Uppdaterad information ang. Riksutbildningsdagarna
Först vill vi i Styrelsen tacka för ert tålamod. Vi jobbar så mycket vi kan med att lösa
situationen med Riksutbildningsdagarna på bästa sätt för oss alla som skulle
deltagit utifrån de omständigheter som råder.
Vi är fullt medvetna om att många är drabbade ekonomiskt i denna situation och
där har vi som förening inga resurser att återbetala något. MEN vi tittar på höstens
Kinderägg och gör allt för att det ska bli så bra och billigt som möjligt för er som
kommer delta. Hur vi löser det ekonomiskt vet vi så klart inte nu. Vi måste be att få
återkomma med det efter sommaren då vi förhoppningsvis vet lite mer om hur
situationen är.
Vi vet att det är en tuﬀ tid nu då allt är upp och ner, men vi får alla hjälpas åt. Det
kommer andra tider!
Föreläsningar online som ni kan ta del av är följande;
Pivot Point; Information hur och när finns på vår hemsida www.sflf.se
Frisörföretagarna med Staﬀan Westman; Vi kommer lägga upp en video med
Staﬀans föreläsning/information på vår hemsida, men tidigast i slutet av nästa
vecka då Frisörföretagarna har mycket annat att stå i just nu. Vi meddelar när den
ligger ute.
Urban Academy; Vi kommer att lägga en video med information från Urban
Academy på vår hemsida så snart vi får tillgång till den.
Amanda Thunberg, Teo Pokorny och Jörgen Edström kommer alla att delta på
Kinderäggdagarna dagarna till hösten. Den preliminära planen är 20-22
November i Stockholm på Realgymnasiet.
Vi jobbar just nu på ett program för de dagarna. Vi meddelar och lägger ut så fort vi
fått det klart. Hur det kommer se ut, rent ekonomiskt, kan vi som sagt inte veta nu.
Har ni en en flyg-eller tågbiljett kanske den går att flytta fram till de preliminära
datumen.

Var rädda om er och och fortsätt ta hand om varandra<3
Hälsningar Styrelsen

