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Alla vinner på väl
underbyggda val!
Avslutningskonferens för projektet
Vägledning för livet
En föränderlig arbetsmarknad och ett ökat utbud av
valmöjligheter ställer stora krav på elever att kunna göra
väl underbyggda val. För att möta samtidens
förutsättningar och alla elevers behov krävs en väl
fungerande studie- och yrkesvägledning där hela skolan
bidrar till att ge eleverna valkompetens.
Varmt välkommen till en inspirerande kunskapsdag för dig
som arbetar inom skolan eller med skolutveckling. Dagen
kommer att bjuda på inspirerande föreläsningar samt goda
exempel och resultat från projektet.

Program
08:30 Fika och registrering
09:00 Välkommen och introduktion
Projektet hälsar välkommen och presenterar dagen.
09:20 Studie- och yrkesvägledning i framtiden
Föreläsning av Anders Lovén.
10:20 Paus
10:40 Vägval för vägledning
Amad Raja, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på
Västsvenska Handelskammaren presenterar deras rapport
om studie- och yrkesvägledningen i Västsverige.
11:15 Internationella utbyten
Presentation av de erfarenheter som har gjorts vid
studiebesöken i Frankrike och Danmark.
11:30 Lunch

Med vänlig hälsning
Projektledningsgruppen för Vägledning för livet

12:30 Parallella seminarier
Fyra seminarier med tema: Digital vägledning, Neutrala
mötesplatser, Skola arbetsliv och Hela skolans ansvar.
14:00 Fika

Datum: 2019-02-07
Tid: 08:30 - 16:15
Plats: Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24,
Göteborg. För mer information om vägbeskrivning
och parkering klicka här.

Frågor?
Kontakta Maria Wetterlid,
projektledare Vägledning för livet
0500-497268
maria.wetterlid@skaraborg.se

Anmälan: gör din anmälan senast den 24 januari på
https://utbildningskaraborg.se/avslutningskonferens
Deltagandet är kostnadsfritt.

14:20 Paneldebatt - Framtidens vägledning
I panelen: Johanna Redelius GR, Agneta Kronqvist Skolverket,
Anders Loven, Birgitta Hansson SYV mfl.
15:00

Trendspaning - vägledning och arbetsmarknad
En hoppfull föreläsning av Torild Carlsson om hur skola och
vägledning kan bidra till en mer effektiv och hälsosam
arbetsmarknad för alla.

16:15 Avslutning

Medverkande
Anders Lovén, tidigare lektor på Malmö
universitet, har gett ut forskningsrapporter om
vägledning ur såväl makroperspektiv som
mikroperspektiv. De senaste åren har han
främst ägnat åt forskning kring ungdomar
utan gymnasieutbildning och engagerat sig i
studie- och yrkesvägledningens innehåll,
organisering och framtid.
Amad Raja, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Västsvenska
Handelskammaren, presenterar rapporten
Vägval för vägledning om studie- och
yrkesvägledningen i Västsverige. Rapporten
belyser hur studie- och yrkesvägledningen
fungerar i Västsverige. Läs mer om rapporten
här.

Torild Carlsson är innovatör och entreprenör
som sedan 2000 utvecklar stödtjänster för
anställda, arbetslösa, sjukskrivna och
arbetsgivare. Han leder Ibility Institute for
Labour Market Research and Development
som tagit fram en omfattande forskningsportfölj
för arbetsliv och arbetsmarknad.

Övriga medverkande är:
Mia Lindberg moderator, Agneta Kronqvist Skolverket, Birgitta Hansson SYV, Johanna
Redelius Göteborgsregionen, Thérése Boström SYV, Linda Johansson SYV, Maria Zell
SYV, Rose-Marie Persson SYV, Tannia Clamp SYV, Carina Amaramiro SYV, Pia Eriksson
SYV, Pia Struxsjö SYV, Ann-Sofi Talp SYV, Carina Olsson SYV, Ammi Orloff SYV, Anette
Larsson SYV, Göran Tholin SYV, Ida Ahlbom SYV, Sofia Holm SYV, Charlotta Paulsson
SYV m.fl.

Vägledning för livet
Konferensen arrangeras av projektet Vägledning för livet som är ett
utvecklingsprojekt mellan kommunalförbunden i Fyrbodal, Skaraborg
och Sjuhärad och syftar till att stärka studie- och yrkesvägledningen
och göra den till en prioriterad fråga.
Projektets huvudmål är att SYV ska vara ett högt prioriterat område där
individer matchas för utbildningar som leder till utveckling och arbete
på den regionala arbetsmarknaden, där resurser ställs till förfogande
och där SYV har ett högt mandat, hög kompetens och god
omvärldsförståelse.
Projektet har bland annat:
Genomfört studiebesök i Frankrike och Danmark där man har
studerat neutrala mötesplatser för vägledning och e-vägledning.
Genom pilotskolor, testat nya metoder och mötesplatser för studieoch yrkesvägledning.
Utvecklat och stärkt nätverk för studie- och yrkesvägledningen.
Verkat för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv samt att
studie- och yrkesvägledning blir hela skolans ansvar.

Projektet pågår i två år och finansieras av Europeiska socialfonden.

