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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. 
 

 
Store hendelser:  
Rådgiverforum-Norge er 40 år i 2011. 
I den anledning ga vi ut et jubileumsnummer av Rådgivernytt med historisk tilbakeblikk og 
artige tilbakeblikk. 

 
Nasjonal enhet for karriereveiledning, et  nytt nasjonalt styringsorgan for 
karriereveiledningsfeltet, ble opprettet 1.januar 2011. Dette har vært et mål for 
Rådgiverforum-Norge i mange år. Det er en faglig milepæl for Norge at karriereveiledning får 
et statlig faglig ståsted om utviklende kompetansepolitikk. 
Fylkene i Norge får et tilskudd fra Nasjonal enhet for karriereveiledning som skal benyttes for 
å styrke fagfeltet karriereveiledning. Det opprettes karrieresentere i flere fylker. Dette gjør at 
veilederne i Norge merker et økt fokus på fagfeltet sitt. Dette er flott! 
 
Konferanser:  
Landskurs 2011, 22.-25.september ble avholdt i Lillehammer med 350 deltagende rådgivere 
fra hele landet med jubileumsmarkering og landsmøte med valg.  
John Krumboltz, en levende legende innen fagfeltet karriereveiledning, holdt foredrag på 
Landskurset: Practical tips for successful career counseling in schools. 



Fylkesforaene har vært aktive: 
Blant annet har Rådgiverforum Aust-Agder hatt studiereise til Roma, Italia, og 
Rådgiverforum Sør-Trøndelag gjennomført en studiereise til Ungarn. 
  
Fylkessamlinger: 
Det ble avholdt to fylkesledersamlinger: 
29.-31.mars på båtcruise t/r Kiel, Tyskland 
21.-22.september, i Lillehammer i forkant av Landskurset. 
 
Planleggingssamlinger for landsstyret: 
I forkant av Landskurs og på nyåret. 
 
Landsstyremøter: 
Det er avholdt 8 styremøter i løpet av 2011. 
 
 
WEB   
Hjemmesiden til Rådgiverforum-Norge:  www.rf-n.no 
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