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SiV  

SiV är ett nationellt nätverk inom moderföreningen ViS 

(Vuxenutbildning i samverkan). Nätverket består av en 

arbetsgrupp av studie- och yrkesvägledare som jobbar för 

att syfte och målsättningar inom ViS skall uppfyllas. 

Så här kan man sammanfatta nätverket och vad du som 

medlem kan ta del av: 

• Ett nätverk av kollegor spridda över hela landet 

• Möjlighet att verka i angelägna frågor som berör 

vårt arbete 

• Möjlighet att påverka beslut genom representation 

i olika nationella konstellationer. 

SiV jobbar också för erfarenhetsutbyte, utveckling av 

vägledning för vuxna, anordnande av fortbildning, hjälpa 

till att etablera kontaktnät och bilda kontaktnät. 

Vi lämnar remissvar och skrivelser på sådant som kan 

påverka vårt arbete och de vi träffar. Arbetsgruppen har 

regelbundet anordnat konferenser för medlemmar och har 

ambitionen att fortsätta med det. 

  



 

 

Webbinarium 
 

Vi erbjuder webbaserad fortbildning för studie- och 

yrkesvägledare som är verksamma inom 

vuxenutbildningen.  

Den kommun eller skola som vill ta del av webbinarierna 

behöver anmäla ett medlemskap samt betala en årsavgift 

som baserar sig på antalet studie- och yrkesvägledare i 

kommunen eller skolan. Årsavgiften används för att 

betala föreläsningsarvoden, teknisk support, 

webbsändningar och kostnad för webbplatsen. 

Ansökan om medlemskap gör du enklast via länken: 

https://evagledning.se/ 

Du hittar även årets- och tidigare inspelade webbinarier i 

samma länk. 

 

 

  



 

 

Stipendium 
 

SiV erbjuder studie- och yrkesvägledare inom 

vuxenutbildningen att söka stipendium för teman och 

aktiviteter inom vägledningsområden.  

Under ett antal år har SiV-nätverket delat ut stipendium 

för att delta i den internationella konferensen IAEVG. 

Detta stipendium tas nu bort.  

Du hittar information om årets stipendium på vår 

hemsida. 

 

  



 

 

Arbetsgruppen 
 

Arbetsgruppen träffas regelbundet på möten. Den består 

av fem studie- och vägledare från olika delar av landet. 

Välkommen att kontakta teamet med din fråga eller om 

du bara är nyfiken på att veta mer om nätverket. 

 

  



 

 

Våra kontaktuppgifter 
 

Annebelle Hedén, Västerås 

anne.belle.heden@vasteras.se 

Eva Florin, Jönköping 

eva-britt.florin@jonkoping.se 

Helena Gunnarsson, Göteborg 

helena.gunnarsson@arbvux.goteborg.se 

Monica Lindgren, Robertsfors 

monica.lindgren@robertsfors.se 

Vanessa Janpár, Kunskapscentrum Nordost (Danderyd, 

Vallentuna, Vaxholm, Täby och Österåker) 

vanessa.janpar@taby.se  
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Hemsida 
 

På ViS hemsida visnet.se hittar du information om ViS-

nätverket under fliken ”Nätverk”  

 

Följ oss 
 

SiV har en öppen facebooksida där verksamma och 

blivande studie-och yrkesvägledare inom 

vuxenutbildning kan ta del av information inom 

nätverket, som exempelvis aktuella konferenser och 

webbinarier. 

 

Nyfiken? Förfrågan om medlemskap ansöker du genom 

att söka oss på facebook: Studie-och yrkesvägledare 

inom vuxenutbildning SiV 
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