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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. I April 2017 overtog Island formandskabet i
NFSY. På foreningens årsmøde blev besluttet at den opgave skulle varetages af et
udvalg hvor der sidder 6 personer, hvoraf to sidder også i NFSY’s bestyrelse.

Det sker i foreningen:
I 2017 lagde FNS bestyrelse stor vægt på at få designet informationsmateriale for at
fremme hvad uddannelses- og erhvervsvejledere laver i hverdagen, hvor de arbejder
og hvilken slags service de udøver. Bjarney Lúðvíksdóttir, visuel direktør og
producent, blev hyret til at udarbejde videoer og elektronisk brochure for vores
medlemmer samt publikum. Det var en stor opgave men resultatet er noget
bestyrelsen og foreningens medlemmer er meget tilfredse med.
Bestyrelsen holdt på med at få høring i ministeriet for at få rapporten fra 2015 om
policymaking inden for uddannelses- og erhvervsvejledning i Island diskuteret og
arbejdet videre med. Nogle møder blev det til men rapporten og de forslag der blev
sat frem i 2015 er endnu ikke blevet etableret.

Konferencer:
Den 20. oktober hvert år bliver Vejledernes dag eller Dagur náms- og starfsráðgjafar
fejret. Den dag er foreningens medlemmer opmuntret til at gøre deres arbejde synligt
på en eller anden måde f.eks. med at publicere artikler, dele historier eller gode råd
eller gøre noget på sin arbejdsplads for at påpege hvor vigtig studie- og
erhvervsvejledning er. Vejledernes dag, blev afholdt den 26. og 27. oktober 2017.
Denne gang fik vi to erfarne professorer til at holde kursus hvor dr.

Frans Meijer handlede om “career dialogue training” dr. Reinekke Lengelle
handlede om “career writing training”. For nærmere oplysningar se her:
https://docs.google.com/file/d/0B5clfVFaA6u6U1V1SFJwbldDeFU/edit?filetype=msw
ord&fref=gc&dti=1364420166968114
Bestyrelsen samt foreningens uddannelsesudvalg har afholdt en del korte foredrag
og planlagt besøg i mange forskellige virksomheder. Desuden planlægger
bestyrelsen sammen med Universitetet et forum hvor kommende vejledere
introducerer deres masteropgaver. I år var temaet Udvikling i karriere - støtte og
hindringer.
Der er rigtig mange opgaver bestyrelsen har varetaget men det der er blevet
fremhævet i denne rapport kan ses som de største.

På vegne af FNS
Margrét Björk Arnardóttir
studie- og erhvervsvejleder

