-dagpaket-larare-och-rektorer 
 

• Enkelrum rektor, 1 natt: 
https://forening.foreningshuset.se/SFLF/evenemang/visa/14239-
riksutbildningsdagar-26-28-mars-2020-enkelrum-rektorer 
 

Sista anmälan: 25 januari 2020. OBS! Anmälan är bindande. 

Viktigt:   

• Nytt för i år är att det finns en anmälningslänk till varje boknings 
kategori.  

• Anmälan är registrerad som ICKE MEDLEM på grund av att fakturan 

skickas till skolorna.  

• Faktura adressen anges under AVI-ADRESS   
• Under NOTERING på anmälningslänken ska det framgå om skolan vill ha 

e-faktura eller pappersfaktura, vem ni vill dela rum med och ev. 

specialkost.   

Vi ber er vara tydlig i anmälan så att det blir mindre tidskrävande för 
styrelsen att hantera.   
  
Mer detaljerat schema skickas ut i början på februari.  

 

 Varmt välkomna!  


