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Styrelsens förslag till prioriterade områden för 2021 samt
verksamhetsplan för 2021
Ur stadgan för Sveriges Vägledarförening:
§ 2 Målsättning
Mom.1 Föreningen har till uppgift att utveckla vägledningen genom att
•
•
•
•
•
•
•

påverka samhället för att undanröja orättvisor och utslagsmekanismer inom skola och
arbetsliv och för att främja allas möjligheter till utveckling i utbildning och arbete.
stimulera debatten om vägledningens innehåll, metoder, etik och organisation.
bevaka grundutbildningen och fortbildningen inom vägledning.
uppmuntra forskning inom vägledning.
stödja medlemmar i frågor av principiell, men icke facklig karaktär.
främja samarbetet mellan alla som arbetar med vägledning.
verka för samarbete mellan andra länder i vägledningsfrågor.

Årsmötet prioriterar för varje år vad som ska fokuseras genom att anta föreningens
verksamhetsplan.

Prioriterade områden
Föreningen föreslår följande prioriterade områden för 2021:
1) påverka samhället för att undanröja orättvisor och utslagsmekanismer inom skola och
arbetsliv och för att främja allas möjligheter till utveckling i utbildning och arbete
Under 2021 planerar SVF att utveckla och tydliggöra webinformationen kring Etik och juridik.
Planerar inslag under höstens konferens om etik och social rättvisa. Styrelsen arbetar också för att
publicera en debattartikel på ämnet social rättvisa.
Områden knyter an till punkt 1 i stadgarnas målsättningsparagraf.
2) stimulera debatten om vägledningens innehåll, metoder, etik och organisation.
Styrelsen planerar en serie webinarier under året med bland annat forskningsinslag och möjlighet
för medlemmar att aktivt ta del och presentera sitt arbete. Årets konferens på temat ”Vägledning i
en pandemipåverkad väntan på framtiden”, som genomförs 28 oktober kanske både digitalt och på
plats, tar upp vägledarens etik i distansvägledning och hur psykisk hälsa hos våra målgrupper
påverkas under pandemin.

SVERIGES
VAGLEDAR
FOR ENING

I samband med årsmötet planeras ett avstamp för årets webinarserie. Det första seminariet
kommer att hållas av Jonna Linde.
Den debattartikel som kommer att tas fram under året är också en del i att stimulera till debatt om
vägledningens innehåll, metoder, etik och organisation.
Dessutom kommer arbetet med etik fortsatt att utvecklas på SVF:s webbsida samt i den allmänna
diskussionen.
Dessa områden knyter an till punkt 2 i stadgarnas målsättningsparagraf.
5) stödja medlemmar i frågor av principiell, men icke facklig karaktär.
Utveckla, tydliggöra och diskutera om våra olika roller och perspektiv för Sveriges vägledarförening
och andra organisationer tex fackliga. Detta för att hitta en god diskussion och goda relationer med
vår omvärld.
6) främja samarbetet mellan alla som arbetar med vägledning.
Sveriges Vägledarförening kommer att fortsätta att söka samverkan med särskolans studie- och
yrkesvägledarförening för att hitta gemensamma beröringspunkter. Detta arbete är relaterat till
punkt 6 i stadgarnas målsättningsparagraf.
7) verka för samarbete mellan andra länder i vägledningsfrågor.
Sveriges Vägledarförening är medlem i Nordiska Förbundet för Studie- och Yrkesvägledning, NFSY. I
oktober 2020 tog Sverige över ordförandeskapet från Island för att sedan lämna över till Danmark
2023. NFSY är för de nordiska ländernas räkning medlem i IAEVG, International Association for
Educational and Vocational Guidance.
Sveriges Vägledarförening har sedan 1997 varit svensk partner i EU-samarbetet Academia.
Föreningen har lämnat in en ansökan om ackreditering inom Erasmus+ utbyte. Då föreningen inte
kan finansiera utbyte under våren sker det planerade utbytet inom Academia-nätverket genom
samverkan med Euroguidance Sverige, som bidrar med finansiering. Pandemin gör att det är
svårbedömt om det går att genomföra under 2021.
Det internationella samarbetet återfinns i punkt 7 i stadgarnas målsättningsparagraf.
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Verksamhetsplan 2021
Utifrån de prioriterade punkterna förslår styrelsen följande verksamhetsplan för 2020:
Sveriges Vägledarförening skall
• arrangera 2021 års konferens på temat ”Vägledning i en pandemipåverkad väntan på
framtiden”,
• bevaka regeringens fortsatta arbete med betänkandet ”Framtidsval - karriärvägledning för
individ och samhälle”,
• vidga perspektiven på vägledningens innehåll, metoder, etik och organisation genom att
arrangera ett seminarium i samband med årsmötet 2021 för att belysa professionen,
• fortsätta samverkan med särskolans studie- och yrkesvägledare,
• fortsätta samarbetet med Euroguidance och fortsätta vägledarutbytet i Europa inom
Academia- samarbetet,
• samarbeta med IAEVG via vår nationella korrespondent Nina Ahlroos,
• leda det nordiska samarbetet i NFSY samt
• stärka bevakningen av studie- och yrkesvägledning i utredningar, beslut och styrdokument
för att därigenom försöka påverka framtiden inom området.
Dessa frågor skall
• belysas i Vägledaren och på vår webbplats www.vagledarforeningen.se
• synas i samband med föreningens konferens
Föreningen ska också i samverkan med andra organisationer verka för att vägledningen
uppmärksammas och belyses i olika sammanhang.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår därför årsmötet besluta att
• anta ovanstående prioriterade område och riktlinjer för 2021 samt
• fastställa verksamhetsplanen för 2021.

