Riksutbildningsdagar 25-26 Mars 2022,
Stockholm
Plats: Ellery beach hotell, Lidingö, Stockholm
Anmälan sker senast 28 januari 2022. OBS! Begränsat antal 80 stycken, först till
kvarn gäller.

Innehåll
Inspirationsföreläsningar
I årets Riksutbildningsdagar kommer vi att lägga stor fokus på psykisk ohälsa och stress i
skolan och hur vi som lärare kan hantera det i vardagen. Amanda Thunberg som föreläste
på riksutbildningsdagarna för två år sedan på Yasuragi kommer och delger oss nya verktyg
och tips för att handskas med eleverna och skolans utmaningarna.

Skolverket
Skolverket kommer att informera oss om de förändringar som sker på hantverksprogrammet
som uppföljning på kinderäggutbildningen. Vi kommer att arbeta med kollegialt lärande i
diskussionsforum och få tid till att diskutera erfarenheter efter uppstart av nya
hantverksprogrammets inriktningar.

Frisörföretagarna & SHR
Frisörföretagarna och SHR kommer att vara med och informera oss i vanlig ordning om vad
som händer ute i vår bransch.

Årsmötet & medlemmarnas tid
Riktutbildningsdagarna år 2022 kommer att ske fysiskt på plats och därmed finns det ingen
möjlighet att delta digitalt. På medlemmarnas tid kommer vi i vanlig ordning få ta del av
aktuella pedagogiska tips, material och information med mera.

Program 25-26/3-2022
Preliminärt schema: Riksutbildningsdag SFLF
Plats: Ellery beach hotell Lidingö, Stockholm

Tider: Fredag 25/3
11.00- 12.00 Incheckning
12.00-13.00 Lunch
13.00-16.00 Spaworkshop och psykisk ohälsa. Förberedning för föreläsning om
psykisk ohälsa.
16.30-19.30 Föreläsning + workshop Amanda Thunberg psykisk ohälsa
20.30-22.30 Middag

Tider: Lördag 26/3
09.00-10.00 Medlemmarnas tid, frågor, information mm
10.00-11.00 Årsmöte
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.00 Frisörföretagarna, SHR, Skolverket -workshop
15.00-15.30 Gemensamt avslut

Alternativ boende:
Del i dubbelrum: 3 900 kr
Enkelrum:

4 600 kr

Ingår
Lunch x 2
Middag 3-rätter
Fika, kaffe
Föreläsningar och workshops mm
Spa på fredagen kl 13-16
Konferens ingår 950 kr

(Om någon önskar komma tidigare fredag för spa eller extra natt så kontaktar varje
person hotellet direkt)

Anmälan och bokning
Anmälan sker senast 28 januari. OBS! Begränsat antal 80 stycken, först till kvarn
gäller. Vi har 20 enkelrum och 30 dubbelrum tillgängliga. Inga efteranmälningar kan
tas emot. Anmälan är bindande.
Anmälningslänk på http://www.sflf.se

Vi ser fram emot att få träffa er alla,
varmt välkomna!
Styrelsen

