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Vägledarlyftet
- nu lyfter vi professionen
Fredagen den 29 mars 2019, i anslutning till årsmötet, anordnar Sveriges Vägledarförening ett
gratis seminarium för våra medlemmar med temat: Vägledarlyftet - nu lyfter vi
professionen.
Under 2018 års seminarium diskuterades förutsättningarna för studie- och yrkesvägledarnas
profession. Det fanns en önskan om att vända de svårigheter och utmaningar som studie-och
yrkesvägledare ställs inför i sin yrkesmässiga vardag till handlingskraft. Med 2019 års
seminarium vill vi med krafttag lyfta studie- och yrkesvägledarprofession. Fokus ligger i att
blicka framåt och på hur vi som yrkesprofession och yrkesprofessionella skall kunna lyfta
vägledningen. Under seminariet försöker vi finna kärnan i vägledning, konkretisera vår
kompetens och hitta vägar för att skapa förändring.

När: fredag den 29 mars 2019
Tid: 10.00–15.00
Plats: Essinge konferenscenter
Segelbåtsvägen 15
112 64 Stockholm

Program:
9:30- 10:00
10:00- 10:20
10:25- 11:15

11:15- 12:30
12:30- 13:15
13:15- 14:15
14:15- 15:00

Kaffe
Introduktion moderator William Lindo och Katarina Pettersson, ledamot
Sveriges Vägledarförening
Presentation av paneldeltagare:
Mikaela Zelmerlööw utredningssekreterare Regeringskansliet och
undervisningsråd Skolverket, Tarja Ståhl karriärvägledningsstrateg
Arbetsförmedlingen, Hanna Karlsson biträdande enhetschef
Arbetsmarknadsenheten Gotland, Lotten Johansson delägare Hej SYV i
Sverige AB, Mia Lindberg studie- och karriärvägledare, David Spak
studie- och yrkesvägledare Järfälla.
Paneldebatt
Lunch
Rundabordssamtal
Redovisning av rundabordssamtal och hur går vi vidare?

Anmälan och önskemål om ev. specialkost skickas till: anita.edvinsson@gmail.com Enklare
lunch ingår. 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. Antal
platser är begränsat, först till kvarn gäller

Medlemmar bjuds även in att delta på Sveriges Vägledarförenings årsmöte som hålls mellan
klockan 15.15 -18.00.

Väl mött
Styrelsen Sveriges Vägledarförening

Sveriges Vägledarförening
Sveriges Vägledarförening (SVF) verkar för att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledningen och för att arbetet skall präglas av
professionalitet och god etik. Föreningen organiserar alla med intresse av studie- och yrkesvägledning.
Som medlem ansluter du dig till föreningens målsättning.

