Torsdagen

den

24

oktober

08.30 - 09.30 Registrering och kaffe eller te med smörgås.
09.30 - 09.45 Inledning av konferensen.
Moderator Lena Collin.
09.45 - 11.15 Dagens unga och framtidens
arbetsmarknad - Sofia Rasmussen.
Utifrån både svenska och globala analyser
presenterar Sofia trender och insikter om
morgondagens arbetsmarknad och dagens
ungdomsgenerations värderingar.
Robotisering, gränslöshet, självledarskap
och gig-ekonomi. De är några av trenderna
som omformar arbetsmarknaden. Och in
träder en ung generation som är snabbrörlig,
uppkopplad och van vid att sålla bland
information. En grupp som ställer nya krav
på arbetsliv och ledarskap samtidigt som de
törstar efter stabilitet, inre harmoni och
meningsfullhet.
Hur förändras kraven och förväntningarna
bland framtidens medarbetare och hur
vägleder vi unga in i ett ständigt föränderligt
arbetsliv?
11.15 - 11.30 Bensträckare - kort rast. Kaffe serveras inte.
11.30 - 12.15 DO:s arbete och diskrimineringslagen.
Olle Andersson Brynja.
Om diskrimineringslagen ur ett arbetstagarsåväl som student- och elevperspektiv.
12.15 - 13.45 Lunch och utställning.
(Lammfärsbiff med tomatsås, fetaostkräm,
syrad lök, klyftpotatis och haricotsverts.)
13.45 - 14.00 Vägledarpriset 2019.
14.00 - 14.45 I huvudet på årets hedersmedlem –
Mia Lindberg reflekterar över sin
karriär – Mia Lindberg.
14.45 - 15.15 Kaffe/te och utställning.
15.15 - 16.45 ”Livet – inte alltid en dans på rosor”.
Tobias Karlsson.
En föreläsning om drömmar och fördomar.
Hur vi med små medel kan göra vardagen
lite bättre för ALLA. Det handlar om utanförskap
och allas lika värde, ni får följa med på en
resa genom mobbing och hemligheter, men får
verktygen hur vi vänder motgång till framgång.
16.45 - 17.00 Avslutning av dagen.
Moderator Lena Collin.
17.20

Trerätters konferensmiddag.
Separat anmälan.
Förrätt: Grillad grön sparris, tegelrökt skinka,
brynt smöremulsion, hasselnötter, manchego.
Varmrätt: Ugnsbakad rödingfilé med Ekegrens
rödbetskräm, chablisås, Lisapotatis, sugar snaps.
Efterrätt: Vit chokladcheesecake, brynt smörcurd,
limevaccade jordgubbar
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09.00 - 10.30 Seminariepass 1.
10.30 - 11.00 Kaffe/te och utställning.
11.00 - 12.30 Seminariepass 2.
Seminarier/workshops:
A. Digital vägledning i praktiken – en interaktiv
workshop om digitalisering och innovation för
Studie-och yrkesvägledare.
Mikaela Aare
B. Fra matchning till Life-design – nye paradigmer
i karriervejledningen.
Lisbeth Højdal
C. VR (virtual reality) - En ny spelplan för
framtidens lärande!
Nina From och Elisabeth Aguilera
D. Skapa SYV-undervisning som ger motivation
och framtidshopp!
Lotten Johansson
E. Med rätt stöd kan vuxenstuderande
med funktionsnedsättning lyckas i yrkeshögskoleutbildning och arbetsmarknadsutbildning!
Eva-Lena Habel
F. ”Jobbafrisk” börjar redan i skolan - Behovet
av Medicinsk studie- och yrkesvägledning.
Marina Jonsson och Allan Toomingas
G. Allergi, astma och eksem
Marina Jonsson och Allan Toomingas
Billackerare, fransstylister & co – Vad är
härdplaster egentligen?
Katrin Dierschke
Bra vibrationer!
Malin Engfeldt
H. Valideringsstöd för studie- och yrkesvägledare,
av myndigheter i samverkan.
AF, MYH, Skolverket och UHR
I. SKAL – Skola-Arbetsliv. Struktur och likvärdighet för den generella vägledningen på riktigt.
Per Lundgren
K. Vägledarlyftet
Hanna Grinde, Veronica Isaksson, Willam Lindo,
Katarina Petersson, Volkan Sengil och Tarja Ståhl

12.30 - 13.30 Lunch och utställning.
(Ingefärsglaserad laxfilé med chablisås och
sparrispotatis, serveras med dillad fänkål.)
13.30 - 15.00 Från man till människa!
Claes Schmidt/Sara Lundh.
En underhållande och interaktiv inspirationsföreläsning om de normer och värderingar som
styr vårt liv och hindrar oss från att tänka logiskt.
De flesta vet att mångfald och oliktänkande är
positivt, utvecklande och rent av livsnödvändigt
för ett levande samhälle. Trots det tillåter vi rädsla,
nedärvda normer och gamla tankesätt styra vårt liv.
Föreläsningen bygger på fakta och fiktion, humor
och allvar, filmer, bilder, texter med det primära
syftet är att uppdatera och bredda sättet att tänka
och inspirera åhöraren att våga reflektera över sig
själv och andra – utan att döma.
15.00 - 15.15 Avslutning.
Moderator Lena Collin.

