
Verksamhetsberättelse 2012 

Riktlinjer för 2008-2012 för Sveriges Vägledarförening:
◊ Synliggöra Sveriges Vägledarförening
◊ Bevaka och stärka vägledningen nationellt och internationellt
◊ Utveckla vägledningsprofessionen

Styrelsen 
Mats Olof-Ors ordförande Uppsala
Börje Lindqvist vice ordförande t.o.m.16 mars 2012 Boden
Tommy Ripmarken kassör Uppsala
Lena Collin sekreterare t.o.m.16 mars 2012 Göteborg
Lena Dahlgren, sekreterare fr.o.m.16 mars 2012 Borås
Annika  Skogh ordinarie Arvika
Katarina Petersson ordinarie Uppsala
Tarja Ståhl ordinarie Stockholm
Charlotta Österberg ordinarie Borlänge
Ann-Caroline Henriksson suppleant Södra Sunderbyn
Kristina Salenstedt Linder suppleant Stockholm
Louise Andersson suppleant Helsingborg
Jorgo Mosali suppleant Lund
Åsa Sundelin suppleant t.o.m.16 mars 2012 Uppsala
Ingrid Åhlin suppleant t.o.m.16 mars 2012 Söderhamn

Etiskt råd
Katarina Petersson sammankallande Uppsala
Agne Renberg Luleå
Madelene Rönnberg  Örbyhus
Anders Lovén Malmö
Mia Lindberg Uddevalla
Åsa Sundelin t.o.m.16 mars 2012 Uppsala 
Lena Dahlgren adjungerad Borås

Representanter i Nordiska Förbundet för Studie- och yrkesvägledning
Karin Asplund ordinarie . Göteborg
Mats Olof-Ors ordinarie Uppsala
Rosel Nilsson suppleant Lund
Katarina Petersson suppleant Uppsala
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Vägledaren
Agneta Söderlund chef.red/ansvarig utgivare Njurunda
Johanna Möller redaktör Eskilstuna
Inger Anderson redaktör Uppsala

Hemsidan
Johanna Möller Eskilstuna

Revisorer
James Sandstedt ordinarie Bodafors
Inger Anderson ordinarie Uppsala
Karin Asplund suppleant Göteborg

Valberedning
Johanna Möller sammankallande Eskilstuna
Torbjörn Nilsson Karlstad
William Petersson Sigtuna

Årsmöte
17  mars 2012 i Stockholm

Styrelsens sammanträden under 2012
13-14 januari i Uppsala, 18 mars i Stockholm, 2-3 juni i Bromma, 1-2 september i Sigtuna 
och 27 oktober i Stockholm. 

Telefonmöten 17 april, 11 september och 12 december. SVF har nu ett avtal om 
telefonkonferens som har gjort det enkelt att ha telefonmöten.

Arbetsutskottet AU 
I AU ingår Mats Olof-Ors, Tommy Ripmarken och Lena Dahlgren.
AU har haft telefonmöten: 4 januari, 16 februari, 3 april, 22 maj, 21 augusti och 18 oktober.

Medlemsbrev
Under året har medlemsbrev sänts ut via e-post i januari, juni, september och november.

Medlemsstatistik 2012
Statistiken presenteras på årsmötet 2013.

Remissvar från Sveriges Vägledarförening
Föreningen har svarat på utredningen: "Likvärdig utbildning - riksrekryterande gymnasial 
utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning." SOU 2012:24 

Etiska rådet
Rapport lämnas muntligt på årsmötet 2013.

Arbetsgrupper
Konferensgruppen 2012– Tommy Ripmarken, Annika Skogh, Börje Lindqvist, Agne Renberg 
Lena Collin och Åsa Sundelin.

Lokala grupper Louise Andersson och Charlotta Österberg.
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Lokala grupper
Västra Skåne, Fyrbodal, Karlstadregionen, Sundsvall, Örnsköldsvik samt Gävleborgs lokala 
grupper fick verksamhetsbidrag under 2012.

Följande information finns att läsa i verksamhetsberättelserna från 
• Örnsköldsviks lokala grupp har ökat med två fler medlemmar än föregående år. Den 

lokala föreningen har arbetat utifrån Sveriges vägledarförenings verksamhetsplan 
2012 och de beskriver uppdragen i verksamhetsberättelsen.  Gruppen har även kartlagt 
hur de arbetar med validering, anställningsbarhet samt etiska regler. De har främst 
träffats under lunchmöten. 

• I Sundsvall har de lokala medlemmarna träffats på frukostmöten och använt tiden till 
att kartlägga hur vägledningsarbetet ser ut i medlemmarnas område samt till att delge 
information från deltagares fortbildning, i syfte till att fortbilda hela gruppen. 
Studiebesök har även anordnats. 

• Fortbildning inom medicinsk studievägledning/orientering har anordnats för 
medlemmar i Gävleborgs lokala grupp samt studiebesök.  Medlemsaktiviteter har legat 
nere under 2012 p g a ekonomin inte tillåtit mer än förtäring vid Vägledningens dag.

• En träff har ägt rum för Karlstadregionens lokalgrupp. Arvika, Eda och Årjäng ingår 
numera i Karlstadregionen efter önskemål från gruppen.

• Lokalgruppen Uddevalla har beviljats byta namn till Fyrbodal, där de 14 orter som 
ingår i Fyrbodal inräknas. Tre möten har ägt rum varav två ägnats åt fortbildning 
genom bokcirklar, vid ett möte genomfördes studiebesök samt årsmöte.

• Skåne Västra träffades ett flertal gånger under året och genomförde då ett flertal olika 
studiebesök på företag och olika organisationer som givet möjlighet att påverka 
beslutsfattare och inhämta kunskap. Gruppen består av Studievägledare från 
grundskola privat/kommunal, gymnasieskola privat/kommunal, privata företag, 
arbetsförmedling vilket givet ett gott utbyte av erfarenheter och kompetens. 

• Under Vägledarkonferensen From talking stones to rolling heads i oktober månad, 
hade Sveriges vägledarförening en monter där informationsmaterial delades ut, samt 
frågan om lokala grupper diskuterades. 

Academia Utbytesprogram i Europa för vägledare
Sveriges vägledarförening var en av vinnarna av 2012 års Leonardo da Vinci kvalitetspris till 
särskilt väl genomförda praktik- och utbytesprojekt inom Leonardoprogrammet. Priset 
delades ut den 6 december. Föreningen  fick förstapris och 20 000 kronor för bästa projekt 
med motiveringen:

 Academia - Utbyte för utveckling av vägledning i Europa 
Ett väl förankrat partnerskap där man har erbjudit 16 deltagare fördjupade insikter och 
kunskaper om utbildningsväsendet och arbetsmarknadssituationen i nio länder. 
Projektet har strävat efter regional spridning både avseende urval av deltagare och vid 
utplacering av 20 vägledare från länder inom partnerskapet. Projektets administration 
underlättas av långvarigt samarbete inom nätverket Academia och dess nätverksportal. 
Utveckling av nya metoder och verktyg för användning i den egna verksamheten är ett 
viktigt resultat av projektet. Ett väl beskrivet projekt där målen uppnåtts i hög grad, 
vilket ökat vägledarnas förmåga att stödja vägledningssökande . Ett projekt som med 
säkerhet kommer att bidra till att mobiliteten i Europa kommer att öka. 
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Academia möte 
Planeringsmöte i Dublin den 6-7 december Louise Andersson deltar från SVF.

Studie-och yrkesvägledningen i rikspolitiken
Uppvaktning 
Under en träff i maj med politiska sakkunniga från både arbetsmarknadsdepartementet och 
utbildningsdepartementet hade vi ett samtal kring studie och yrkesvägledningen. Vi 
behandlade bland annat dessa områden: Det behövs en satsning på studie- och 
yrkesvägledningen både ur ett utbildnings- och arbetsmarknadsperspektiv. Likvärdighet över  
hela landet hur kan man garantera det? Kompetensutveckling och vidareutbildning måste  
genomföras.
Uppvaktningen genomfördes tillsammans med Särskolans och specialskolans 
Yrkesvägledares Ideella Förening (SYVI), Studie- och yrkesvägledarna inom Lärarnas 
Riksförbund, Ämnesrådet för studie- och yrkesvägledning inom Lärarförbundet. Våra 
synpunkter togs emot på ett positivt sätt.

Beslut i riksdagen 
Riksdagen vill ha bättre studie- och yrkesvägledning i gymnasiet. Studie- och 
yrkesvägledning är viktigt för att undvika felaktiga val som kan leda till onödiga kostnader för 
individen och samhället. Ett enigt utbildningsutskott vill därför att regeringen förbättrar 
studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan. Beslutet togs 30 maj 2012.

Brev till riksdagspartierna och till utbildningsutskottets ledamöter
I samband med utbildningsutskottets behandling av gymnasieskolan och studie- och 
yrkesvägledningen sände SVF ett brev som avslutades med följande: Sveriges 
Vägledarförening hoppas att ni stöder vår paroll: "Satsa på ett studie- och yrkesvägledarlyft 
NU!" Vi har fått svar från flera partier och ledamöter. De som svarat skriver att det är viktiga 
frågor vi tar upp.

Studie-och yrkesvägledningen i budgeten
Regeringen föreslog 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.

Samverkan
Styrelseträffar
Särskolans och specialskolans Yrkesvägledares Ideella Förening (SYVI) var inbjudna till SVF 
styrelsemöte i januari. Mats Olof-Ors  träffade SYVI styrelsen i december. 

Programrådet  för Studie- och yrkesvägledarprogrammet  Stockholms Universitet
Under året har Mats Olof-Ors deltagit  i programrådets verksamhet.

Temakvällar 
I maj och december hade utbildningen i Stockholm sina traditionsenliga temakvällar för 
studenterna. På temakvällarna träffas alla årskullar. Katarina Petersson och Mats Olof-Ors 
representerade SVF.
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Etikseminarium på Sacomässan i Älvsjö
Den 30 november genomförde Saco, studie- och yrkesvägledarna i LR och Sveriges
vägledarförening ett seminarium kring etik under rubrikerna: "Var och med vem
diskuterar vi etik idag? Är de etiska riktlinjerna enbart en musmatta?" I seminariet deltog 
Mats Olof-Ors och Katarina Petersson.

Möten och konferenser
"Utbildning och kompetens i livsmedelskedjan” den 15 mars arrangerades av 
LivsmedelsSverige och Landsbygdsdepartementet. Mats Olof-Ors  var en av inbjudna talare.

Ny tid Ny skola Nya jobb – för framtiden. Rikskonferensen samverkan skola – arbetsliv i 
Uppsala. 21-22 mars (SSA) Vid informationsbordet för SVF stod Katarina Petersson och 
Mats Olof-Ors.

Arbetsmarknadsdagen 24 maj i Stockholm, även här hade SVF ett informationsbord som 
bemannades av Mats Olof-Ors.

Möte med SKL Träff med avdelningen för lärande och arbetsmarknad 20 augusti. Mats Olof-
Ors och Tommy Ripmarken deltog. 

"Att välja gymnasium på en skolmarknad” Referensgrupp på Skolverket första träff 27 
augusti där Tommy Ripmarken deltog.

Allmänna råd för studie- och yrkesvägledning
Hearing om arbetet med råden  17 oktober på Skolverket Mats Olof-Ors deltog.

Etiska rådet
Rapport lämnas muntligt på årsmötet 2013.

Vägledaren
Se Vägledarens verksamhetsberättelse.

Föreningens rikskonferens 25-26 oktober 2012
” From talking stones to rolling heads” - en lyckad och välbesökt konferens med 400 
deltagare.

Karriärvägledarpriset 
Priset 2012 gick till Birgitta Hansson Uddevalla och Ingmar Andersson Örnsköldsvik.

Webbplats 
Vår nya webbplats togs i bruk under 2012. Premiärdatum var 21 januari. Webbplatsen har 
utformats av Webbgaraget i Uppsala. Träff med Ad4you 31 augusti för att utveckla arbetet 
med annonser i Vägledaren och på webben.

NFSY
Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning. Förbundets syfte är: 

• att främja studie- och yrkesvägledande verksamhet i de fem nordiska länderna och de 
självstyrda områdena Färöarna, Grönland och Åland.

• att främja studie- och yrkesvägledande verksamhet internationellt genom 
• att vara kontaktorgan för samverkan och information mellan organisationer som 

företräder studie- och yrkesvägledare i de nordiska länderna.
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Norge är ordförandeland under 2011 - 2014. Styrelsemötet 2012 hölls den 4 oktober i 
Mannheim under IAEVG- konferensen  Mats Olof-Ors deltog i mötet

IAEVG
"International Association for Educational and Vocational Guidance" Sveriges 
Vägledarförening är via NFSY medlem i IAEVG. SVF utlyste stipendier till två medlemmar om 
500 euro/pp för att kunna deltaga i IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim Tyskland. 
Stipendiaterna blev Paola Lineo Romero Lidingö vuxenutbildning och Kjell Ståhl 
Törnströmska gymnasiet Karlskrona. Från Sveriges Vägledarförening deltog även  Mats Olof-Ors.

Vägledningens Dag den 8 oktober 2012
Dagen uppmärksammades bland annat i Håbo, Lund, Eskilstuna, Gotland, Härryda, Gislaved, 
Skövde högskola, Stockholm och Uppsala. Sveriges Vägledarförening utlyste en tävling bland 
kommunerna och lärosätena för sina arrangemang under Vägledningens dag. Bland 
kommunerna fick Håbo och Gotlands kommun dela på första priset. I den andra klassen för 
utbildningarna vann Stockholms universitet.

Slutord
Sveriges Vägledarförening har under året fortsatt samarbetet med andra  intressenter inom 
vägledningsområdet. Föreningen ser fram emot att den satsning som nu görs på studie- och 
yrkesvägledningen från riksdag och regering följs upp runt om i landet av våra lokala 
huvudmän.

Uppsala i februari 2013

Mats Olof-Ors Tommy Ripmarken Lena Dahlgren
ordförande kassör sekreterare

Katarina Petersson Annika Skogh Tarja Ståhl

Charlotta Österberg Ann-Caroline Henriksson Louise Andersson

Jorgo Mosali Kristina Salenstedt Linder
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