Landsrapport 2014
Land:
Norge
Medlemsantall (per 31.12.2014):
1685
Leder:
Geir Lauvdal
Oppdrag:
Rådgiverforum - Norge (Rf-N) er et faglig forum som arbeider for å utvikle
karriererådgivingen (yrkes- og utdannings- rådgivingen) og den sosialpedagogiske
rådgivingen i et livslangt perspektiv.
Store hendelser:
Vårt årlige landskurs var denne gangen lagt til Haugesund, på vestkysten av Norge.
Samlet rundt 300 rådgivere fra hele landet.
Temaer både innenfor utdannings og yrkesveiledning, og sosialpedagogisk
rådgivning. Årets begivenhet i Rådgiverforum Norge!
Konferanser:
Landskurset er nasjonalt og er den store konfeansen. I tillegg arrangerer hvert fylke i
Norge sine egne lokale konferanser, basert på fylkenes interesser og behov.
Konferansene arrangeres oftre i samarbeid med andre, f.eks fylkeskommunene , lokalt
næringsliv og andre. Temaer både fra utdannings og yrkesveiledning og
sosialpedagogisk veiledning.
To fylkesledersamlinger er avholdt. Her møtes fylkeslederne fra alle fylkene i Norge.
Faglig og sosialt inspirerende.
Nyheter i veiledningen:
Stort fokus på CMS i VOX, som er Norges nasjonale enhet for karriereveiledning. En
ekspertgruppe har gitt sine synspunkter på CMS. (Se lenke under.)
OECD's anbefalinger for styrking av blant annet karriereveiledningen i Norge vil ha
stor betydning for innhold og organisering av rådgivningstjenesten i årene som
kommer. (se lenke under)
Utdanningsforbundet, Norges største fagforening for lærere, har satt rådgivning høyt
på agendaen, blant annet gjennom en egen omfattende rapport. (se lenke under).
Veldig positivt når det gjelder interessen for rådgivning i skolen. (se lenke under)
Karriereveiledning er høyt på agendaen i Norge. Vi opplever å arbeide innenfor et
felt som opptar mange.

Web-sider:
Rådgiverforum Norges hjemmeside:
www.rf-n.no
Vox-Nasjonalt koordineringsorgan for karriereveiledning i Norge:
www.vox.no
Rapport om CMS fra norsk ekspertgruppe:
http://www.vox.no/statistikk-og-analyse/publikasjoner/cms--et-felles-perspektiv-pakarriereveiledning/
OECD Skills Strategy Action Report Norway:
http://www.vox.no/statistikk-og-analyse/publikasjoner/oecd-skillsstrategy-actionreport-norway/
Rapport om rådgivningstjenesten på oppdrag fra Utdanningsforbundet:
http://www.vox.no/statistikk-og-analyse/publikasjoner/radgiverrollen---mellomtidstyv-og-grunnleggende-ferdighet/
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