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Årsmöte 2013
Årsmötet hölls lördagen den 16 mars 2013 på Hotell Oden Stockholm.

Styrelsens sammanträden under 2013
lördag 19 januari – söndag 20 januari i Stockholm,
lördag 16 mars i Stockholm,
lördag 27 april - söndag 28 april Rönninge, 
lördag 14 september – söndag 15 september i Malmö 
och lördag 30 november – söndag 1 december i 
Stockholm

   Telefonstyrelsemöten:
 7 februari, 17 april, 2 juni, 22 augusti och  22 oktober.  

  

Arbetsutskottet AU 
Per telefon 14 januari, 7 februari, 7 maj, 8 augusti, 3 oktober, 17 oktober, 14 november och 12 
december. 
AU bestod av Mats Olof-Ors, Lena Dahlgren, Tommy Ripmarken, Katarina Peterson och 
Sofia Axelsson.
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Medlemsbrev  
Under verksamhetsåret har fem medlemsbrev gått ut till medlemmarna.

Medlemsstatistik 2013
Vid årsskiftet 2013 - 2014 hade föreningen 1 114 medlemmar.

Remissvar 2013 från Sveriges Vägledarförening

 Förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande

 Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, - en översyn för ökad 
individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20)

 Yttrande över Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014-2016

 Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 
2013:13)

 Tid för undervisning – lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (DS 
2013:23)

 Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, - en översyn för ökad 
individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20)

 Gymnasieingenjörsutbildning - Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i 
gymnasieskolan (Ds2013:53) 

 Remissvar till Skolverket- angående revidering av allmänna råd med kommentarer om 
arbete med studie-och yrkesvägledning samt konsekvensutredning 

 Till csn Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändrade allmänna råd om 
beviljning av studiemedel – bedömning av de studerandes utbildningsbakgrund
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Etiska rådet
Målsättningen under detta år har varit att visa Etiska frågor och det Etiska rådet tydligare på 
SVF:s webb. Etiska rådet har arbetat för att lägga ut månadens etiska fråga på webben – en 
fråga varje månad som skulle diskuteras, det visade sig dock vara svårt att tekniskt lösa detta 
på SVF:s webbsida. Rådet har diskuterat andra möjligheter för att ”visa på” de etiska frågorna 
på fler sätt på webben, men har ännu inte hittat ett fungerande sätt.
En särskild e-postadress för Etiska rådet har skapats och har börjat användas under detta år. 
Det har inkommit två frågor till Etiska rådet under året. Dessa frågor har besvarats. Rådet har 
under året haft ett telefonmöte samt e-post kontakt.

Arbetsgrupper
Konferensgruppen 2013 – Tommy Ripmarken, Annika Lindgren, Börje Lindqvist, Agne 
Renberg, Lena Collin och Ann-Caroline Henriksson. 

    

Föreningens rikskonferens 2013
Konferensen genomfördes 24 – 25 oktober  i Stockholm tillsammans 
med Vägledarkalendariet, Lärarfortbildning och hade totalt 380 
deltagare.

Från utvärderingen av konferensen:
”Jag njuter av att få träffa andra vägledare, lyssna på goda föreläsare och bara få en massa 
bra input! 
Jobbar man i en liten kommun kan vägledarrollen bli lite ensam, så man behöver lite nya 
kontakter och nya tankar.
Positivt att höra att det trots allt går framåt i världen och inte är så hopplöst som massmedia 
uttrycker det!!”

Jubileum 2015 föreningen blir 40 år  
En arbetsgrupp utsågs bestående av Paola Lineo Romero, Ann-Caroline Henriksson och 
Tommy Ripmarken. 

Avgiftsförändringar
Tidigare betalade studerandemedlemmar 100:- per år. Årsmötet 2013 beslöt att 
medlemsavgiften för studerande skall vara 100:- under hela grunddelen på studie- och 
yrkesvägledarutbildningen.
Styrelsen beslutade att pensionärer som är medlemmar i föreningen kommer att få en 
reducerad konferensavgift från och med 2014 års konferens.

Lokala grupper   Grupper som sökt och erhållit verksamhetsbidrag är Fyrbodal, 
Gävleborgs län, Karlstadsregionen, Skåne Västra, Sundsvall och Örnsköldsvik. 
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Besök på utbildningen i Malmö

   
Medlemmar ur styrelsen på plats i Malmö högskola september 2013.
Styrelsen hade en välbesökt träff med årskurs ett. Senare under en ”After studies” träff på 
lokal samlades många från de högre årskurserna.

Webbsidan
Under året har Johanna Möller, Sofia Axelsson, Paola Lineo Romero, Katarina Petersson, 
Tommy Ripmarken och Mats Olof-Ors deltagit i en utbildningsdag i Uppsala 10 juni. I 
december träffade Johanna Möller och Mats Olof-Ors webbsidans support för översyn av 
manualer och rutiner. 
Besök gärna vår webbsida www.vagledarforeningen.org

Facebook
Sakta men säkert ökar antalet gilla på vår sida 

     Academia Utbytesprogram i Europa för vägledare
Under det gångna året ansökte föreningen medel hos Universitet -och Högskolerådet för 10 
mobiliteter under 2014-2016. Ansökningen beviljades. Föreningen kunde under 2013 dela ut 
sju stycken stipendier för deltagande i utbytet 2014 runt om i Europa. Prispengarna från 2012 
års "Kvalitetspris" från Universitet- och Högskolerådet har använts för att sprida kännedom 
och resultatet av projektet. Vi har skapat ett marknadsförings material i form av en broschyr 
om Academia. SVF har deltagit i möte med studerande vid studie- och yrkesvägledar-
programmet vid Malmö Högskola. Academia har marknadsförts vid vägledarkonferensen- 
”Imagine a future you never knew Before” i Stockholm samt vid ”Vägledd eller vilseledd? 
Vägledning på bredfront” - spridningskonferens för projektet SYV i förändring i Växjö. 
Louise Anderson  och Tommy Ripmarken deltog i koordinatorsmöte som hölls i Tallin 5-6 
december 2013.

Studie-och yrkesvägledningen i rikspolitiken
Även detta år fanns studie-och yrkesvägledning under en egen rubrik i budgetpropositionen.

4.2.9 Studie- och yrkesvägledning

Det finns behov av en kvalitetsförbättring av studie- och yrkesvägledningen. Den snabba reformeringen av 
utbildningsväsendet skapar dessutom behov av särskilda kompetensutvecklingsinsatser för att höja kvaliteten i 
studie- och yrkesvägledningen. Information och vägledning behöver vara utformad så att alla elever får en 
helhetsbild över vilka utbildningsmöjligheter som finns för att kunna göra väl underbyggda val. Särskilt viktigt 
är detta för elever som av olika skäl har svårt att orientera sig i utbildningssystemet och inte har föräldrar som 
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kan hjälpa dem. Studie- och yrkesvägledare behöver kontinuerligt utveckla sin kompetens för att upprätthålla 
och utveckla kvaliteten inom vägledningen.

Därför föreslår regeringen att 10 miljoner kronor avsätts 2013 för främst fortbildning av studie- och 
yrkesvägledare samt beräknar för samma ändamål 11 miljoner kronor för 2014, 10 miljoner kronor för 2015 
och 5 miljoner kronor för 2016. 

Därutöver avser regeringen att ge Skolverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hjälpmedelsinstitutet  
i uppdrag att ta fram en fortbildningsinsats för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan. 
Fortbildningsinsatsen ska särskilt inriktas på hur man löser de etableringssvårigheter som unga med 
funktionsnedsättningar möter på arbetsmarknaden samt på det stöd från olika myndigheter som ungdomar kan 
få. De berörda myndigheterna bör gemensamt genomföra utbildningarna. För detta ändamål föreslår 
regeringen att Skolverket tillförs 2 miljoner kronor under 2013. Samma belopp beräknas tillföras under 2014. 
(sid 65 PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 16)

Samverkan
Representanter från Särskolans och specialskolans Yrkesvägledares Ideella Förening SYVI 
besökte vårt styrelsemöte i  januari 2013. 
Mats Olof-Ors har varit med i programrådet för studie- och yrkesvägledarutbildningen i 
Stockholm.

Möten och konferenser
Vägledardag med Sydostsamverkan i Ronneby den 13 mars, Mats Olof-Ors deltog under 
rubriken ”Att samverka i ny tid med nya krav”.
Möte på Skolverket angående fortbildningssatsningen 19 mars Mats Olof-Ors träffade ansvarig på 
Skolverket.
Vägledarföreningen var med på Stora Arbetsmarknadsdagen 2013 Paola Lineo Romero och Mats 
Olof-Ors 
Paola Lineo Romero deltog i  SYVI-konferens i Katrineholm den 26-27 september som 
representant för föreningen.
”Vägledd eller vilseledd? Vägledning på bred front” - utbildningsdag i Växjö Konserthus den 
2 december 2013. Louise Andersson informerade om Academia.

Seminarium på Saco mässan Stockholm
Tillsammans med Saco och LR arrangerade SVF 28 och 29 november ett seminarium med
Skolinspektionen. Ulrika Palm från Skolinspektionen redovisade granskningen som kommit  
fram till följande huvudresultat:

 Det finns omfattande brister i skolors och huvudmäns arbete med att
planera och följa upp studie- och yrkesvägledningen.

 Eleverna får inte studie- och yrkesvägledning kontinuerligt under sin
utbildning och studie- och yrkesvägledningen betraktas inte som hela
skolans ansvar.

 Skolorna arbetar inte aktivt för att motverka begränsningar i elevernas
studie- och yrkesval utifrån kön, social eller kulturell bakgrund.

Se seminariet på : http://www.saco.se/nyheter--debatt/saco-play/fratidens-unga-akademiker/
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Vägledarpriset 
Tremedia AB blev ny sponsor och vinstsumman höjdes till 15000:-.

   

2013 års mottagare av Vägledarpriset blev Mari-
Carmen Alcántara Velázquez Arbetsförmedlingen 
Angered.

Från motiveringen:

”Trots brist på resurser när det gäller arbete med vägledning 
på sin arbetsplats har Mari-Carmen aldrig gett upp. Hon har i 
perioder ensam burit vägledarfanan på sitt kontor och ständigt 
bidragit med sin kompetens till både kollegor och 
arbetssökande. Med entusiasm, nyfikenhet, glädje och sitt 
genuina intresse för människor är Mari-Carmen den 
”kompensatoriska vägledaren” personifierad.”

NFSY
               

Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning höll sitt årsmöte 5-7 april på färjan 
mellan Oslo och Köpenhamn. Mats Olof-Ors och Karin Asplund deltog från föreningen.
Under IAEVG konferensen hölls även ett möte med NFSY där deltog Lena Dahlgren och 
Jessica Tyrland från SVF. Norge har ordförandeskapet i perioden 2011-2014. 

IAEVG      International Association for Educational and Vocational Guidance 

Årets konferens hölls i Montpellier Frankrike 23 till 27 september. Temat var: Career 
guidance: a universal human right - or a citizen’s right? Från föreningen deltog Lena 
Dahlgren och Jessica Tyrland. Vägledaren hade Johanna Möller som utsänd reporter. 

Vägledningens Dag den 8 oktober 2013
Här några axplock från aktiviteter runt om i landet.

Kronobergs län 
Aktivitet: "Dropp ut". Motsatsen till Drop in! 
Vägledaren finns ute bland eleverna för att nå de som inte självmant söker kontakt med en 
vägledare. Plats: Åbyskolan, Gunnarsforsgatan 7, Lagan.

Jönköpings län
Aktivitet: Politikerlunch, vägledare och 4 politiker diskuterar vägledningsfrågor
Plats: Carlssons Matsalar, Anderstorpsvägen 24, Gislaveds gymnasium.

Skåne
Arbetsförmedlingen Ystad  Aktivitet: Yrke och studier
Står Du inför valet att börja studera eller byta yrke? Vill du få tips och råd om hur du kommer 
vidare? Skulle du vilja träffa studievägledare för kort inspirerande samtal? Ta tillfället i akt att 
besöka Arbetsförmedlingen i Ystad på vägledningens dag och ta del av de olika aktiviteterna. 
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Nya allmänna råd
Skolverket lade fram ett förslag på allmänna råd med kommentarer om arbete med studie- och 
yrkesvägledning. Föreningen var remissinstans. Ett extra medlemsbrev där vi bad om 
synpunkter från våra medlemmar. Tyvärr var remisstiden mycket kort men vi fick trots det 
svar från våra medlemmar. Hela föreningens remissvar fanns i nr 4/2013 av Vägledaren. 

Slutord
Sveriges Vägledarförening har under året fått bekräftelse på vad vi länge hävdat, det är nu inte 
bara vi på fältet som har sett brister i organisationen av studie-och yrkesvägledningen. Nu har 
vi en myndighets som stöder vår uppfattning. Om vi använder de nya allmänna råden och 
Skolinspektionens granskning på ett klokt sätt kan de bli ett stöd i arbetet att utveckla studie-
och yrkesvägledningen i Sverige.

Uppsala i februari 2014

Mats Olof-Ors Tommy Ripmarken  Lena Dahlgren, 
ordförande kassör sekreterare

Katarina Petersson Tarja Ståhl Ann-Caroline Henriksson

Sofia Axelsson Paola Lineo Romero Louise Andersson

Annika Lindgren
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