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INBJUDAN TILL SEMINARIUM 
 

Utbildnings- och kulturavdelningens ESF-projekt Vägledning i samverkan ordnar i 
samarbete med Nätverk för vuxnas lärande, NVL ett seminarium med temat: 

 
 

VALIDERING – VÄGLEDNING - INTEGRATION 
 
 
Framtidens arbetsmarknad är full av möjligheter! Vi som ansvarar och verkar inom områdena 
validering, vägledning och integration behöver därför rusta ålänningar inför framtiden. 
Under seminariet diskuterar vi vem som i framtiden ska ansvara för det behov som idag ”faller 
mellan stolarna”. Hur ska vägledningen se ut i framtiden? Hurudana valideringstjänster behövs på 
Åland inför framtiden? Hur är vi bättre förberedda på den vägledning och validering som personer 
behöver som flyttar hit? 
 
Målgruppen för seminariet är tjänstemän, politiker, elev-/studiehandledare, skolledare/rektorer, 
personal vid arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten samt övriga som arbetar med 
validering, vägledning och integration.  

 
 
Tidpunkt: 24 januari 2019 kl. 8.30 – 15.00 
Plats: Alandica, auditoriet 
 
Program 

 08.30 – 09.00  Kaffe/te och smörgås, mingel 
 09.00 – 09.10  Seminariet öppnas 

09.10 – 10.10 Karriärvägledning, vad, hur och varför? Föreläsare och författare 
Leif Andergren 

 10.10 – 10.30  Paus 
10.30 – 10.50 Det åländska valideringssystemet, utbildningssamordnare Jennika 

Kullman och lektor Peter Strandvik, Ålands yrkesgymnasium 
 10.50 – 11.10  ESF-projektet Vägledning i samverkan, projektledare Yana Jahrén 

11.10 – 11.30 Med integration som fokus, integrationssamordnare Helena Flöjt- 
Josefsson 

11.30 – 12.30 Lunch på egen bekostnad 
12.30 – 14.30 Paneldiskussion utgående från olika fall. Skulle du vägleda eller 

skulle du skicka vidare? Vems är ansvaret?   
Samtalsledare Leif Andergren 

14.30 – 15.00 Kaffe/te och summering 
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Seminariet är avgiftsfritt. 
 
Anmäl dig till seminariet senast den 17 januari 2019 via länken här 
http://bit.ly/karriar_aland 

 
Önskas ytterligare information om seminariet kontakta: Yana Jahrén 
yana.jahren@regeringen.ax eller Bodil Regårdh bodil.regardh@regeringen.ax 

 
 

VÄLKOMMEN! 
 

  
 
Specialsakkunnig   Bodil Regårdh 
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