
Landsrapport Sverige 2011

Medlemsantal:1148 från följande verksamhetsområden:

Arbetsförmedling 46
Grundskola 228
Gymnasium 295
Högskola 77
Pensionärer 45
Privat 7
Studerande 158
Vux-Fhsk 189
Övrigt 102

Ordförande: Mats Olof-Ors mats.olofors@gmail.com

Uppdrag: 
Riktlinjer för 2008-2012 för Sveriges Vägledarförening:

• Synliggöra Sveriges Vägledarförening
• Bevaka och stärka vägledningen nationellt och internationellt
• Utveckla vägledningsprofessionen

Verksamhetsplan 2011
1. Synliggöra Sveriges Vägledarförening
• Lansera vår nya webbplats  
• Fördjupa kontakten mellan de lokala grupperna och styrelsen 
• Utveckla Vägledningens dag 2011
• Träffa studenterna på studie- och yrkesvägledarprogrammet 

2. Bevaka och stärka vägledningen nationellt och internationellt
• Fortsatt bevakning av utredningar och avge remissvar 
• Driva legitimationsfrågan
• Göra Academiautbytet ännu mera känt

3. Utveckla vägledningsprofessionen
• Sprida forskningsresultat genom artiklar i tidningen Vägledaren.
• Synliggöra det etiska rådet

Stora händelser:
Hedersmedlem Margareta Vestin har avlidit 98 år gammal. Margareta Vestin var 
Sveriges Vägledarförenings första hedersmedlem. Motiveringen 1994 var: Långvariga 
och kvalificerade insatser för studie- och yrkesvägledningen i Sverige gör Margareta 
Vestin synnerligen kvalificerad till att utses till föreningens första hedersmedlem.

Vägledningens Dag den 8 oktober 2011. Dagen uppmärksammades bland annat i 
Örnsköldsvik, Hudiksvall, Stockholm och Uppsala
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Namninsamling
I samband med vägledningens dag den 8 oktober 2011 startade Sveriges 
Vägledarförening en namnsamlingen och slutdatum sattes till 15 november. Vi hade 
temat Satsa på ett studie och yrkesvägledarlyft NU!
• medel för en karriärutveckling
• kompetensutvecklingssatsning för studie- och yrkesvägledare
• vidareutbildning för studie- och yrkesvägledare som saknar examen
När vi summerar resultatet av insamlingen så har det kommit in 86 listor från hela 
landet med 665 namnunderskrifter.

Konferenser:
Föreningens rikskonferens 2011
”Att välja rätt kan bli fel – Att välja fel kan bli rätt”.Över 400 personer deltog på vår 
lyckade konferens! Vi har fortsatt vårt samarbete med Vägledarkalendariet.

Aktuella frågor i vägledningen:
Nationellt forum
Ett steg mot bildande av ett nationellt forum för samverkan inom vägledningsområdet 
togs på en nationell konferens om vägledningens roll 29 - 30 september. Arrangörer 
var Arbetsförmedlingen, Internationella programkontoret, Skolverket, Institutionen 
för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet och Högskoleverket. 

Webbplats: www.vagledarforeningen.org   
Vår nya webbplats har under året vuxit fram.

Slutord
Sveriges Vägledarförening kommer att arbeta vidare med de samverkans projekt som 
startatunder 2011. Vi vill fördjupa våra kontakter med organisationer och myndigheter 
inom vägledningsområdet. SVF har stora förhoppningar på det nationella forum för 
samverkan inom vägledningsområdet som är på väg att formeras. Sveriges 
Vägledarförening vill ta en aktiv del i denna process.
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