Landrapport 2021
Land:
Norge
Medlemstall (28.03.22): 1623 medlemmer (38 færre enn i 2020)
Leder: Liv Hofgaard
Oppdrag:
Rådgiverforum Norge er et frittstående fagforum som jobber for å videreutvikle og
styrke karriereveiledningen og den sosialpedagogiske veiledninga i Norge. De fleste
av våre medlemmer arbeider som sosialpedagogiske rådgivere og
karriereveiledere/yrkes- og utdanningsrådgivere i ungdomsskoler og videregående
skoler. Vi har også medlemmer som arbeider i karrieresentre, OT, NAV,
voksenopplæringen, veiledningssentre, opplæringskontor, forsvaret, universiteter. Vi
er et politisk nøytralt forum som arbeider for å utvikle rådgivning/veiledning i et
livslangt perspektiv.
Store hendelser:
Vårt årlige nasjonale landskurs som hadde tittelen ”Et samfunn i endring. Omstilling,
innovasjon og livsmestring” og skulle vært arrangert i Porsgrunn i Telemark og
Vestfold fylke september 2021 måtte avlyses grunnet Covid 19. Det er andre gang vi
avlyser et slik arrangement grunnet pandemien. Landskurset samler vanligvis rundt
330 deltakere fra hele landet.
Konferanser og møter:
I tillegg til landskurset arrangerer hvert fylke i Norge sine egne lokale konferanser,
basert på fylkenes interesser og behov. Konferansene arrangeres ofte i samarbeid
med andre, f.eks fylkeskommunene, lokalt næringsliv og andre. Temaene er både fra
utdannings og yrkesrådgiving og sosialpedagogisk rådgiving. Grunnet Covid 19 har
noen av disse samlingene blitt avlyst. Høsten 2021 hadde vi fylkesledersamling i
Porsgrunn hvor landskurset skulle ha blitt arrangert. Her feiret vi at Rådgiverforum
Norge har blitt 50 år med jubileumsfest. Vi avdekket ny logo og fikk et historisk
tilbakeblikk på hva som har skjedd i forumet i løpet av disse årene. I tillegg hadde vi
interessante foredrag og årsmøtet med valg av nytt styre.

Styremøter
Landsstyret i Rf-N har hatt 8 styremøter i 2021, de fleste nettbaserte samlinger.
Samarbeid med myndighetene:
Rådgiverforum Norge er medlemmenes talerør inn mot myndighetene. Vi er
representert i ulike råd og utvalg hos Direktoratet for høyere utdanning og
kompetanse, Veilederforum.no, Utdanning og karriere og NFSY (Nordisk forening for
studie- og yrkesveiledning). Vi har hatt møter med f.eks. Direktoratet for høyere
Utdanning og kompetanse og Utdanningsforbundet. Vi har samarbeidsavtaler med
blant andre Messeselskapet Utdanning og Karriere, Folkehøgskolene og Nasjonalt
senter for realfagsrekruttering.
Nyheter i veiledningen:
Direktoratet for høyere Utdanning og Kompetanse er en virksomhet underlagt
Kunnskapsdepartementet, som også får oppdrag fra Justis- og
beredskapsdepartementet. Deres visjon er livslang læring for et inkluderende
arbeids- og samfunnsliv. Kompetanse Norge er opprettet for å samordne, styrke og
videreutvikle kompetansepolitikken slik at dette oppnås. For å få til dette,
samarbeider virksomheten med partene i arbeidslivet, flere departementer, regionale
og kommunale aktører, frivilligheten og alle opplærings- og utdanningsinstitusjoner.
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har i løpet av de siste årene utviklet
et nytt tverrsektorielt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Kvalitetsrammeverket
har fokus på livslang læring og er et rammeverk med høy faglig tyngde. Målet er å gi
alle innbyggere i Norge likeverdige tilbud innen karriereveiledning.
Kvalitetsrammeverket er tverrsektorielt og definerer blant annet kvalitetskriteriet for
tjenestene og kompetanse standarder for karriereveiledere.
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har lansert et nettsted for «Kvalitet i
karriereveiledning» der innholdet i rammeverket presenteres og er lett tilgjengelig.
Målet er at nettstedet skal bidra til at kvalitetsrammeverket brukes som nyttig verktøy
for utvikling av kvalitet i karriereveiledning i alle sektorer og på alle nivåer.
Rådgiverforum Norge bidrar til at medlemmene implementerer rammeverket i sine
virksomheter. Les mer om kvalitetsrammeverket på
https://www.kompetansenorge.no/kvalitet-i-karriere/

Nyhetsbrev til medlemmene:
Medlemmene i Rådgiverforum Norge får tilsendt et nyhetsbrev hver måned. Leder er
ansvarlig for å skrive nyhetsbreva og informerer blant annet om arrangementer, nye
oppdateringer fra hovedsamarbeidspartnerne, Kompetanse Norge,
Utdanningsforbundet m.m, og formidler viktig informasjon fra andre instanser som gir
veiledning.
Hjemmeside Rådgiverforum Norge.
www.rf-n.no
En kan også abonnere på nyheter fra vår hjemmeside, som stadig blir oppdatert og
er veldig populær.
Liv Hofgaard
Leder

