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Verksamhetsberättelse 2014 för SiV
(Studie- och yrkesvägledare inom Vuxenutbildningen)
Under 2014 har nätverksbyggande och konferenser prioriterats. Två konferenser har genomförts
riktade till studie- och yrkesvägledare. Den 20-21 mars på Strömbäcks folkhögskola utanför
Umeå med ett 20-tal deltagare från Linköping till Luleå. Konferensen planerades och
genomfördes av Birgitta Torgrimson, SiV, och Agneta Sundberg, Viva Vägledning i Umeå.
Även Lotta Sandin, SiV, deltog i konferensen.
Den andra konferensensen var förlagd på en av Viking Lines båtar den 28-30 april och tog SIV
samt ca 25 deltagare till Helsingfors. Konferensen innehöll olika intressanta föreläsare men
även ett studiebesök på Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Konferensen gav mycket
inspiration och nya intryck. Båda konferenserna fick mycket fina omdömen i den utvärdering
som genomfördes. I augusti gjorde SIV ett besök i Helsingborg. Vi hade ett arbetsgruppsmöte
samtidigt som vi besökte Helsingborgs Lärcentrum samt en privat SFI-anordnare.
Arbetsgruppens sammansättning
Johanna Möller-Eskilstuna, Birgitta Torgrimson-Örnsköldsvik, Inga-Lena Lagergren-Falun, Lotta
Sandin-Kunskapscentrum Nordost-Täby samt Ola Nordell-Tranås. Vi har fortfarande en vakant
plats och vår ambition är att under 2015 knyta en ny SYV till gruppen.
Kalendarium 2014
20-21/3

Wake up – the future is here, konferens på Strömbäcks folkhögskola i Umeå.
Konferensen anordnades i samarbete med ViVa vägledning i Umeå.

6-8/4

Medverkan på ViS-konferensen i Stockholm. SiV bemannade ViS egen
monter. SiV:s resestipendium till Danmark delades också ut till Jenny
Rosvall, Åsö vuxengymnasium, Stockholm. Arbetsgruppsmöte med fokus på
båtkonferensen i april.

27-30/4

SiV anordnade en båtkonferens för Studie- och yrkesvägledare till
Helsingfors, Finland. Studiebesök på yrkeshögskolan Arcada samt

intressanta föredragshållare på båten. Planeringsmöte 27/4 för
arbetsgruppen inför resan 28-30/4.
17-19/9

Arbetsgruppsmöte i Helsingborg och träff med vägledarkollegor på
Lärcentrum. Vi besökte även ett utbildningsföretag, AlphaCE, som anordnar
SFI-utbildning med fokus på arbete.

23-24/10

SiV deltog på Sveriges Vägledarförenings konferens i Stockholm med
informationsbord.

11-12/12

SiV träffade Gunilla Svantorp samt Håkan Bergman båda ledamöter för
Socialdemokraterna i utbildningsutskottet. Under mötet diskuterades
möjligheter och svårigheter med dagens vuxenutbildning. Hela arbetsgruppen
deltog i mötet. I samband med mötet hade SiV också arbetsgruppsmöte,
med fokus på verksamhetsplanering för 2015.

Övrigt:
15/3

Johanna Möller och Lotta Sandin deltog i Sveriges vägledarförenings
årsmöte i Stockholm.

Genomförda webbmöten (Adobe Connect).
23 januari, 27 februari, 17 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni, 15 augusti, 5 september, 17 oktober
och 7 november.
Remisser
SiV har lämnat synpunkter till ViS styrelse på remisser om:


En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande,



Betänkandet Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och
Individanpassning.



Vissa frågor om högskoleprovet

Representation – medverkan
Lotta Sandin har under året varit adjungerad ledamot i ViS styrelse. Lotta deltog också i
styrelsens seminarium under Almedalsveckan 28/6-3/7 samt i planeringsgruppen inför ViSkonferensen 2014 i Stockholm.

Kassör
Inga-Lena Lagergren har varit kassör under året.
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
Jenny Rosvall, Åsö vuxengymnasium i Stockholm, blev årets stipendiat. Hon deltog i en
internationell konferens för vägledare i Köpenhamn, anordnad av Studievalg, Educational
guidance in Denmark 12-16 maj. Hennes reseberättelse finns att läsa på ViS hemsida och
kommer även att publiceras i KOM-tidningen.
December 2014
Johanna Möller
Birgitta Torgrimson

Ola Nordell
Inga-Lena Lagergren

Lotta Sandin

