Studiebesök Norrtälje ang e-vägledning och digitalisering, 8/10-2019

Ett gäng förväntansfulla studie- och yrkesvägledare från Vuxenutbildningen i Sundsvall(från vänster Annie, Siv,
Anna och Julia) som ska lyssna och lära av Syv Lars Hugsén (syns i bakgrunden), Vuxenutbildningen Norrtälje .

Det hela började med att Anna besökte ViS konferensen i Linköping med en kollega och
valde att besöka Lars workshop gällande e-vägledning och digitalisering. Föreläsningen var
väldigt inspirerande och gick i linje med vad vi i Sundsvalls kommun länge pratat om, dvs att
kunna bredda vägledningen genom digitalisering.
Det kan dock vara svårt att starta upp ett sådant arbete om man inte vet var man ska börja,
vilka program fungerar bättre/sämre, vad ska man tänka på osv. Då möjligheten att söka ett
ViS stipendium fanns så skrevs en ansökan om att vi ville få möjligheten att åka flera stycken
till Norrtälje för att lyssna på Lars och det arbete han gör och byggt upp.
Vi hade sådan tur att vi blev beviljade ett stipendium och vi kunde åka fem Syv från
Sundsvall för att lära mer om detta. Datum bokades till 8 oktober. Inför besöket fick vi några
länkar att ladda ner så att vi kunde förbereda oss lite och för att vi väl på plats kunde testa
programmen och se vilka funktioner dom hade.
Under dagen som vi var där gick Lars igenom dessa program med oss. Vi fick testa
programmen, både som användare och administratör. Vi fick ta del av sammanlagt sex olika
program samt se skillnaderna/likheterna mellan dessa.

Vi tar med oss mycket information och inspiration tillbaka från studiebesöket och ser fram
emot att starta upp arbetet även här i Sundsvall. Utmaningen nu är att se vilket program som
skulle passa vår verksamhet bäst samt vad som är mest tilltalande till våra elever/deltagare.
Lars skickade med oss att det viktigaste är att ha ett klart syfte och mål med digitaliseringen
samt att ha medarbetare och chefer med på tåget..och..att hålla det enkelt! Genom att hålla det
enkelt är det lättare att lyckas och man kan sedan utveckla det mer om det finns ett behov av
det.

