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Opgaver:
Den islandske vejlederforening er en landsdækkende vejleningsfaglig forening som
arbejder på at fremme uddannelses- og erhvervsvejledning i et livslangt perspektiv,
styrke sammenhold og øge faglig bevidsthed blandt medlemmerne. Bestyrelsen
består af 7 personer fra hele landet.

Det sker i foreningen:
Fra 2014 har FNS bestyrelser sammen med rådgivningsfirmaet Capacent arbejdet
på en afgørelse fra foreningens medlemmer hvorvidt foreningen skal ændres fra
vejledningsfaglig forening til fagforening. Grundet til dette arbejde er først og
fremmest at foreningens medlemmer synes sammenhold blandt vejledere ikke
tilstrækkeligt og tænkte at en fagforening kunne muligvis føre vejledere tættere
sammen som faglig enhed. Spørgeskemaundersøgelse blev sendt ud til alle
medlemmer hvor de kunne vælge mellem mange forskellige muligheder. Desværre
blev svarprocenten lav og resultaterne ikke afgørende. Om det skyldes for mange
muligheder eller lav svarprocent er svært at sige. Endelig beslutning bliver taget på
foreningens årsmøde til maj.
I november arrangerede FNS en tur på IAEVG konference i Madrid; Promoting
Equity through Guidance: Reflection, Action, Impact. 30 medlemmer deltog i turen
hvor de fleste var enige om at konferencens program var spændende og vellykket.
SkillsIceland er Islandsmesterskaberne for elever på erhvervsuddannelser og unge
håndværkere hvor Islandsmesteren har mulighed for at deltage i EuroSkills og
WorldSkills. Samtidig med konkurrencen bliver afholdt en stor stævne hvor landets
videregående skoler har mulighed for at præsentere sin uddannelse. FNS har været
med til at planlægge og arrangere stævnen og deltog bl.a. med en stand hvor elever
kunne møde vejledere, få vejledning eller spørge indtil alt muligt. Mange af FNS

medlemmer deltog desuden i stævnen enten som repræsentanter for deres
uddannelse eller mødte op sammen med folkeskolens elever. Denne gang deltog 26
videregående uddannelser, 7000 folkeskoleelever og omkring 200 konkurrenter.
I 2015 udgav en tværfaglig gruppe fra tre forskellige ministerier og FNS en rapport
om policymaking inden for uddannelses- og erhvervsvejledning på Island. På FNS
årsmøde 2016 blev der godkendte en konklusion ang. det at ministeriet har endnu
ikke arbejdet videre med rapporten og FNS er ikke blevet indkaldt til høring i
ministeriet. Vi håber på høring snarest muligt med ny minister.
FNS deltager i et projekt ang. ligestilling som The Centre for Gender Equality styrer.
Projektet hedder Rjúfum hefðirnar – förum nýjar leiðir (Bryd traditionerne). Projektets
formål er at arbejde mod kønsrelateret studie- og erhvervsvalg.

Konferencer:
Dagur náms- og starfsráðgjafa eller Vejlederens dag er den store FNS konference
som bliver afholdt hvert år. Sidste år blev konferencen afholdt den 4. november hvor
foreningens 35 års jubilæum blev fejret samt studiets 25 års jubilæum og dagens 10
års jubilæum. I dagens anledning blev inviteret til fødselsdagsfest med spændende
oplæg hvor bl.a. historien blev synliggjort hvor alle FNS tidligere formænd fortalte om
højdepunkterne i deres formandstid. Nutiden og fremtiden blev også synliggjort med
et foredrag om sociale medier og hvordan vi kan bruge medierne til at blive endnu
mere synlige. I anledning af fødselsdagen blev der udgivet et elektroniskt
jubilæumsskrift som findes her:
https://spark.adobe.com/page/MdyZhfvpHCHQT/?w=8_8776
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