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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 2019 fortsætter FNS med at arbejde på langtidsplanlægning i vejledning. Det går
noget langsommere end vi havde ønsket, mest på grund af hvor svært det er at få et
møde med politikerne for at diskutere dette vigtige emne. Det er ikke helt klart for os
hvorfor det går så langsomt da vi hører tit fra de politikere som har tilknytning til
uddannelse og vejledning hvor vigtigt det er at have stærk studie- og
erhvervsrådgivning i landet. Eventuel forklaring kan måske være at de ikke er
bekendt nok med uddannelses- og erhvervsvejlederens fagområde i skoler og i
arbejdslivet.
Det er en opgave vi ikke giver op på og fortsætter med.
Uddannelsesudvalg
Inden for foreningen er der forskellige udvalg, som har forskellige opgaver.
Uddannelsesudvalget planlægger hvert år korte foredrag og besøg i mange
forskellige virksomheder. På grund af Covid-19 blev foreningens aktiviteter ikke lige
så mange som vanligt men vi nåede at planlægge to besøg inden det hele blev
lukket ned. Det første besøg var i Bergið Headspace, hvor unge mennesker op til 25
år kan få støtte, rådgivning og undervisning i forskellige emner. Det er gratis at
benytte deres service og det er nemt at komme i kontakt med vejlederne. Det andet
besøg var i Landsforeningen for køns- og seksuelle minoriteter (Samtökin 78). Deres
undervisning handlede for eksempel om hvilke ord bliver brugt om diverse
kønsidentiteter, hvordan transpersoner kan få ændret sit navn hos Folkeregisteret og
hvad foreningen har at tilbyde.

Konferencer
Vejledningens dag er årets største begivenhed inden for foreningen. I 2019 var fokus
på praktiske værktøjer og fik vi vejledere fra alle skoleniveauer og fra arbejdslivet til
at fortælle om hvad de laver på deres arbejde og hvilke værktøjer de bruger mest til
dagligt. Deltagerne registrerede sig i forskellige grupper hvor de kunne vælge
introduktioner de troede ville passe bedst til dem. Det var en vellykket dag og var alle
deltagere meget tilfredse med den praktise vægt konferencen havde denne gang.
Til sidst
Som andre steder i verden ændrede vores arbejde sig en del pga. Covid-19 og
måtte vi tilpasse os de skiftende omstændigheder. Vi havde total nedlukning af
skoler i forholdsvis lang tid så de fleste skulle arbejde hjemmefra hvor fjern møder og
interviews blev til daglige vaner. Vi brugte både Zoom og Teams samt andre midler
til at kontakte vores kunder. Det bliver interessant at se når vi kommer ud af denne
pandemi hvad vi har lært og hvad vi tager med. Muligvis kommer vi til at se større
ændringer i on-line vejledning end vi havde regnet med. Det bliver interessant at
følge med i denne udvikling.
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