
”Allt är möjligt – En vägledning i framkant” 

seminarier/workshops - valblankett
Fredagen den 25 oktober kommer följande seminarier/workshops att erbjudas. 

Första passet är 09.00 - 10.30 och andra passet 11.00 - 12.30. Du kan delta i två seminarier/workshops.

Rangordna vilka seminarier du vill delta i med 1, 2, 3 och 4. OBS! Vid begränsat deltagarantal gäller principen först till kvarn…

Tips! Kopiera gärna denna sida innan du sänder in den, så kommer du ihåg vilka seminarier du valt.

OBS! Detta val gäller: 

Namn:...……...........................................................…………  Arbetsplats:…………………............................................................

.................A Digital vägledning i praktiken – en interaktiv workshop om digitalisering och innovation för
 studie- och yrkesvägledare. Mikaela Aare.
 Att implementera ett innovativt arbetssätt som Studie-och yrkesvägledare är viktigare än någonsin. Digitaliseringen ställer krav på vår 
 profession att hålla oss uppdaterade om både utbildningar och arbetsmarknad, en utmaning som vi borde se som en fantastisk möjlighet.
 Min lösning på utmaningen blev att lansera mitt eget företag, Vägledningsverkstan, som verkar i det digitala. 
 En interaktiv workshop om digitalisering och innovation för Studie-och yrkesvägledare som tar avstamp i lärdomar och erfarenheter
 från Vägledningsverkstan där du får med dig applicerbara verktyg för din arbetsplats/verksamhet.
  
.................B  Fra matcning till Life-design – nye paradigmer i karriervejledningen. Lisbeth Højdal.
  I de senere år har selvledelse og karrierekompetencer fået en central placering i vejledningsdebatten, men hvordan undgår vi som vejledere 
 at bidrage til øget individualisering af karriereproblemer? Seminariet lægger op til diskussion af de nye strømninger indenfor vejledningsområ- 
 det, for eksempel hvad skiftet fra en konstruktivistisk til en konstruktionistisk forståelse af karrierevalg kan betyde for tilrettelæggelsen af vejled-
 ningen. Desuden præsenteres idéer til, hvordan vejlederen kan arbejde med narrative metoder uden at miste blikket for den kontekst hvori 
 karrierevalg finder sted.

.................C  VR (virtual reality) – En ny spelplan för framtida lärande. Nina From och Elisabeth Aguilera.
  Yrkesjakten är en framtidsinriktad insats för dagens unga och morgondagens arbetsmarknad, ett vägledningsverktyg som presenterar arbets-  
 marknadskunskap på ett nytt sätt, via mobilen genom 360 graders filmer och VR har man möjlighet att kliva in i ett yrke och göra ett virtuellt
 studiebesök på en arbetsplats var och när man vill! Att på ett enkelt och lätt tillgängligt sätt ta sig in på den riktiga arbetsplatsen och med stor
 sannolikhet eliminera de förutfattade meningar som kan ha byggts upp om stereotypa yrken. Yrkesjakten ger även möjligheten att låta ungas
 drömmar leva eller till och med skapas. Välkommen till en värld där alla jobb är för alla och alla får en chans!

.................D Skapa SYV-undervisning som ger motivation och framtidshopp! Lotten Johansson.
 En god samverkan mellan vägledare och lärare ger eleverna mer SYV! Den här föreläsningen ger konkreta och inspirerande förslag till vad
 pedagoger kan göra i undervisningen för att bättre förbereda eleverna för deras framtida studie- och yrkesval. Forskning visar att elevernas
 motivation ökar när de kan se kopplingen mellan skoluppgifter och det samhället utanför skolan. Föreläsningen visar på en meny av aktiviteter
 stadievis som på ett normkritiskt sätt övar elevernas självkännedom, valkompetens och ger ökad förståelse för studier, yrken och arbete. 
 Tips på appar och digitala verktyg som kan användas för en kreativ undervisning. Allt material utgår från centrala innehåll i de olika ämnena
 och är samlad i den digitala resursen www.hejsyv.se
  
.................E  Med rätt stöd kan vuxenstuderande med funktionsnedsättning lyckas i yrkeshögskoleutbildning
 och arbetsmarknadsutbildning! Eva-Lena Habel.
  Studerande med funktionsnedsättning som går Arbetsmarknadsutbildning kan via Arbetsförmedlingen få Individuellt Pedagogiskt Stöd i Utbild-
 ning (IPSU) och yrkeshögskolestuderande kan få Särskilt Pedagogisk Stöd via Myndigheten för Yrkeshögskola (MYH). Iris jobbar med anpassat
 pedagogiskt stöd och assisterande teknik så att den studerande ges möjlighet att komma i en jämförbar situation med övriga studerande, till
 exempel vid inlärning, rapportskrivning och planering. Målet är att stärka studerande med funktionsvariation för att skapa ett hållbart yrkesliv.
 
.................F  ”Jobba frisk” börjar redan i skolan – Behovet av Medicinsk studie- och yrkesvägledning.  
 Marina Jonsson och Allan Toomingas.
  Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas, ändå är det få elever som får information vad de utifrån sin
 hälsa bör tänka på när de skall välja gymnasieprogram. Medicinsk studie- och yrkesvägledning behövs för att elever skall kunna göra väl-
 informerade val utifrån sina önskemål, behov och förutsättningar. Seminariets syfte är att informera om varför medicinsk studie- och yrkesväg-  
 ledning är viktigt samt vilka hälsorisker som finns vid vissa exponeringar.  
 
.................G  Allergi, astma och eksem. Marina Jonsson och Allan Toomingas. 
 Billackerare, fransstylister & co – Vad är härdplaster egentligen? Katrin Dierschke. 
 Bra vibrationer! Malin Engfeldt. 
 Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas, ändå är det få elever som får information vad de utifrån sin
 hälsa bör tänka på när de skall välja gymnasieprogram. Medicinsk studie- och yrkesvägledning behövs för att elever skall kunna göra välinfor- 
 merade val utifrån sina önskemål, behov och förutsättningar. Seminariets syfte är att informera om varför medicinsk studie- och yrkesvägledning
 är viktigt samt vilka hälsorisker som finns vid vissa exponeringar.  

.................H Valideringsstöd för studie- och yrkesvägledare, av myndigheter i samverkan. 
 AF, MYH, Skolverket och UHR. 
 Mer information kommer i augusti.

.................I SKAL - Skola-Arbetsliv. Struktur och likvärdighet för den generella vägledningen på riktigt. 
 Per Lundgren.
 Hur lyckas man med den generella vägledningen inom en kommun i samtliga årskurser och skolor? I Gislaved valde man att satsa långsiktigt
 på den moderna arbetslivsorienteringen och samverkan mellan skolan-arbetslivet SKAL. Ta del av Gislaveds arbete med strukturen och orga-
 nisationen att utvecklas från en SYV-plan på papper till en struktur som faktiskt sker i verksamheten. 

.................K Vägledarlyftet. 
 Hanna Grinde, Veronica Isaksson, William Lindo, Katarina Petersson, Volkan Serengil och Tarja Ståhl.
 I detta seminarium fortsätter vi diskussionen om hur vi lyfter professionen för att se möjligheter för yrkesprofessionen. Vi funderar och diskuterar  
 tillsammans, vänder på stenar och tar upp aktuella remisser, aktuella frågor kopplat till vägledning och försöker ta fram en strategi för hur vi
 kan lyfta vägledningen och professionen. Detta seminarium är ett diskussionsseminarium, där vi kommer att arbeta i grupper för att ta fram en
 framtidsvision för vägledningen.


