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Opgaver:
Den islandske vejlederforening er en landsdækkende vejleningsfaglig forening.
Bestyrelsen består af 7 personer fra hele landet. I foreningens bestemmelser står at
foreningen arbejder for:
a. at fremme uddannelses og erhvervsvejledning, styrke sammenhold og øge
faglig bevidsthed blandt medlemmerne
b. at varetage medlemmernes interesser i de forskellige
overenskomstforhandlinger
c. at varetage medlemmernes interesser blandt organisationer, fagforeninger,
beslutningstagere og andre
d. at fremme fagligt arbejde og støtte op omkring medlemmernes
efteruddannelse
e. at støtte og formidle forskning inden for uddannelses og erhvervsvejledning
f. at fremme samarbejde med vejlederforeninger i andre lande
FNS arbejder med en langt række foreninger, organisationer og andre interessenter i
Island,
som
f.eks.
Islands
Lærerforbund,
Islands
Universitet,
Undervisningsministeriet, 
The Icelandic Centre for Research (RANNIS),
Euroguidance, 
The Education and Training Service Centre (ETSC) 
og 
Continuing
Education  Islands Universitet.

Det sker i foreningen:
De sidste måneder har bestyrelsen lagt mere vægt på at synliggøre uddannelses og
erhvervsvejledernes faglighed. Andre faggrupper har prøvet på at gøre sig gældende
inden for uddannelses og erhvervsvejledernes felt, noget vi mener vi skal stoppe for
at beskytte den lovbeskyttelse vi fik i 2009. Bestyrelsen har f.eks. fået lavet en ny
hjemmeside og nogle videoer hvor uddannelses og erhvervsvejledning bliver
introduceret af brugere. Bestyrelsen planlægger at lave et nyt råd inden for
foreningen hvis opgaver bliver PR og image arbejde. Lovændring angående dette
bliver introduceret på generalforsamling i april.

Euroguidance har i samarbejde med FNS fået lavet en brochure på Engelsk om
uddannelses og erhvervsvejledning på Island og arbejder på en Islandsk brochure.
Det kan også nævnes at hvert år står foreningen, i samarbejde med
vejlederuddannelsen på Islands Universitet, for et seminar hvor Masterstuderende
præsenterer deres afhandlinger.

Konferencer:
Vejledernes dag blev afholdt den 30. Oktober 2015 med en stor konference i
samarbejde med NVL, 
ETSC 
og Euroguidance i Island (
Icelandic Erasmus+ National
Agency, hostet af Rannís)
. Konferencens tema var Fremtidens karrierekompetence
og karrierevalg. Knapt 200 deltagere var mødt op for at høre 
Bo Klindt Poulsen
fortælle om den nordiske forståelse af konceptet 
Career Management skills ifølge en
rapport fra NVL  
Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv
. Guðrún
Birna Kjartansdóttir præsenterede en rapport om policymaking inden for
uddannelses og erhvervsvejledning på Island som blev lavet af en tværfaglig
gruppe fra tre forskellige ministerier og FNS. Til sidst var panel hvor deltagere
fortalte om sin erfaring af vejledning på forskellige områder indenfor skole og
arbejdsliv.
Hvert år udnævner FNS et uddannelsesudvalg hvis opgave er at planlægge
forskellige begivenheder for medlemmer, som f.eks. besøg i virksomheder og
organisationer samt sociale arrangementer. Udvalget er også med til at planlægge
vejledernes dag og foreningens generalforsamling.

Hjemmesider:
Félag náms og starfsráðgjafa  FNS
www.fns.is
Brochure på Engelsk ang. uddannelses og erhvervsvejledning på Island
http://www.erasmusplus.is/media/euroguidance/Educationalandvocationalguidanc
einIceland.pdf

