Vägledning i en pandemipåverkad väntan på framtiden
28 oktober, Burgårdens konferens Göteborg. Sänds även live digitalt

Pandemin har gett effekter i samhället på sysselsättning, försörjning, psykisk och fysisk
hälsa och ungdomars ambitioner och drömmar. Hur kan vi vägledare förbereda
åtgärder, insatser och strategier för framtiden? Kan vi se perioden under och efter
pandemin som en möjlighet att utveckla karriärvägledningssystem, metoder och
strategier för att förbättra åtkomst till vägledning? Ur kris kommer även positiva effekter
att ta vara på och nya innovativa lösningar som kan förstärka vägledningen i Sverige.

Program – torsdag 28 oktober 2021
09.00-09.30

Uppstart – Registrering Frukostmingel

09.30-10.00

Moderator Frida Boisen inleder dagen

10.15-11.10

Sven Bremberg, är barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet. Under 1980-talet arbetade han med utveckling av elevhälsan. Han harvarit ansvarig för uppdrag
från regeringen som behandlat stöd tillföräldrar, ungdomars psykiska hälsa och prevention av självmord.

Psykisk hälsa bland unga, trender, förklaringar och åtgärder
Det finns olika föreställningar om förklaringar till ökad psykiska problem bland unga. En trolighuvudförklaring är
ökade kompetenskrav för få anställning. Detta ökar i sin tur kraven på goda skolprestationer. Svårigheterna blir särskilt påtagliga för unga som ej fått godkända betyg i grundskolan. Det finns ett flertal möjliga åtgärder.

11.15-12.00

Arbetsförmedlingen, mer information kommer

12.00-13.00

Lunchpaus

13.00-14.30

Fredrik Löfgren, robotutvecklare Linköpings Universitet. Vid förra årets konferens höll Fredrik en mycket uppskattad föreläsning om AI och framtiden. 2021 är Fredrik tillbaka för en fördjupad föreläsning om framtidens arbetsmarknad.

14:30-15.00

Paus

15.00-16.00

Dr Jaana Kettunen is a Vice-director, and Adjunct Professor in information and communication technologyin lifelong guidance, at the Finnish Institute for Educational Research of the University of Jyväskylä.
Mia Lindberg, studie- och yrkesvägledare, fil mag, med lång erfarenhet av att följa diskussionen om e vägledningens vara eller inte vara. Senast verksam som adjunkt på studie- och yrkesvägledarprogrammet, Malmö universitet.

Karriärvägledning i en ny tid
Jaana Kettunen och Mia Lindberg reflekterar överkarriärvägledning i en tid som sätter närvaro och frånvaro i ett nytt
perspektiv. Att mötas över gränser ger möjligheter att se både längre och vidare, oavsett om perspektivet är lokalt
eller globalt. Det skapar också förutsättningar för samverkan med alla de parter som kan bistå i individens viktiga val
av väg. Om ”To E or not to E?” är frågan – vad är då svaret? Vad blir vägledningens roll i en tid där IKT (informationsoch kommunikationsteknik) blir en självklar del och inte längre något särskilt? Hur kommer din vägledande roll att
formas och påverkas? Föreläsningen/seminariet ger en översikt av internationella erfarenheter men också utrymme
för tankar och reflektioner enskilt och i grupp.

16.00-16.30

Moderator Frida Boisen avslutar dagen

Fredag 29 oktober får du tillgång till ett flertal extra digitala webbinarier som ingår i konferens. Mer information kommer.

