Verksamhetsplan
SIV Studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning
Period 2021
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 förutsättningar finns för högkvalitativ studie- och yrkesvägledning för alla inom
vuxenutbildningen

Planerad verksamhet
Fokusområde
Vi har valt övergripande fokusområde ”Studie- och yrkesvägledning i en förändrad vuxenutbildning”
för 2021. Genom arbete med nedanstående områden avser vi fortsätta att utveckla SiVs verksamhet:
•
•
•
•
•
•

Bidra till att hålla SiV:s del på visnet.se uppdaterad
Fortsätta att vara aktiva i sociala medier
Undersöka och samla in information om vad studie- och yrkesvägledare efterfrågar i form av
kompetenshöjande insatser
Verka för att öka antalet medlemmar i nätverket
Då vi har en vakans planerar vi att rekrytera en studie- och yrkesvägledare
Fortsätta utveckla ett gott samarbete med respektive nätverk samt styrelse inom ViS
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Förändringar
Covid-19-effekten har inneburit en ökad efterfrågan på utbildning och vägledning i allmänhet. Detta
medför en ökad arbetsbelastning för studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning eller liknande
verksamheter. Elevärenden har ökat i antal i och med mer webbaserat utbildningsutbud och ökad
arbetslöshet.
Den digitala kompetensen ser vi har förbättrats både inom verksamheterna och hos eleverna, vilket
är en positiv effekt av distanskommunikationen som krävs av samhällssituationen. Samtidigt ser vi
svårigheter för elever med funktionsnedsättningar, där ett ökat antal erhåller underkända betyg. En
annan effekt är att SFI elever har en längre studietid än väntat.
Utifrån ovan beskrivna effekter planerar vi att erbjuda webbinarier med berörda teman, med avsikt
att stötta och informera studie- och yrkesvägledare som arbetar med dessa frågor. Vi har även en
tanke att föra en dialog tillsammans med SIV’s medlemmar kring vilka situationer eller frågor som
känns aktuella.

Mötesplatser
Webbinarier
SIV planerar att aktivt fortsätta anordna digitala möten, webbinarier, i syfte att engagera och
utveckla våra medlemmar samt presumtiva medlemmar.
Förslag på webbinarier 2021:
•
•
•
•
•
•
•

Specialpedagogiskt stöd, Umeå Vännäs, Särskola-Lärvux, Borås stad - Implementering av
särvuxelever. Liljaskolan-Umeå. Tema: Vilket stöd behövs under utbildningens gång?
SFI – och yrkesutbildning. Tema: Finns jobben efter utbildningen?
Skolverket förändring juli-21, Exempel på tema: Urvalsregler
AF arbetsmarknad – aktivitetsstöd-Försäkringskassan
Validering - Valiweb. Kommunernas validering Göteborg
Framtidskortet.se
Framtidens arbetsmarknad - Vi bedömer att en fortsatt satsning på webbinarier är
meningsfull för våra kollegor. Detta är en del av vårt fortsatta arbete med digitalisering och
kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare. Webbinarier har olika innehåll och för
år 2021 har vi planerat för 4-5 st webbinarier (två under våren och 2-3 hösten).
Webbinarierna ska följa SiV’s tema.

Konferenser
ViS-konferensen 4-5 oktober i Linköping
Nätverket arbetar aktivt inom ViS och ser det som en självklar aktivitet att hela arbetsgruppen deltar
i konferensen. Målet är att genomföra ett seminarium under konferensen för studie- och
yrkesvägledare om möjlighet finns, då konferensen är en viktig mötesplats för oss att möta våra
medlemmar.
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IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance)
Under 19-21 oktober 2021 vill vi delta i IAEVGs konferens vars tema är ”Maximizing potential of
career guidance” i Riga. Att delta i IAEVG- konferensen ger oss i SiV en förståelse för vilken forskning
som pågår och vart vindarna blåser inom studie – och yrkesvägledningsprofessionen i världen. IAEVG
arbetar för internationellt samarbete och visionen för årets konferens främjar vårt tema och stärker
oss i vårt intresse för fortsatt fokus på utveckling och engagemang samt ger oss en bra bas för att
föra studie- och yrkesvägledningen framåt inom Vuxenutbildningen i Sverige.
”ViS vill rusta Vuxenutbildningen för framtiden och uttrycker att det sker stora och snabba
förändringar i samhället och i vår omvärld. ViS tycker det är viktigt med framtidsspaning på
samhällsnivå och inser vikten av att ta del av såväl aktuell forskning som beprövad erfarenhet”.
Se mer om detta på iaevgconference2020.lv
Nätverksträffar
Vi kommer att träffas fysiskt fyra gånger varav en sker i samband med ViS-konferensen, dock med
reservation med hänsyn till rådande pandemi. I samband med våra fysiska träffar gör vi studiebesök
på vuxenutbildningar runt om i landet. I år planerar vi att besöka Vuxenutbildningen i Stockholm,
Gotland, Dalarna och Linköping.
Utöver de fysiska träffarna ska vi genomföra åtta webbmöten via Teams alternativ Zoom.

Påverkansarbete
Vi planerar att delta i möten, enkätundersökningar, medverka i remissvar m.m. i frågor som är
relaterade till SiVs verksamhet.

Kommunikation
SiV avser vara 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.

Samverkan
SiV avser samverka med styrelsen, ViS övriga nätverk, Skolverket, eVagledning.se. Vi vill synliggöra
och verka för studie- och yrkesvägledares viktiga roll inom vuxenutbildning. Vi vill stärka samarbetet
med övriga yrkeskategorier i frågor som relaterar till vuxenutbildning.
2021-01-29
Arbetsgruppen i SIV
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