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Vägledningens roll i ett samhälle med
ökande klyftor - finns förutsättningarna för en
likvärdig och kompensatorisk vägledning?
Fredagen den 16 mars 2018 i anslutning till årsmötet, anordnar Sveriges Vägledarförening
ett gratis seminarium för våra medlemmar med temat – Vägledningens roll i ett samhälle
med ökande klyftor – finns förutsättningarna för en likvärdig och kompensatorisk
vägledning?
Studie- och yrkesvägledningen har på senare tid fått ett allt större utrymme i skol- och
arbetsmarknadsdebatten. Oftast, men inte alltid, sätts individens intresse i centrum. I
direktiven till regeringens nyligen tillsatta utredning ”en utvecklad studie- och
yrkesvägledning” lyfter man fram att social bakgrund och hemförhållanden inte ska styra
framtida yrkesbana. I en nutid präglad av ökade klyftor och mer komplexa valsituationer
ställs högre krav på att studie- och yrkesvägledningen anpassas för att möta alla individers
behov och stödja dem i att göra väl underbyggda val. Under seminariet ställer vi oss frågan
om en likvärdig och kompensatorisk vägledning kan bedrivas och i så fall hur.
Program:
09.30-10.00 Kaffe
10.00-10.05 Sveriges Vägledarförening inleder dagen. Moderator: Nina Ahlroos
10.05-10.35 Lena Hartvigsson från Lärarnas Riksförbund inleder med en sammanställning
av LR:s rapport kring studie- och yrkesvägledningens effekter, innehåll och
kompensatoriska inslag.
10.35- 11.45 Eftermiddagens paneldeltagare presenterar sin syn på dagens tema.
Ida Drougge (M), Caroline Helmersson Olsson (S), Marie-Hélène Ahnborg,
särskild utredare för utredningen en utvecklad studie- och yrkesvägledning,
Jacob Inganäs och Kristina Lovén Seldén TCO utredare, Lotten Johansson, studieoch yrkesvägledare, Södertälje kommun
11.45-12.30 Lunch
12.30-13.15 ”Rundabordssamtal” med deltagare på seminariet samt paneldeltagarna.
13.15-14.30 Paneldiskussion
14.30-15.00 Åhörarnas frågor och synpunkter
15.00-15.15 Kaffe
Medlemmar bjuds även in att delta på Sveriges Vägledarförenings årsmöte som hålls mellan
klockan 15.15 -18.15.
Antal platser är begränsat, först till kvarn gäller
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När: Fredag den 16 mars 2018
Tid: 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.
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