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Utgivning
Tidskriften Vägledaren - i utbildning och arbetsliv utges med fyra nummer per år med en upplaga på ca 1 600 per nummer.
Nummer fyra innehåller konferensdokumentation.
Redaktionens inre arbete
Redaktionen har 2016 haft fyra redaktionsträffar. Träffarna har använts för att diskutera innehåll och disposition, fördela
arbete/konferensarbetet samt färdigställa viss textmassa inför kommande tidning. Övrigt tidningsarbete och korrekturläsning sker
sen i hemmet. Redaktionsträffarna ligger i huvudsak vid samma tillfällen som styrelsen sammanträder. Som varande en del i
styrelsens föreningsarbete är vi bollplank till varandra i planering och frågor som kan vara aktuella - tips, idéer, remissarbete mm.
Tidningen är ett av föreningens verktyg i kommunikationen med medlemmarna och att för dessa redovisa styrelsens arbete, bevaka
förändringar och informera om nyheter inom verksamhetsområdet. Styrelsemedlemmar, föreningsmedlemmar och övriga
samarbetspartners har aktivt arbetat med att skriva artiklar från bland annat konferenser, föreläsningar, lokala arrangemang och
förbättringsarbeten.
Redaktionen följer den verksamhetsplan som årsmötet fastställer.
De remisser som styrelsen har besvarat under 2016 har redovisats i tidningen eller publicerats på hemsidan.
Tidningens innehåll speglar allt från rena vägledningsfrågor till mer övergripande policyfrågor, förbättringsarbeten och trender
inom verksamhetsområdet. Vi försöker löpande bevaka vägledningsfrågor på det nationella planet samt att följa den
internationella utvecklingen på området främst genom att ha representation på IAEVG-konferensen men också genom att få ta
del av andra utblickar och reserapporter från våra medlemmar. Återkommande är spalten ”Internationell Utblick” från
Euroguidance men vi välkomnar fler bidrag från deltagare i projekt eller aktiviteter inom både det nationella och internationella
vägledningsområdet. Temainriktat innehåll anges i utgivningsplanen enligt önskemål från annonssäljaren. Annonsförsäljningen
är av vikt för att det ska löna sig att ha vår föreningstidning. Annonssäljaren anger att det blivit allt svårare att sälja annonser,
marknaden har förändrats. Något som hela tidningsbranschen ger uttryck för och man försöker istället satsa på digitala annonser
på sina hemsidor/webbprodukter. Kontinuerlig kontakt mellan styrelsens representant/er och annonssäljaren finns för att se över
situationen och ev. titta på andra lösningar.
Slutord
Vi försöker att ständigt förbättra och erbjuda ett brett utbud rent artikelmässigt men kan konstatera att det finns områden vi kan bli
bättre på. Fältet Arbetsförmedlingen är ett sådant. Vi fortsätter hoppas att Arbetsförmedlingens satsning på vägledning ska ge fler
medlemmar och med det då även fler bidrag till tidningen. Forskningsrapportering och vad som pågår på syv-utbildningarna i
landet är också ett utvecklingsområde. Här behöver vi hjälp från alla er som går utbildning och skriver era slutuppsatser – skicka
till oss! Vi hoppas också på en rapportering från fältet vad gäller huvudmannaplaner och arbetet med syv i vid bemärkelse. Här
tror vi att det finns massor av goda erfarenheter och tips att hämta.
Vi vill gärna ha hjälp med skrivandet och hoppas att ni hör av er till oss om ni kan tänka er att bidra till ett visst nummer eller vill
bidra mer återkommande. Ni får gärna bli en del i tidningsredaktionen!
Slutligen vill vi sända ett varmt tack alla medlemmar, prenumeranter och samarbetspartners och vi hoppas att även fortsättningsvis
få möta er som prenumeranter och läsare.
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