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Handlingsplanen for Rådgiverforum-Norge 2011 – 2013 
har delmål under flere fokusområder.  
Vi skal arbeider for at  

• alle veisøkere får nødvendig rådgiving/ veiledning i et livslangt perspektiv. 
• alle får veiledning av en kvalifisert rådgiver/ veileder. 
• styrke fylkesforaene. 
• utvikle egen organisasjon 
• være en sentral og synlig aktør i rådgivingsfeltet. 

  
Norge har hatt formannskapet i NFSY. Finland tar over formannskapet vår 2014.  
 
Hendelser: 
Samarbeid med IKTsenteret  og VOX- nasjonal enhet for karriereveiledning: 
www.veilederforum.no hadde offisiell åpning i VOXs lokaler i Karl Johans gate i Oslo 
21.november.  
Tilbudet er laget for karriereveiledere på mange ulike arbeidsplasser. Her finnes ressurser for 
deg som jobber i ungdomsskolen, i videregående opplæring, på universitet eller høgskole, på 
karrieresenter eller andre steder, som for eksempel i Nav, på fagskole eller folkehøgskole. 
 
Møte med Utdanningsforbundet om samarbeid 
9.april: møte med Utdanningsforbundet i deres lokaler i Oslo. Hva kan Utdanningsforbundet 
hjelpe oss med? Kan de hjelpe oss med å arbeide fram en bedre tidsressurs til rådgivning? 
Etter møtet er det ganske klart at de ikke vil ta tak i tidsressursen til rådgiving, men de vil 
gjerne ha samarbeid om å arrangere kurs for rådgivere. 
 
Hederspris:  
Til Dr Roger Kjærgård ved åpningen av Landskurs 2013.  
Vår første doktorgrad i karriereveiledning i Norge. 
Blå karaffel laget av Kari Ulleberg, Glasshytta i Drammen. 



 
Konferanser: 
Landskurs 2013: Loen, Sogn og Fjordane 19.-22. september. 
Et flott gjennomført landskurs med deltagende rådgivere fra hele landet. 
 
Landsmøtet 2013 
Ved landsmøtet i Loen 21.september ble det holdt nytt valg av styremedlemmer. 
Referatet: http://rf-n.no/files/2013/10/referat_landsmote_2013.pdf 
 
Fylkesledersamlinger: 
7.-9. april 2013 Oslo – København – Oslo med deltagende gjester fra NFSY 
18.-19.september i Loen 
 
Planleggingssamlinger for landsstyret: 
20. – 21. januar – planlegge fylkesledersamlingen og NFSY-møtet i april. 
9. – 10. juni – planlegge fylkesledersamlingen og NFSY-møtet i september. 
 
Landsstyremøter: 
Det har vært holdt 6 landsstyremøter utenom styresamlingene og NFSY-samlingene. 
 
NFSY- møter: 
7. – 9. april: Oslo-København- Oslo De nordiske representantene holdt innlegg om 
karriereveiledning i eget land. Årsmøte i København den 8.september. 
Danmarks to veilederorganisasjoner ble offisielle medlemmer etter at Danmark har 
reorganisert seg. 
26.september: I forbindelse med IAEVG-konferansen i Montpellier, Frankrike. 
 
WEB   
Hjemmesiden til Rådgiverforum-Norge:  www.rf-n.no 
Vi har Facebook-side. 
 
Rådgivernytt 
4 utgivelser av bladet Rådgivernytt. Bladet  leses av rådgivningsfeltet på mange arenaer i 
Norge og har fått en ny og frisk lay-out. Bladet legges også ut på hjemmesiden vår etter en 
tid. 
 
Hovedsponsorer: 
IKT i utdanningen (www.utdanning.no og www.veilederforum.no) og TaUtdanning 
(www.tautdanning.no ). 
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