Verksamhetsberättelse
SIV Studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning
Period 2020
Uppdraget
SiV arbetar utifrån ViS kärnfrågor, vilka är; förbättrad infrastruktur, ökad tillgänglighet, högre
kvalitet på utbildning och pedagogisk utveckling. Genom att driva utvecklingen inom dessa
områden skapar vi goda förutsättningar för kursdeltagare och presumtiva sökande att nå
sina mål.
SiV ska enligt VIS stadgar främja vuxnas möjligheter till livslångt lärande vilket innebär bl.a.
möjlighet till bra studie-och yrkesvägledning. Detta når vi genom att:
•
•
•

Tillhandahålla kompetensutveckling och bidra till omvärldsorientering för studie-och
yrkesvägledare
tillvarata studie- och yrkesvägledares intressen gentemot riksdag, regering, olika
myndigheter och organisationer
verka för att det ska finnas goda förutsättningar att erbjuda studie- och
yrkesvägledning

Verksamhet under året
Fokusområde
Under 2020 har SIV ingått i en arbetsgrupp tillsammans med Lars Hugsén från Vux i Norrtälje
för att utveckla och genomföra föreläsningar och seminarier via webbinarier åt studie- och
yrkesvägledare inom Vuxenutbildningen nationellt. Webbinariernas syfte var att erbjuda
fortbildning och kompetensutveckling åt vår yrkeskår. 51 kommuner/ arbetsplatser runt om i
landet, med varierande antal anställda, har tagit del av webbinarierna under 2020, som
genomförts i samverkan med evagledning.se. Alla föreläsningar går att se i efterhand för de
som inte kan närvara när vi sänder live. Dessa webbinarier finns att tillgå på
www.evagledning.se . Inom evagledning.se finns även en metodutvecklingsgrupp där SiV
deltar vars uppgift är att stärka digitaliseringen och utveckla e-vägledningen i Sverige. I
metodutvecklingsgruppen har kommunerna Luleå, Norrtälje, Karlshamn, Region Blekinge
och Region Norrbotten gått samman i ett projekt med att skapa en chattbot och ett digitalt
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material att användas i studie – och yrkesvägledarnas pedagogiska arbete,
www.framtidskortet.se. Där är SiV en referensgrupp.
Vi har genom hela året arbetat med att identifiera hur digitala metoder och arbetssätt kan
utvecklas och hur det kan bidra till att förstärka och optimera vår roll som studie-och
yrkesvägledare. Vårt syfte är att stötta kollegor runt om i landet för att komma igång med evägledning. 2020 har inneburit stora förändringar i hela världen och därmed är det viktigare
än någonsin att studie– och yrkesvägledare följer och utvecklar sin digitala yrkeskompetens.
SiV har kommit långt i utvecklingen av webbinarier och intresset för dessa har fortsatt att
växa under 2020. Att erbjuda webbinarier istället för fysiska konferenser har varit mycket
positivt särskilt i skuggan av pandemin. SiV ser också ett ökat intresse för de föreläsningar
som går att streama i efterhand och har setts som positivt av många medlemmar.
SiV har under året också arbetat med att ytterligare förbättra informationen på Visnet.se
och på Facebooksidan där vi för närvarande har närmare 400 medlemmar. Det sista året har
vår sida fått ca 100 nya följare. Vi ser att satsningen på ökat engagemang under 2020 från
vår sida, har ökat flödet och aktiviteten från våra medlemmar. SIV har som ambition att nå
ut till så många studievägledare som möjligt och aktivt arbeta för att vara ett stöd och en
inspiration för kollegor runt om i landet. Vi har även uppmanat följare att lägga ut goda
exempel på FB-sidan och att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser.
Under 2020 har samarbete emellan, SiV, VisA och Matematikernas nätverksgrupper ökat.
Syftet med samarbetet innebär erfarenhetsutbyte inom våra olika yrkeskategorier, och att
skapa förståelse och samsyn för vårt gemensamma arbete inom vuxenutbildningen.
I mitten av december tog Mikaela Zelmerlööw på Skolverket kontakt med oss i SiV för att
diskutera hur förändringarna med Särvux/Lärvux påverkar oss studie- och yrkesvägledare.
Hon ville föra en dialog om vad som behöver stärkas upp i vårt yrkesutövande i och med
Särvux/Lärvux numera ingår i Komvux ordinarie verksamhet.
Vi har välkomnat 3 nya medlemmar i SiVs arbetsgrupp, Ann- Sofie Säbom, Hässleholm, Tina
Ryde, Gagnef och Leena Grenvall, Skellefteå.

Förändringar som påverkar yrkesgruppen
Olika utredningar relaterade till komvux har presenterats av myndigheter under året och
medfört nya förhållningssätt. Arbetsförmedlingen har fått en omstrukturering och ett nytt
uppdrag att hänvisa arbetssökande till att söka utbildning. Utökat studiestartstöd har
medfört en ökad belastning samt ökad efterfrågan. Pandemin har påverkat allas arbetssätt
och rutiner, där digitala möten har blivit en stor del av arbetsmetoden. Detta har också krävt
en snabb omställning av arbetssätt.

Mötesplatser
Genomförda webbinarier 2020:
5 stycken
Vuxenutbildning i Samverkan
Ideell förening
Org.nummer 082439-3301

Adress
ViS, Vuxenutbildning i samverkan
Box 54, 234 21 Lomma

E-post
info@visnet.se

Hemsida
www.visnet.se

Webbmöten SiV:
Vi har genomfört 16 stycken webbmöten med arbetsgruppen under året, exklusive
nedanstående möten.
Webbmöten SiV tillsammans med matematikerna och VisA:
2 + 4 stycken
Webbmöten SiV webinariegruppen:
5 stycken
Webbmöten SiV tillsammans med Metodutvecklingsgruppen:
8 stycken
Fysiska träffar:
SiV arbetsgrupp har träffats 1 gång under året, 16-17 januari i Hässleholm.
Studiebesök:
I samband med SiVs fysiska möten planerar vi alltid in studiebesök. Det kan vara att besöka
och få kontakt med Vuxenutbildningen i den kommun vi besöker, någon myndighet eller
någon annan intressant verksamhet. Den 16-17 januari besökte SiV komvux Hässleholm,
med speciellt sikte på Lärcentra.
Det studiebesök som var planerat 19–20 maj på Gotland blev inställt på grund av Covid-19.
Ett digitalt studiebesök genomfördes den 11 december med Borås vuxenutbildning,
inriktning mot SFI/yrkesutbildning.
ViS Årsmöte:
Delar av SiV deltog vid ViS årsmöte i ett digitalt möte i 27 april.

Påverkansarbete
Deltagit i remissvaret gällande betygsutredningen.

Kommunikation
Aktiva på hemsidan visnet.se, via SIV-sidan på Facebook, genom inlägg i nyhetsbrev som
skickats ut till medlemmar via e-post från ViS samt genom webbinarier.

Återkoppling till periodens verksamhetsplan
SiVs plan för 2020 var att ha minst 5 fysiska träffar samt minst 7 träffar via webben, vilket vi
delvis har uppnått. Det blev endast 1 fysisk träff i vår arbetsgrupp pga pandemin. Dock
ökade vi istället på våra webbmöten. En annan ambition var att kunna nyrekrytera till SIVs
arbetsgrupp under 2020, där vi som tidigare har nämnts har välkomnat in 3 nya medlemmar.
Vi hade också en önskan att hitta medlemmar spridda över landet, från norr till söder, vilket
vi har uppnått.

Vuxenutbildning i Samverkan
Ideell förening
Org.nummer 082439-3301

Adress
ViS, Vuxenutbildning i samverkan
Box 54, 234 21 Lomma

E-post
info@visnet.se

Hemsida
www.visnet.se

SiV ville också under 2020 fortsätta sträva efter att synliggöra vårt arbete mer inom ViS och
SiV i syfte att öka intresset för oss och bland annat få fler medlemmar på Facebook och till
våra webbinarier vilket vi också ser att vi har lyckats med.
De tankar vi hade om innehåll i våra webbinarier 2020 har fallit väl ut och är genomförda. Vi
har kontinuerligt lagt upp information och sammanfattningar efter våra webbinarier och
genomförda studiebesök på vår Facebook-sida för att delge alla medlemmar ny kunskap och
sprida goda idéer och tankar. Vi har även informerat via ViS nyhetsbrev.
Det stärkta samarbetet med de övriga 2 nätverken inom ViS har inneburit vidgade perspektiv
och en ökad förståelse för gemensamma frågor. Vi är väldigt tacksamma för insynen i
varandras uppdrag.
Det ökade samarbetet med ViS styrelse har varit mycket givande, till exempel vad gäller
gemensamma diskussioner kring inkomna remisser med mera.
Sammanfattningsvis så har det varit ett annorlunda år med snabba omställningar och mycket
osäkerhet, men vi känner också att detta år verkligen har gjort att vi har fått användning av
de kunskaper vi har inom digital vägledning. Vi är också mycket tacksamma för att vi har
legat i framkant då digitalisering och webbinarier varit vårt fokus sedan 2018.

Samverkan
SiV har samverkat med styrelsen, ViS övriga nätverk, Skolverket, eVagledning.se. Vi vill
synliggöra och verka för studie- och yrkesvägledares viktiga roll inom vuxenutbildning. Vi vill
även stärka samarbetet med och förståelsen för övriga yrkeskategorier som arbetar inom
vuxenutbildning.

Arbetsgruppen
Helena Gunnarsson, Göteborg E-vägledning/Metodutvecklingsgruppen, kassör
Leena Grenvall, Skellefteå, ny i gruppen
Eva Florin, Jönköping, adjungerad ledamot till ViS
Vanessa Janpár, Täby, Marknadsföring, E-vägledning/Metodutvecklingsgruppen
Ann-Sofie Säbom, Hässleholm, Marknadsföring, Hemsida
Tina Ryde, Gagnef, Marknadsföring, Facebook
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