
 

Riksutbildningsdagar 17-18 Mars 2023 

Plats: The Winery hotel, Solna, Stockholm 

 

Innehåll 

Skolverket 

I årets Riksutbildningsdagar kommer vi att lägga stor fokus på de förändringar som sker 

inom programmet samt inriktningarna Frisöraspirant samt Hår och makeupstylist. Anette 

Levin som är programansvarig från Skolverket kommer hålla i viktig information samt 

diskussioner inför de förändringar som ska ske. Ni kommer även få möjlighet till pedagogiskt 

utbyte och ge komma med förslag på förändringar inför remissförslaget. 

Bransch och inspiration 

Minimässa samt workshops från företag, en möjlighet att uppdatera sig kring nyheter och 

produkter samt se och inspireras av nyheter.  

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 

Årsmötet kommer att ske fredag 17/3, på medlemmarnas tid kommer vi i vanlig ordning få ta 

del av aktuella pedagogiska tips, material och information med mera.  

 

 

 

 

 



Program 17-18/3-2023 

Preliminärt schema: Riksutbildningsdag SFLF 

Plats: The Winery hotel, Stockholm 

 

Tider: Fredag  

11.00-11.30 Incheckning närvaro 

11.30-12.00 Uppstart Riksutbildningsdagar 2023 , schemagenomgång          

12.00-12.45 Lunch 

 

12.45-15.00 Skolverket, information samt pedagogisktutbyte/gruppdiskussioner 

15.00-15.30 Fika samt pedagogiskt utbyte 

  

15.30-17.00 Årsmöte, medlemmarnas tid 

17.00 -19.00 Fri tid, incheckning rum 

19.00 Middag  

 

Tider: Lördag  

09.00-12.30 Företagarnas tid: Minimässa samt workshops med Pivot point, Capura, 

Lombard, Headbrands, Lilly Nails, Idun Minerals, Gocciani, Noberu 

 

 

12.30-13.30 Gemensamt avslut samt utvärdering   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alternativ anmälan paket: 

Del i dubbelrum: 4550 kr 

Enkelrum:           4800 kr 

Ej övernattning endast dag pass: 2500kr/dag 

 

Ingår i övernattningspaket 

Lunch x 2 

Middag 3-rätter, dryck ingår ej 

Fika, kaffe 

Föreläsningar och workshops mm 

Konferenskostnader ingår  
 

Anmälan och bokning  

NÄR:  

Anmälan sker senast 10 februari.  

OBS! Begränsat antal först till kvarn gäller.  

Inga efteranmälningar kommer tas emot. Anmälan är bindande. 

VAR:  
Anmälan Formslänk 

VAD:  
Kostnad del i dubbelrum logi samt konferens/workshops:4550 kr 
Kostnad enkelrum logi samt konferens/workshops: 4800 kr 
 HUR:  

Anmälan till år 2023:s riksutbildningsdagar sker via anmälningslänk på SFLF´s 

hemsida alternativt direktlänk i inbjudan.  

 

Vi ser fram emot att få träffa er alla, 

varmt välkomna! 

Styrelsen 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t5CbxWn_nECW9AJ7TFE3ayYyHwGjyelLiteKiryjxEhUNllKTjdZTzZCVlZHTzlPNjdXUzg3T1VSWS4u

