Landsrapport 2016
Land: Sverige
Medlemsantal (per 31.12.2016): 1087
Ordförande: Karin Asplund
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:
Under 2015 firade föreningen 40 år och hade i samband med det sin mest
välbesökta konferens på många år. Stärkta av det och med lite mer pengar
kassan genomfördes ett seminarium i samband med årsmötet i mars i syfte
att engagera och aktivera fler medlemmar med en förhoppning om fler
deltagare på årsmötet. Temat för seminariet var den ojämlika tillgången till
vägledning och inbjudna i panelen var representanter för rikspolitiken, statliga
myndigheter och studie- och yrkesvägledarutbildningen. Inledningsanförandet
hölls av Anders Lovén och seminariet var så lyckat att styrelsen bestämde att
anordna ett likartat på samma tema i samband med årsmötet 2017.
Tyvärr gav det inte fler deltagare till årsmötet 2016 och under året diskuterade
styrelsen olika angreppssätt för att öka delaktigheten bland medlemmarna.
Det beslutade att försöka förlägga årsmötet till sen eftermiddag/kväll i direkt
anslutning till det planerade seminariet i mars 2017.
Under året har Etiska rådet slutfört arbetet med att revidera den etiska
deklarationen och den skickades ut på remiss bland medlemmarna inför
beslut på årsmötet i mars 2017.
Under våren togs en ny webbsida fram för föreningen och den lanserades i
juni 2016 med ny adress
www.vagledarforeningen.se

Eftersom föreningen inte är godkänd projektägare inom Erasmus+ KA1
(utbyten/mobilitet) så har vi varit tvungna att söka andra vägar för samarbetet
inom Academia där vi deltagit sedan 1997. Inför 2017 har en vi
överenskommelse med Euroguidance Sweden om finansiering av upp till 5
deltagare och Vägledningscentrum i Göteborg deltar i nätverket med ett
Erasmus+ KA1-projekt under 2 år. Föreningens förhoppning är att nästa
programperiod kommer att öppna möjligheterna igen.
Under året har också en överenskommelse med IAEVG tagits fram och avtal
skrivits under för konferensen 2-4 oktober 2018 i Göteborg. Konferensens
tema är ”A need for change”.

Konferenser:
Den 27-28 oktober 2016 anordnade föreningen sin 40:e konferens sedan
starten och firade naturligtvis med föreningstårtan prydda av de 3 logotyper vi
haft genom åren. Konferensen lockade drygt 220 betalande och temat var
”Insikt-Utsikt-Framsikt” med bl a Gray Poehnell från Vancover, Canada, som
föreläsare.

Nyheter i vägledningen:
Föreningen har konstaterat att ett flertal utredningar inom utbildningsområdet
har åsikter om och synpunkter på studie- och yrkesvägledningen och/eller
studie- och yrkesvägledarnas arbete och vi känner starkt att nu måste det
kanske snart komma en utredning där studie- och yrkesvägledningen är
temat. Vi märker också att bristen på studie- och yrkesvägledare gör sig
påmind i en stor del av landet och vi befarar att den kommer att bli större
eftersom Arbetsförmedlingen åter börjar att införa tjänsten inom sitt utbud.

Web-sidor:
www.vagledarforeningen.se

