SFLF bjuder in till Kinderägg 2021
Datum: 10-11 September 2021
Plats: Digitalt, livesändning.
Sista anmälningsdatum: 3 september 2021
Anmälan: görs på www.sflf.se via länk
PROGRAM
Fredag 10 Sept :
Tid 10.00-17.00
På årets kinderäggdagar kommer ni få tillfälle att få svar på frågor och funderingar ni har
över det nya hantverksprogrammets struktur samt om det nya delprovet som startar våren
2022.
Vi har därmed bjudit in Frisörföretagarna med Staffan Westman och Annette Fogelmark
samt Skolverket med Anette Levin. De kommer att utgöra en frågepanel samt där de
besvarar era inskickade frågor samt att de kommer hålla i en presentation med information.
Här har ni ett ypperligt tillfälle att få svar!
Vi kommer att ha flera diskussionsforum, där stylisterna och frisörerna kommer att få att få
tillfälle att delta i separata diskussionsforum för att ge varandra inspiration och information
om hur ni planerat och tänker kring utbildningen i höst.
Lördag 11 Sept:
09.30-13.30
Förmiddag: Lördagen kommer att bestå av inspiration från branschen med korta aktuella
föreläsningar och demo.
Urban Academy som utbildar skolor och elever i strukturerat hår kommer att informera och
föreläsa.
Mr Bear Family, med Johan Hagvall kommer att ge information om utbildningsmaterial och
bedömning inom barberargesällen, det kommer även finnas möjlighet att maila in
eventuella frågor till Johan innan, se nedan.
Lilli Nails kommer att berätta om nyheter för stylistprogrammet som lash lift och nya
nageltekniker.

Därefter
Utvärdering av kinderäggdagarna genom google formulär innan dagen avslutas.

Förberedelse: Det kommer finns möjlighet till att ställa frågor till vår panel som gästar
på fredagen och till Johan Hagvall som gästar på lördagen. Frågorna ställs i respektive
formulär på SFLF:s hemsida. Dessa frågeformulär kommer upp på hemsidan när
anmälan har stängt. Att vi vill ha in frågorna i förväg är för att paneldeltagarna från
Frisörföretagarna, Skolverket och Johan har möjlighet att ge er välgrundade svar.

Anmälan görs på www.sflf.se via länk och sista anmälningsdag är 5 september. Schemat
är preliminärt.

Obs! Kursen är gratis för alla betalande medlemmar.
Vid frågor kontakta
Email: lummer.jessica@gmail.com

Välkomna!
Styrelsen SFLF

