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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 í foreningen
Til generalforsamlingen i maj sidste år blev der valgt en ny bestyrelsesformand samt en
ny bestyrelse. Den nye bestyrelse har brugt de sidste måneder på at finde ud af hvilke
ting der hovedsagelig skal lægges vægt på de næste tre år, samtidig med at arbejde
med de mere ”typiske bestyrelses ting”. De ting som bestyrelsen har valgt at fokusere
på er synlighed, sammenhold og digital tilværelse.
Året 2021 var et særligt jubilæumsår i foreningens historie. Foreningen havde 40 års
jubilæum og vejlederstudiet 30 års jubilæum. Desuden blev vejledningens dag holdt for
15. gang som denne gang var præget af de mange jubilæer.
Vejledningens dag er årets største begivenhed i foreningen. Den afholdes hvert år i
slutningen af oktober. Denne gang kunne vi mødes og det var vi meget glade for efter
underlige tider med digitale møder. Vi valgte også at byde på den mulighed at deltage
digitalt.
Overskriften denne gang var: Synlighed, solidaritet og digital tilværelse.

Dagens program startede med en tale fra Undervisnings- og kulturministeren hvor hun
talte bla.a om hvor vigtigt arbejde skole- og erhvervsvejledere udfører. Mange
spændende foredrag var på dagsorden og vi var så heldige at prof. Tristram Hooley fra
The Inland Norway University of Applied Science kunne deltage digital hvor hans oplæg
hed: Why we need career guidance in the post-pandemic era.
Derefter præsenterede vores egne medlemer opgaver og tanker om f.eks. digital
tilværelse, ”branding” og fortalte lidt om foreningens historie.
Dagen eftir blev vi inviteret på besøg på 5 forskellige arbejdspladser hos andre
medlemer i foreningen.
I forbindelse med vejledningens dag og jubilæet udgav vi et blad hvor der findes
interviews med vejledere fra forskellige arbejdspladser. Vi syntes det var på tide at vi
fremhævede de forskellige arbejdsområder og opgaver som vejledere arbejder med.
Her er linket til bladet:
https://fns.is/sites/default/files/stjorn/Frettabref/bla%C3%B0i%C3%B0.pdf
Nogle uger eftir vejlederens dag inviterede undervisnings- og kulturministeren
repræsetanter fra vejledernes forening til et møde i ministeriet. Formanden og
undertegnet mødtes med ministeren og afleverede voresnotater. Vi lagde bl.a vægt på
at det er vigtigt at finansering af vejledning bliver sikret og at foreningen ønsker at være
med til at udføre den nye uddannelsesreform som når til året 2030.
Kort eftir mødet var der regeringsskifte i Island og en ny minister trådte til. Han har de
sidste måneder holdt ugentlige møder fordi han ville følge med situationen i skolerne i
forbindelse med Covid 19. Vejledernes forening har haft repræsentanter til disse møder.
Ministeren har planer om at blive ved med at holde møder af en slags, selvom Covid ser
ud til snart at være overstået.
Uddannelsesudvalg
Inden for foreningen er der forskellige udvalg, som har forskellige opgaver.
Uddannelsesudvalget planlægger hvert år korte foredrag og besøg i mange forskellige
virksomheder. Begivenhederne har for det meste været digitale med en enkelt
undtagelse. Der har f.eks været oplæg om digital kompetance, hvordan man bedst
skriver sit CV, og for 2 uger siden, et besøg i foreningen for håndværk og teknologi,

Til sidst
Den 5. april kommer Ronald Sultana til Island hvor vi får mulighed for at lytte til et
foredrag som han kalder: Practical examples on how to promote Career education and
career management skills from the grass root.
Bestyrelsen har formål at opnå bedre kontakt og solidaritet med medlemerne og det
forsøger vi at gøre igennem sociale medier, sende nyhedsbreve og flere.

På vegne af FNS
Greta Jessen
Studie- og erhvervsvejleder

