NFSY / NFUE / POU
- The nordic association for educational and vocational guidance
Referat fra
Styremøte 26.09.2013 kl 13.30
Corum, Montpellier, Frankrike
NFSY- styremøte i forbindelse med IAEVG-konferansen 2013
Tilstede:
Danmark: Janni Rosendahl og Morten Bjerregaard
Sverige: Lena Dahlgren og Jessica Tarland
Island: Ketill Josefsson
Norge: Ingunn Sandem Bro
Marianne Thorvaldsen
Finland, Grønland, Åland og Færøyene var ikke tilstede på møtet.
Velkommen
Marianne Thorvaldsen ønsker velkommen og introduksjon av medlemmene i møtet.
Sak 1. Nordisk samarbeid: Hva ønsker vi? Hva kan vi få til?
Vi ønsker å utveksle: erfaringer når det gjelder skolesystemet i de ulike landene, holdninger til
vår jobb og styrke det sosiale vennskapet.
Leder i hvert land MÅ få tilsendt medlemsblad fra de andre landene. Vi må sjekke hvem som
får bladene våre.
Vi ønsker videre å invitere hverandre på landskurs, seminarer og lignende. All informasjon
skal ligge linket opp på vår hjemmeside http://www.nfsy.org
Sak 2: Nytt møte:
Mats (Sverige)har vært på Færøyene og de hadde bl a utvekslet erfaringer om hvordan man
kan delta på NFSY styremøter.
Vi tok det til etterretning og kom med følgende forslag:
1. Neste møte på Færøyene, de store landene har økonomi til å reise i april 2014. Da
overtar Finland representantskapet fra Norge.
2. Holde det i København
3. Morten åpner et virtuelt møterom (noe han allerede har gjort☺) og vi treffes ikke
fysisk men på nettet.
Konklusjon: Marianne tar kontakt med landene som ikke var der og hører hva de synes.
Sak 3: Eventuelt:
På neste møte holder hvert land et foredrag på 15 minutter om eget land – utdanning.
Hva med å arrangere en nordisk veil.konferanse? Søke støtte hos Nordisk ministerråd, m.fl.?
Vi tar det med oss hjem til våre egne foreninger og hører hva vi ønsker oss. Tar det opp igjen
på neste møte i april 2014 og evt setter ned en arbeidsgruppe.
Takk for et hyggelig møte☺
Referent: Ingunn Sandem Bro, Norge

