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Opgaver:
Den islandske vejlederforening er en landsdækkende vejledningsfaglig 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:
I 2015 udgav en tværfaglig gruppe fra tre forskellige ministerier og FNS en rapport om
policy making inden for uddannelses- og erhvervsvejledning på Island. FNS har de sidste
år lagt stor vægt på at sætte vejledning på den politiske dagsorden. Det er endnu ikke
lykkedes. Foreningens policy-arbejdsgruppe har holdt adskillige møder og har på
forskellig vis forsøgt at få politikerne til at deltage i denne opgave, men som sagt uden
held. Det betyder, at vi i 2019 har stadig ingen officiel politik om vejledning i Island og
de forslag, der blev sat frem i 2015, er ikke blevet implementeret.
Foreningen deltager i forskellige udvalg både inden for ministerier og foreninger som
Lærernes forening. Fx deltager bestyrelsesmedlemmer i Udvalg om
Arbejdsomgivelser, Bedømmelsesudvalg for vejledere, Uddannelsesudvalg for
videregående uddannelser m.fl.
Bestyrelsen har i mange år arbejdet sammen med Islands Universitets
videreuddannelsesafdeling på forskellig videreuddannelse for vejledere. De seneste
år har afdelingen sendt en spørgeskemaundersøgelse til foreningens medlemmer,
hvor de er blevet spurgt om deres uddannelsesinteresser. Universitetets
videreuddannelsesafdeling har efterfølgende lavet nogle spændende kurser for
vejledere, som fx Angst blandt børn og unge, Sorg og krise, Forandringsledelse og At
blive bedre end jeg er - at opnå maksimale resultater i liv og arbejde.
I 2017 lagde FNS bestyrelse stor vægt på at få lavet informationsmateriale for at
fremme forståelsen for, hvad uddannelses- og erhvervsvejledere laver i hverdagen,
hvor de arbejder og hvilken slags service de yder. Dette arbejde har FNS arbejdet
videre med i det forgangne år og kommer til at fortsætte med i de kommende.

Uddannelsesudvalg
Inden for foreningen er der forskellige udvalg, som har forskellige opgaver.
Uddannelsesudvalg planlægger hvert år korte foredrag og besøg i mange forskellige
virksomheder. I år har udvalget bl.a. planlagt foredrag om børns velfærd og
førstehjælp ved angst samt besøg i Keilir Academy.
Konferencer:
Vejledernes dag eller Dagur náms- og starfsráðgjafa er foreningens største
begivenhed. Denne gang var emnet Udbrændthed og hvilke metoder vi som individer
kan bruge til at arbejde med det. Nogle interessante foredrag blev holdt omkring
emnet, både fra professionelle men også personer, der selv har oplevet udbrændthed.
Foredragene blev efterfulgt af workshop fra Dale Carnegie, hvor deltagere kunne
prøve forskellige metoder og få indsigt i, hvad man selv kan gøre for at arbejde med
udbrændthed.
På konferencen er der altid tid til forskellige indlæg og denne gang fik undertegnede
mulighed for at fortælle om NFSY og IAEVG samt det fokus foreningerne har sat på
netværk. María Dóra Björnsdóttir, den første til at afslutte en Ph.d. i vejledning fra det
Islandske Universitet, fik på konferencen overrakt foreningens vejlederpris.
Hvert andet år bliver der afholdt Islandsmesterskab for elever på erhvervsuddannelser
Skills Iceland. Samtidig med konkurrencen bliver der afholdt et stort stævne, hvor landets
videregående skoler præsenterede deres uddannelser. FNS har været med til at
planlægge og arrangere stævnet 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 stævnet enten som repræsentanter for deres uddannelse eller mødte op
sammen med folkeskolens elever. Denne gang deltog 33 videregående uddannelser og
7000 folkeskoleelever.
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