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Verksamhetsberättelse 2013 för SiV (Studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen)

2013 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. Borås, Helsingfors, Stockholm och Örnsköldsvik är de orter vi besökt i år. Vi har
också gått ut med inbjudan till en syv-konferens med föreläsare och studiebesök i Finland.
Konferensen kunde inte genomföras pga. för få anmälda deltagare. Den kommer i stället att
genomföras i april 2014.
Arbetsgruppens sammansättning
Johanna Möller-Eskilstuna, Birgitta Torgrimson-Luleå, Inga-Lena Lagergren-Falun, Lotta
Sandin-Täby, Åke Pettersson-Ockelbo och Hans Lagenius-Östhammar. Åke och Hans avgick
efter första halvåret och Ola Nordell - Tranås har kommit med i arbetsgruppen. Vi har
fortfarande en vakant plats och vår ambition är att under 2014 knyta en ny SYV till gruppen.

Kalendarium 2013
27/2 – 1/3

Arbetsgruppsmöte med fokus på båtkonferensen i Stockholm

13/3 – 14/3

SiV deltog på VIS-konferensen med informationsbord. På SiVs initiativ
genomfördes två seminarier riktade till studie- och yrkesvägledare. SIV:s
resestipendium delades också ut till Gun Lundberg från Kristianstad.

24/4 – 26/4

Birgitta Torgrimson och Johanna Möller deltog på SSA-konferensen i
Uddevalla.

16/6 – 18/6

Arbetsgruppsmöte i Borås och träff med vägledarkollegor inom
vuxenutbildningen. SiV besökte även Brygghuset i Borås som är ett
ungdomens hus på ett annorlunda sätt, där vi hade eget arbetsmöte och tog
del av deras verksamhet.

29/8 – 30/8

Studiebesök vid yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors, SiV inventerade inför
kommande SYV-konferens i april 2014.

23/10

SiV träffade Gunilla Svanstorp, ledamot för Socialdemokraterna i
utbildningsutskottet. Under mötet diskuterades möjligheter och svårigheter
med dagens vuxenutbildning. SiV erbjöds möjlighet att ta del av
socialdemokraternas motion och lämna synpunkter. Hela arbetsgruppen
deltog i mötet. I samband med mötet hade SiV också arbetsgruppsmöte.

24/10 – 25/10

SiV deltog på Sveriges Vägledarförenings konferens i Stockholm med
informationsbord.

24/10 – 26/10

Deltog Lotta Sandin i nordisk vuxenutbildningskonferens i Haderslev i
Danmark.

21/11 – 22/11

Medverkade Johanna Möller i konferensen ”En vuxenutbildning-bättre
möjligheter” med en föreläsning.

11/12 – 13/12

Arbetsgruppsmöte i Örnsköldsvik och träff med vägledarkollegor inom
vuxenutbildningen på Komvux och Lärcentrum.

Genomförda webb möten (Adobe Connect).
11 januari
22 mars
31 maj
16 augusti
18 oktober
5 november

Remisser
SiV har lämnat synpunkter till ViS styrelse på remisser om ”Förslag till ändrade föreskrifter och
allmänna råd om beviljning av studiemedel”, ”Grundläggande vuxenutbildning”, ”Revidering av
allmänna råd för studie-och yrkesvägledare”.

Representation – medverkan
Lotta Sandin har under året varit adjungerad ledamot i ViS styrelse.
Birgitta Torgrimson deltog i planeringsgruppen inför ViS konferensen i Linköping.

Kassör
Inga-Lena Lagergren har utsetts till ny kassör i SiV efter Åke Pettersson.

Webbsidesredaktör
Birgitta Torgrimson har under året ansvarat för SiVs hemsida.

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

Resestipendium
Gun Lundberg, Kristianstad, erhöll SiV:s resestipendium 2013 för deltagande i
studieresa/studiebesök i Schweiz. Hennes reseberättelse är publicerad i KOM.
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