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Verksamhetsberättelse 2012 SIV Studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen

2012 har åter varit ett intensivt år för vår lilla arbetsgrupp. Vi har fortsatt att prioritera
nätverksbyggande genom att förlägga våra sammanträden ute i landet och träffa kollegor på
olika orter. Täby, Falun, Hudiksvall och Stockholm är de orter vi förlagt våra möten till i år. Vi
har också arrangerat kurser i gruppvägledning med Mimmi Malmér och Ingrid Hultin

Arbetsgruppens sammansättning
Johanna Möller-Eskilstuna, Åke Pettersson-Ockelbo, Hans Lagenius-Östhammar, Birgitta
Torgrimsson-Luleå, Inga-Lena Lagergren-Falun och Lotta Sandin från Täby.

Kalendarium 2012
6 februari i Kalmar hade vi kurs i gruppvägledning
5 mars kurs i gruppvägledning i Falun
13 mars kurs i gruppvägledning i Luleå
18 mars arbetsgruppsmöte i Stockholm.
19- 20 mars deltog vi på VIS-konferensen med informationsbord och ett mycket välbesökt
seminarium. Vi delade också ut SIV:s resestipendium på VIS-konferensen till Sandra Hahn.
16 – 19 juni arbetsgruppsmöte i Falun och träff med vägledarkollegor inom vuxenutbildningen.
25 september hade vi på förmiddagen möte med Gunilla Svanstorp, ledamot i
utbildningsutskottet, och på eftermiddagen var vi inbjudna till Skolverket för att diskutera våra
synpunkter på VUX12.
3-6 oktober deltog vi i Internationella vägledarföreningens konferens i Mannheim, Tyskland.
17 oktober deltog arbetsgruppen i möte med Skolverket om revidering av de allmänna råden.
25 – 26 oktober deltog vi på Sveriges Vägledarförenings konferens i Stockholm med
informationsbord.

9-11 december arbetsgruppsmöte i Hudiksvall och träff med vägledarkollegor inom
vuxenutbildningen

Genomförda telefonsammanträden.
20 januari, 10 april, 20 juni, 24 augusti, och 28 september

Remisser
Svarat på remisser om områdesbehörigheter och om kurser i slutbetyg.

Inställda kurser
På grund av för få anmälningar tvingades vi ställa in vår kurs i gruppvägledning som skulle ha
genomförts i Säffle.

Representation - medverkan
Åke Pettersson har under året varit adjungerad i VIS styrelse och har under året ersatts av Lotta
Sandin
Lotta Sandin deltog i planeringsgruppen inför VIS konferensen i Stockholm
Åke Pettersson deltog i Nordplusprojektet ” Är studieavbrotten ett problem eller en vinst”

Webbsidesredaktör
Birgitta Torgrimsson har under året ansvarat för vår hemsida

Press – Media
Johanna Möller har medverkat med artiklar om studie- och yrkesvägledning i både tidningen
Vägledaren och i KOM.

Resestipendium
Sandra Hahn erhöll SIV:s resestipendium 2012 för deltagande i Internationella

vägledarföreningens konferens i Mannheim. Sandra arbetar vid Folkuniversitetet i Göteborg.
Hennes reseberättelse kommer att publiceras i KOM.
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