LÄRANDE GENOM GEMENSKAP OCH INSPIRATION

Tema:
XXX

Anteckningar om temat:
xxx

Tyngdpunkt 1: xxx
Tyngdpunkt 2: xxx
Tyngdpunkt 3: xxx

INTRESSEFÖRENINGEN FÖR DIG SOM
JOBBAR MED UTBILDNING INOM FRISÖR & STYLING.

ETT MEDLEMSKAP MED
MÅNGA FÖRDELAR
Som medlem i SFLF får du mycket utbildning, både praktisk
och pedagogisk. Mellan de runt 300 medlemmarna, från
hela landet, finns också ett nyttigt utbyte av erfarenheter
och en skön gemenskap. Det övergripande målet är att alla
elever ska bli behöriga frisörer och hår & makeup-stylister.

DETTA INGÅR I DITT MEDLEMSKAP
• Våra kurser och aktiviteter. Vi försöker hålla all kursverksamhet inom SFLF kostnadsfri så långt det går.
• Tillgång till aktuell information om tävlingar för frisörer
och stylister såsom moment, PM för lärare, bilder samt
regler.
• Information om föreningens verksamhet i form av
stadgar, protokoll och motioner.
• Tillgång till en gemensam tipsbank för lärare där du
kan ta del av andras goda exempel. Du kan naturligtvis
även välja att delge dina egna tips till våra medlemmar.

INTRESSANTA UTBILDNINGAR EFTER
MEDLEMMARNAS ÖNSKEMÅL
Varje år har vi riksutbildningsdagar och årsmöte, alltid med tema. 2019 är
riksutbildninsdagarna i mars och då är temat stresshantering och återhämtning.
2018 var temat specialpedagogik, för att kunna hantera elever med speciella
behov och diagnoser, som vi har många av i våra elevkullar nu. Vi har också tre
sammanhängande dagar med utbildning på hösten, Kinderägg. Där blandar vi
praktisk, teoretisk och pedagogisk utbildning för våra medlemmar.
Vi samarbetar alltid med olika företag i branschen för de praktiska utbildningarna.
Allt för att hålla nere kostnaderna för våra medlemmar med också för att vi
tycker samarbetet med branschen är otroligt viktig.
Som medlem kan du vara med och påverka valet av utbildningar. Berätta för oss
om dina önskemål, våra medlemmars åsikter är viktiga för oss på SFLF. På vår
hemsida hittar du ett uppdaterat kursutbud som du kan ta del av under året.

ALLT TILL
UTBILDNINGEN!

QR-kod
{XXX}

Kontakta Stefan på telefon 0766 - 770 543 eller via
stefan@gocciani.se så hjälper han er med professionella produkter till riktigt konkurrenskraftiga priser!
Besök gocciani.se

”Kemins grunder är A och O
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för att bli en professionell frisör”
www.dodforlag.se
dodforlag@telia.com

www.moduline.se

SKOLTÄVLINGAR SOM
UTVECKLAR ELEVERNA
Varje år är SFLF med och arrangerar olika skoltävlingar, till
exempel Skol-SM och regionuttagningar för både stylistoch frisörelever. Tävlingarna hålls runt om i landet där det
finns ett intresse för tävling.
Vi ser tävlingar som något roligt och utvecklande. I en
tävlingsmiljö får eleverna visa vad de kan, vilket vi ser som
väldigt lärorikt. Erfarenheter visar också att elever som
tävlat får med sig ett stort bagage av erfarheter som t ex
teknik, stresstålighet, tidsplanering mm.

VI SER TÄVLINGAR SOM
NÅGOT ROLIGT OCH
UTVECKLANDE

Din kvalitetspartner inom

h���rs����ng��
Vill du arbeta med peruker?

Belle Madame Center är ett företag som säljer peruker och
hårersättningar till frisörer över hela Sverige. Vår kollektion
omfamnar det senaste inom perukvärlden och vårt
varumärke står starkt på grund av dess fantastiska kvalitet.

Vill du höra mer om hur du kan bli återförsäljare?

besök oss på www.bellemadame.se, ring 026 10 99 19
eller maila till oss på info@bellemadame.se
”B���� Mad��� C�n��� �� ��
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KONTAKTUPPGIFTER TILL STYRELSEN
Orgnr: 825001-3003
Faktureringsadress: Stylist & Frisörlärarförbundet
Lambaruddsv. 10, 178 93 Drottningholm

VICTORIA RANDLI
Ordförande
ordforande.sflf@gmail.com

JEANETTE JANSON VAARDAHL
Kassör
kassor.sflf@gmail.com

Vi är din

HUVUDLEVERANTÖR

• 14758 • www.jssverige.se

Ser alla dina kunder ungefär likadana ut?
Inte våra dockmodeller heller. Det äkta håret sätts i för hand med stor
noggrannhet och variationen återspeglar verkligheten, liksom hårets
täthet och naturliga fallriktning. Så nära en levande modell du kan
komma - fast lättare att boka tid med för långa träningspass.

PIVOT POINT SCANDINAVIA 08-795 48 00 | www.pivot-point-nordic.com | info@harologi.se

