Verksamhetsberättelse för 2016
Arbetsgruppen för SiV-nätverket inom ViS
Nya medlemmar i gruppen
SiV-nätverket har under året fått fyra nya SYV i vår arbetsgrupp. En medlem kom i februari, två
medlemmar kom till i september och en i december. Detta har resulterat i mer kraft att genomföra
fler aktiviteter. En ledamot har slutat p.g.a. ny tjänst på högskolan.
Aktiviteter under året
Vi deltog i ViS-konferensen i Uppsala. Representerat SiV på Vägledarföreningens årsmöte. Vi har haft
fysiska nätverksträffar i Stockholm, i Vetlanda samt ännu ett i Stockholm i samband med den
gemensamma nätverkskonferensen. Den sista blev i december i Jönköping.
Förutom de möten som presenteras i sammanställningen nedan har vi genomfört webbmöten (via
Adobe Connect).
Almedalen
Under Almedalsveckan i början av juli deltog Annebelle Hedén, Ola Nordell och Lotta Sandin i ViS
aktiviteter under vuxenutbildningsdagen. Vi gjorde även ett studiebesök på Kompetenscentrum i
Visby och fick ta del av centrets omfattande verksamhet. Lotta deltog i panelsamtal arrangerat av
UHR under vuxenutbildningsdagen.
Gemensam nätverkskonferens
ViS tre nätverk ViSa, ViS Matematik och SiV-nätverket arrangerade för första gången en gemensam
konferens i Stockholm. Ca 100 personer deltog och dagen blev uppskattad.
CSN studiestartsstöd
Monica Lindgren, Skellefteå, och Lotta Sandin, Kunskapscentrum Nordost (Täby) ingår i CSNs
referensgrupp för SYV för implementering av det kommande studiestartsstödet som har aviserats av
regeringen. Kontakterna sker via videokonferens och mejl. Lotta Sandin har även, tillsammans med
ViS ordförande och kassör, deltagit i workshops på CSN.
ViS styrelse
Lotta Sandin var adjungerad ledamot för nätverket i ViS styrelse under våren. Fr o m hösten är
Annebelle Hedén adjungerad till styrelsen. Styrelsen har tagit nytt beslut att de adjungerade
ledamöterna endast ska delta i vissa styrelsemöten. Annebelle deltog den 8 december.

Resestipendium
2016 års stipendium gick till Jeannette Lehninger, SFI Skärholmen, Stockholm. Hon har skrivit en
rapport från IAEVGs internationella konferens i Madrid, Spanien, som publicerats på ViS hemsida.
Temat var Promotion Equity through Guidance and Counseling: Reflection, Action, Impact.
Webbinarier
Ett samarbete har inletts med Vuxvagledning.nu/SYV-chatten om webbinarier för studie- och
yrkesvägledare inom vuxenutbildningen. Webbinarierna kommer ha föreläsningar av personer från
olika högskolor och myndigheter t.ex. Stockholms Universitet och inleds 6 april 2017.
Möten under 2016
Stockholm, nätverksträff
Sv Vägledarföreningens årsmöte, Stockholm
ViS konferensen i UppsalaB
Vetlanda, nätverksträff
ViS vuxenutbildningsdag i Almedalen, Visby
Besök på Gotlands kompetenscentrum
Gemensam nätverkskonferens, samt
nätverksträff, Stockholm
Karlshamns vuxenutbildningscentrum,
diskussioner om samarbete om webbinarier för
Vux-SYV tillsammans med Vuxvagledning.nu
Jönköping, nätverksträff
Ledamöter i arbetsgruppen SiV under 2016:
Annebelle Hedén, Västerås, fr o m februari
Helena Gunnarsson, Göteborg, fr o m september
Monica Lindgren, Skellefteå, fr o m september
Eva-Britt Florin, Jönköping, fr o m december
Ola Nordell, Tranås, kassör
Lotta Sandin, Täby, samordnare
Birgitta Funk, Vetlanda, t o m maj
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