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Studie- och yrkesvägledarutbildningen
Utbildningen tar två år och tillhör samhällsvetenskapliga faktuliteten vid
lslands Universitet, sedan 1981. Utbildningen är på MA-nivå. För at komma in
på den måste man i grunden ha en BA, BS eller BEd utbildning. För at utbilda

til studie- och yrkesvägledare finnst det två sätt, antingen som
heltidsstuderande eller paralellt med jobb och då tar det självklart längre tid.

sig

Sedan i mars månad år 2009 har studie- och yrkesvägledare sin

yrkesbeteckning rättsligt skyddad.

Konferencer
Den 20;e oktober varje år firars studie- och yrkesvägledarnas dag på lsland. Det
har vi nu gjort åtta gånger. I samband med vår dag brukar föreningen stå för
konferans. Denna gången har Akureyri, som ligger på norra delen av lsland, fått
eran at ta emot runt 60 deltagare.

tillhörighet
För tilfället är det styrelsens huvuduppgift at försöka komma fram till det, om
det inte skulle vara lönsamt för oss att tillhöra en och samma fackförening. I
dag är det så at isländska studie- och yrkesvägledare tillhör flera olika
Facklig

fackföreningar. Detta innebär at vi har olika löner, olika arbetstider samt andra
saker som skiljer oss åt och gör vår förhandlingssituation sämre. Många tror at
detta påverkar sammanhållningen inom yrkesgruppen. Majoriteten av de som
sitter i styrelsen nu, vil at man undersöker medlemmarnas vilja angåande det

att alla tillhör samma fackförening, för at sedan fatta beslut utifrån det som de
flesta känner för.
Föreningens styrelse har också, under en längre tid, försökt förhandla med Uni-

versitetet angåande den praktiska delen i stydie- och
yrkesvägledarutbildningen. Praktiken har förlängst utna at handledarna, som
tar emot studenterna har fått ökad ersättning för det. Alla är medvetna om at
praktiken är viktig, men de studie- och yrkesvägledare som tar emot
praktikanter måste också få rimlig ersättning för sitt extra jobb, det kan vi alla
vara eniga om och derför måste vi komma fram till något beslut.
Fakta
Studie- och yrkesvägledare är en relativt ung yrkesgrupp på lsland, ungäfer 30
år. Vi finnst inom skolverksamheten, på arbetsförmedlingen, iflera större

företag, ,,life long lärarcentum" och fackföreningar.
Det är viktigt för oss at ha möjlighet at träffa våra nordiska kollegor, för at ta
reda på andras åsikter, idéer och erfarenheter. Det finns saker som skiljer oss
åt, från det ena landet

till det andra, t.ex. landskap, stora och små byar,

gläsbygden, anslutningar och transportsmöjligheter. Men det är också viktigt at
komma ihåg at våra rötter ligger nära varandra vad historia, språk och kultur

beror.
Med vänlig hälsning
Ásthildu r Guölaugsdóttir

