Allt är Möjligt – En vägledning i framkant!
Med vilka attityder och värderingar går vi studie- och yrkesvägledare in i våra samtal där vi träffar vägledningssökande
vars normer helt skiljer sig från våra.
Hur kan du motivera individer att engagera sig i sin framtid när vi vet så lite om yrken som t.ex molnvakt, humordirektör,
distans-kirurg eller robotfamiljeterapeut.
Är vi vägledare rustade för att möta framtiden när hälften av jobben i Sverige riskerar att bli digitalt ersatta.
Årets konferens vill göra dig uppmärksam på de normer och värderingar som påverkar våra
samtal och bidra till att du med vidgade perspektiv tar dig an framtiden.

Presentation

av medverkande:

Claes Schmidt/Sara Lund
Inspiratör, entreprenör och f.d. marknadschef blev känd som
”Sara Lund” över hela landet när han ”kom ut” som transperson
2003. Claes föreläser alltid som ”Sara”. Dels för att han är
transvestit, men också för att det utmanar åhörarens sätt att tänka.

Nina From
Projektledare för Yrkesjakten på Arbetsförmedlingen, virtuell
vägledning för unga.

Elisabeth Aguilera
UX Lead IT-avdelningen på Arbetsförmedlingen,arbetar med
digital tillgänglighet och fördjupad service.

Lena Collin
Moderator, är utbildad studie- och yrkesvägledare och har lång
erfarenhet av vägledning, personalutbildning, handledning m.m.
Arbetar för närvarande som studievägledare på Göteborgs
universitet.

Mia Lindberg
Har arbetat inom studie- och yrkesvägledningsområdet sedan
1978. Hon har en magister i studie- och yrkesvägledning, varit
verksam inom utveckling av e-vägledning, normkritik i vägledning
samt undervisat på studie- och yrkesvägledarutbildningen i
Malmö under de senaste 10 åren.

Mikaela Aare
Studie- och yrkesvägledaren som saknade det digitala perspektivet
i utbildningen. Det ledde till att hon 2016 startade eget företag,
Vägledningsverkstan STHLM, för att nå ut till fler individer i det
digitala, bland annat genom att designa en karriärplattform.
Hon har en bakgrund inom rekryteringsbranschen, som Socialmedia manager samt som föreläsare och utbildningsledare för
bland annat Försvarsmakten, Berghs och Umeå universitet.

Per Lundgren
Tidigare studie- och yrkesvägledare som är tjänstledig för att nu
arbeta som skola - arbetslivsutvecklare i Gislaveds kommun. Har
alltid haft ett brinnande intresse för den generella vägledningen
och hur man faktiskt på riktigt kan arbeta med den.

Tobias Karlsson
Dansare som blev så mycket mer. Koreograf, föreläsare och nu
även nästan författare.

Olle Andersson Brynja
Arbetar som utredare på Diskrimineringsombudsmannens
utvecklingssektion med frågor som rör diskriminering såväl på
arbetsmarknaden som högskolesektorn. Jobbar även framförallt
med diskrimineringsgrunderna funktionsnedsättning, ålder och
kön.

Sofia Rasmussen
Är omvärldsanalytiker, författare, föreläsare och VD för
Rasmussen Analys. Hon har en magisterexamen i Statsvetenskap
och i snart 15 år arbetat med att undersöka arbetsmarknaden
och människors arbetslivsvärderingar.
Hon presenterar bland annat resultat från undersökningarna
Ungdomsfokus (2015-2019) i vilka över 11 000 personer har
svarat på frågor om värderingar kopplat till arbetsliv samt studien
Equality Sweden 2018 som undersöker förvärvsarbetandes syn
på jämställdhet och arbetsgivares attraktivitet.

Lotten Johansson
Lotten Johansson är studie- och yrkesvägledare och skolutvecklare. Bred kompetens och erfarenhet kring kvalitetsutveckling
av studie- och yrkesvägledning. Startade och driver företaget
Hej SYV som också erbjuder en digital resurs som stöd för
skolhuvudmän att utveckla SYV.

Myndigheter i samverkan
AF, MYH, Skolverket, Tillväxtverket och UHR.
1. Varje myndighet redogör för hur de ser på sitt uppdrag kring
validering, och vad de gjort och gör kring det.
2. Kort genomgång av resultatet kring de enkäter som man
samlat in från Studie- och yrkesvägledare och vad som görs.
3. Liten diskussion kring vad som ytterligare kan utvecklas för att
förbättra stödet och själva valideringen.

”Vägledarlyftet” Fredagsgruppen, representerar styrelsen
för Sveriges Vägledarförening
Hanna Grinde, Veronica Isaksson, Willam Lindo,
Katarina Petersson, Volkan Sengil och Tarja Ståhl.

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

Fredagen

den

25

oktober

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. Pass 1 och 2, lokal: Arnö
C. VR (virtual reality) - En ny spelplan för
framtidens lärande!
Nina From och Elisabeth Aguilera
Pass 1 och 2, lokal: Alviksalen
D. Skapa SYV-undervisning som ger motivation
och framtidshopp!
Lotten Johansson. Pass 1 och 2, lokal: Essinge salen
H. Valideringsstöd för studie- och yrkesvägledare,
av myndigheter i samverkan.
AF, MYH, Skolverket, Tillväxtverket och UHR
Pass 1, lokal: Björkö
I. SKAL – Skola-Arbetsliv. Struktur och likvärdighet för den generella vägledningen på riktigt.
Per Lundgren. Pass 2, lokal: Björkö

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.

