Landsrapport 2017

Land: Sverige
Medlemsantal (per 31.12.2017): 1145
Ordförande: Karin Asplund
Representanter i NFSY: Karin Asplund och Ingbritt Eriksson är ordinarie, Katarina
Petersson och Lena Collin är suppleanter.
Uppdrag:
Sveriges Vägledarförening har till uppgift att utveckla vägledningen genom att
- påverka samhället genom att undanröja orättvisor och utslagsmekanismer inom
skola och arbetsliv och för att främja allas möjligheter till utveckling i utbildning och
arbetsliv.
- stimulera debatten om vägledningens innehåll, metoder, etik och organisation.
- bevaka grundutbildningen och fortbildningen inom vägledning.
uppmuntra forskning inom vägledning.
- stödja medlemmar i frågor av principiell, men icke facklig karaktär.
- främja samarbetet mellan alla som arbetar med vägledning.
- verka för samarbete med andra länder i vägledningsfrågor.
Stora händelser:
Föreningens årsmöte den 24 mars 2017 genomfördes i en ny form för att försöka öka
engagemanget bland föreningens medlemmar. Dagen inleddes med ett
medlemsseminarium på temat ”Den olikvärdiga vägledningen – en diskussion om de
som får och de som inte får”. Ett 60-tal medlemmar deltog i seminariet som inleddes
med ett inlägg av Ulf P Lundgren och fortsatte med paneldebatt. I panelen fanns
representanter för Utbildningsdepartementet, Skolverket, Arbetsförmedlingen,
Arbetsmarknadsutredningen, den politiska oppositionen och föreningen.
Efter seminariet stannade ett 30-tal medlemmar kvar och deltog i årsmötet där också 8
medlemmar var närvarande via fullmakt. Årsmötet avslutades med gemensam
middag.
På årsmötet antogs de nya etiska riktlinjerna som tidigare hade varit ute å remiss
bland medlemmarna.
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För att möjliggöra för svenska vägledare att delta i Academia-utbytet har ett
samarbete med Euroguidance dragits igång och 3 studie- och yrkesvägledare fick
möjlighet att resa ut via samarbetet under våren 2017.
Under året har en rad betänkanden och promemorior berört studie- och
yrkesvägledningsområdet och föreningen har lämnat fem remissvar till
Utbildningsdepartementet. I oktober kom Arbetsmarknadsdepartementets betänkande
”Vägledning för framtidens arbetsmarknad” som föreslår en rad åtgärder för att stärka
vägledningen inom arbetsförmedlingens område och samverkan med vägledningen
hos andra aktörer.
Konferenser:
Den 26-27 oktober 2017 anordnade föreningen sin 41:e konferens sedan starten och
den lockade den här gången cirka 170. Konferensen hade ett nordiskt tema
”Vägledning så in i Norden” och bland föreläsarna fanns Peter Plant, Inga H
Andreassen och Pirjo Lahdenperä representerande olika nordiska perspektiv.
Dessutom höll Jenny Bimrose från England en föreläsning där hon reflekterade runt
temat ”Den effektiva vägledningen – finns den?”.
Parallellt med arbetet för att anordna 2017 års konferens så har också ett intensivt
arbete inför 2018 års konferens pågått och har klarats av genom att ha två separata
konferensgrupper.
Nyheter i vägledningen:
I slutet av året tillsatte utbildningsdepartementet en utredning för att se över studieoch yrkesvägledningen i skolan ”Ett utvecklad studie- och yrkesvägledning” med
Marie-Hélène Ahnborg som särskild utredare och Mikaela Zelmerlööw som
huvudsekreterare. Utredningen ska lämna sitt betänkande 31 oktober 2018.
Web-sidor:
www.vagledarforeningen.se

_______________________
Sveriges Vägledarförening
Sveriges Vägledarförening (SVF) verkar för att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledningen och för att arbetet skall
präglas av professionalitet och god etik. Föreningen organiserar alla med intresse av studie- och yrkesvägledning.
Som medlem ansluter du dig till föreningens målsättning.
www.vagledarforeningen.se
www.facebook.com/vagledarforeningen

