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Landsrapport 2018

Land: Sverige
Medlemsantal (per 31.12.2018): 1153
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 16 mars 2018 genomfördes i den nya formen och inleddes
med ett medlemsseminarium på temat ”Vägledningens roll i ett samhälle med
växande klyftor – finns förutsättningar för en likvärdig och kompensatorisk
vägledning?”. Ett 70-tal medlemmar deltog i seminariet som inleddes med ett inlägg
av Lena Hartvigsson från Lärarnas Riksförbund som presenterade rapporten om
Studie- och yrkesvägledningens effekter, innehåll och kompensatoriska inslag.
Därefter följde paneldebatt och rundabordssamtal. I panelen fanns representanter för
regeringen och oppositionen, utredare från TCO och studie- och
yrkesvägledningsutredningen samt en yrkesverksam studie- och yrkesvägledare.
Efter seminariet stannade ett 30-tal medlemmar kvar och deltog i årsmötet där också 6
medlemmar var närvarande via fullmakt.
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För att möjliggöra för svenska vägledare att delta i Academia-utbytet samarbetar
föreningen med Euroguidance och 3 studie- och yrkesvägledare fick möjlighet att resa
ut via samarbetet under våren 2018. Under våren tog vi också emot 6 vägledare från
andra länder i Göteborg.
Under året har också några betänkanden och promemorior berört studie- och
yrkesvägledningsområdet och föreningen har lämnat remissvar till
Utbildningsdepartementet. Vi väntar dock på den ”stora” remissen 2019.
Konferenser:
Årets stora händelse var den internationella IAEVG konferensen i Göteborg 2-4
oktober. Arrangemanget som krävde mer än 2 års planeringsarbete, lockade cirka 770
deltagare från hela världen. Det var föreningen sin 42:a konferens sedan starten och
temat var ”A Need for Change”. Förutom ett inledande föreläsningspass varje dag
byggde hela konferensen på deltagarnas egna presentationer. Totalt 135 papers hade
lämnats in för bedömning och totalt 93 av dem presenterades vid de 54 parallella
seminarier, workshops och symposier som genomfördes.
Direkt efter konferensen tillsattes nästa konferensgrupp för att planera och genomföra
2019 års konferens i Stockholm som äger rum 24-25 oktober i Stockholm.
Nyheter i vägledningen:
Utbildningsutskottet lämnade i juni 2018 en rapport där de kartlagt hur regeringens
olika beslut inom studie- och yrkesvägledning har genomförts inom skolans område.
Rapporten visar med tydlighet att nuvarande lagstiftning är för svag och
skolhuvudmännen är dåliga på att planera, styra och följa upp lagstiftarens
intentioner.
Den utredning som utbildningsdepartementet tillsatte hösten 2017 för att se över
studie- och yrkesvägledningen i skolan ”Ett utvecklad studie- och yrkesvägledning”
med Marie-Hélène Ahnborg som särskild utredare och Mikaela Zelmerlööw som
huvudsekreterare, skulle ha lämnat sitt betänkande under hösten men fick förlängd tid
in på 2019.
Web-sidor:
www.vagledarforeningen.se
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