
§3 mom. 3.2 och 3.3 i dagordningen årsmötet 2014

Styrelsens förslag till prioriterade områden och riktlinjer för 2014 samt 
verksamhetsplan för 2014

Ur stadgan för Sveriges Vägledarförening

§ 2 Målsättning
Mom.1 Föreningen har till uppgift att utveckla vägledningen genom att

• påverka samhället för att undanröja orättvisor och utslagsmekanismer inom skola och 
arbetsliv och för att främja allas möjligheter till utveckling i utbildning och arbete. 

• stimulera debatten om vägledningens innehåll, metoder, etik och organisation. 
• bevaka grundutbildningen och fortbildningen inom vägledning. 
• uppmuntra forskning inom vägledning. 
• stödja medlemmar i frågor av principiell, men icke facklig karaktär. 
• främja samarbetet mellan alla som arbetar med vägledning. 
• verka för samarbete mellan andra länder i vägledningsfrågor 

Årsmötet prioriterar för varje år vad som ska fokuseras. 

Sveriges Vägledarförening tillhör den internationella vägledarorganisationen IAEVG. 
www.iaevg.org Under sommaren 2013 hölls en konferens i Frankrike. Efter konferensen sände 
IAEVG ut en ”Communiqué on Social Justice in Educational and Career Guidance and 
Counselling” om behovet av att verka för social rättvisa i studie- och yrkesvägledningen. 

Likvärdigheten inom skolan har under de senaste åren blivit allt mer hotat. Skillnaden mellan skolor 
inom kommunerna  och mellan kommuner har ökat. Skolverkets slutsatser om likvärdighet och det 
fria skolvalets effekter: ”Skolverket bedömer att det fria skolvalet sannolikt har bidragit till ökade 
resultatskillnader mellan skolor och en ökad socioekonomisk skolsegregation och därmed till 
minskad likvärdighet.”

Arbetslösheten bland framför allt unga är fortsatt hög. I vårt remissvar på Unga som varken arbetar 
eller studerar – statistik, stöd och samverkan SOU 2013:74 skriver föreningen bland annat följande: 
”Det är viktigt att samhället skapar självtillit hos de unga, och ger förutsättningar till att lyckas, 
detta genom att samordna resurser och ta fram möjligheter.” I detta samhällsarbete skall Sveriges 
Vägledarförening ta en aktiv del

 
SVF:s målsättningsparagraf i stadgarna, har som första punkt: Föreningen har till uppgift att 
utveckla vägledningen genom

• att påverka samhället för att undanröja orättvisor och utslagsmekanismer inom skola och 
arbetsliv och för att främja allas möjligheter till utveckling i utbildning och arbete

Styrelsen föreslår att denna punkt skall vara prioriterat område under 2014.
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http://www.iaevg.org/


Utifrån denna prioritering förslår styrelsen följande verksamhetsplan för 2014

Sveriges Vägledarförening skall:

 aktivt deltaga i debatten kring likvärdigheten inom utbildningsväsendet

 deltaga i samhällsarbetet kring ungas möjligheter till arbete och vidare utbildning 

 påverka samhället att undanröja orättvisor och utslagsmekanismer inom skola och arbetsliv 

Dessa frågor skall 

 belysas i Vägledaren och på vår webbplats www.vagledarforeningen.org

 samt föras fram i andra lämpliga forum och sammanhang.

Sveriges Vägledarförening skall 

 söka samarbete med andra organisationer kring dessa frågor där så är möjligt.

Styrelsen skall

 aktivt föra ut dessa frågor till de lokala grupperna.

Styrelsen föreslår därför årsmötet besluta

 att anta ovanstående prioriterade område och riktlinjer för 2014 

 att fastställa verksamhetsplanen för 2014

2

http://www.vagledarforeningen.org/

	§3 mom. 3.2 och 3.3 i dagordningen årsmötet 2014
	Styrelsens förslag till prioriterade områden och riktlinjer för 2014 samt verksamhetsplan för 2014


