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Den olikvärdiga vägledningen- en diskussion om de 
som får och de som inte får 
 
Fredagen den 24/3 2017  i anslutning till årsmötet, anordnar Sveriges Vägledarförening ett gratis 
seminarium för våra medlemmar med temat – Den olikvärdiga vägledningen - en diskussion om de 
som får och de som inte får. Mycket tyder på att de samlade vägledningsresurserna inte fördelas 
rättvist, dvs. utifrån behoven hos de vägledningssökande.  
Detta vill vi diskutera under seminariet. 
 
Program: 
10.00-10.05  Sveriges Vägledarförening välkomnar deltagarna. 
10.05-10.50  Ulf P Lundgren, inleder dagen genom med föreläsningen:  

Vad hände med skolan och jämlikheten?  
Ulf P Lundgren; Skolverkets första generaldirektör, Seniorprofessor emeritus vid 
Uppsala Universitet, författare till ett flertal böcker om skolans styrning, 
utbildningsreformer och politisk styrning- 

10.50-12.00  Paneldeltagarna kommer under 10 minuter/per person att presentera sin syn på 
dagens tema. Paneldeltagare är: Mikaela Zelmerlööf, skolverket; Erik Nilsson 
(statssekreterare utbildningsdepartementet); en person från oppositionen (namn ej 
bekräftat); Carina Cronsioe (sekreterare arbetsmarknadsutredningen);Tarja Ståhl, 
Arbetsförmedlingen; Leif Strandberg, Sveriges Vägledarförening 

12.00-13.00  Lunch 
13.00-14.15  Paneldiskussion under ledning av moderator Agneta Söderlund. 
14.15-14.55  Åhörarnas synpunkter och frågor 
14.55-15.00  Avslutning 
 
Antal platser är begränsat till seminariet, först till kvarn gäller… 
 
Medlemmar bjuds även in att delta på Sveriges Vägledarförenings årsmöte som hålls mellan klockan 
15.15 -18.15, därefter bjuder föreningen på middag. 
 
När:  Fredag den 24 mars 2017 
Tid:   kl 10.00-15.00 
Plats:  Essinge konferenscenter  

Segelbåtsvägen 15 
112 64 Stockholm 

 
Anmälan och önskemål om ev. specialkost skickas till:anita.edvinsson@gmail.com 
Anmälan är bindande. Vid förhinder, avboka din anmälan eller överlåt den till en kollega genom att 
kontakta: anita.edvinsson@gmail.com Vid utebliven avanmälan debiteras en avgift på 500 kr. 
 
Väl mött 
Styrelsen Sveriges Vägledarförening 
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