Riksutbildningsdagar 20 Mars 2021, Stockholm
Plats: Via länk, skickas ut efter sista anmälningsdatum

Anmälan sker senast 1/3-2021 via anmälningslänk på SFLFs hemsida

På grund av rådande omständigheter, vilket även påverkade
riksutbildningsdagarna 2020, kommer vi i år att ha en digital
riksutbildningsdag samt årsmöte via live streaming.
Innehåll
I årets Riksutbildningsdagar kommer vi att lägga stor fokus på den nya hantverk inriktningen
på gymnasieprogrammet hantverk. Hur skolverket beslutat och hur ni som skolorna ut i
landet ska planera för upplägget av detta. Skolverket kommer att hålla en grundlig
föreläsning följt av diskussionsforum med avslutande återkoppling och sammanfattning av
dagen. Eftersom vi vet att det varit mycket frågor, funderingar och oro över hur den nya
inriktningen ska bli har vi valt att lägga merparten av tiden på just det. För att kunna ta del av
varandras tankar och idéer om hur ni ska kunna utveckla programupplägget på bästa vis.

Skolverket
Anette Levin från Skolverket kommer att informera om de förändringar som sker på
hantverksprogrammet vid höststart 2021.Efteråt kommer vi delas in i Zoom-grupper för
kollegialt lärande med diskussionsforum. Efter det återsamlas vi för en sammanfattning.

Frisörföretagarna
Staffan Westman Anette Fogelmark kommer att vara med och informera oss i vanlig ordning
om vad som händer ute i vår bransch, MYh, utformningen av nya del & gesällbrevet,
eftergymnasial utbildning samt allt nytt om gymnasieprogrammet hantverk.

Inspirationsföreläsningar
Korta inspirationsföreläsningar och nyheter från branschföretag löpande under dagen. På
medlemmarnas tid kommer vi i vanlig ordning få ta del av aktuella pedagogiska tips och
material med mera.

Bank id
För att delta behöver du ha bank-id, samt för att kunna rösta vid årsmötet.

Program 20/3-2021
Preliminärt schema: Riksutbildningsdag SFLF
Plats: Online sändning Sweden eventcenter, Courtyard Marriott Kungsholmen
Lördag:
09.30-10.00 Incheckning, Bank-Id på hemsida.
10.00-10.15 Välkommen och presentation
10.15-11.15 Frisörföretagarna Staffan Westman & Anette Fogelmark
11.15-11.30 Paus
11.30-12.30 Medlemmarnas tid
12.30-13.15 Lunch
13.15-14.00 Årsmöte
14.00-14.15 Paus
14.15-17.15 Skolverket föreläsning av Anette Levin + diskussionsforum via Zoom
17.15 Återsamling och avslut

Varmt välkomna!
Styrelsen

