
 
 

  

 
 

  

 
 

 

Utdanning- og 
yrkesrådgiving 

 

 

 

 
  

 

 
  

   
   

Utdanning- og yrkesrådgiving VGS skoleåret 2019/2020 
Revidert 27.06.19 

  

https://www.udir.no/kl06/UTV1-02
https://www.udir.no/kl06/UTV1-02
https://utdanning.no/karriereplanleggeren/#/
https://www.uio.no/om/samarbeid/skole/skolebesok/studieorientering/
https://utdanning.no/
https://unginfo.no/
https://f21.vgs.no/fagtilbud/fagvalg/fagvalg-vg12/
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/videregaende-skole/utveksling/#gref
https://f21.vgs.no/
https://www.bryn-helsfyr.no/vellykket-karrieredag-ved-f21-pa-helsfyr/
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https://www.vilbli.no/
https://utdanning.no/tema/foreldre/foreldre_som_veiledere


 
Utdanning- og yrkesrådgiving på F21  

  
 

Formål med rådgivingen  
Utdanning- og yrkesrådgivingen på skolen skal gi elevene kompetanse i å håndtere ulike valg knyttet til 
karriere. Rådgivingen skal bidra til at elevene 

 oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg basert på ønsker og forutsetninger   

 får kunnskap om hva forskjellige utdanningsveier kan føre fram til  

 får prøve ut og bli bevisste på egne interesser gjennom arbeid i fellesfag og programfag   
  
 

Retten til nødvendig rådgiving 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_25#KAPITTEL_25 
 

 
Organisering og innhold  
Fra Vg1 til Vg3 legges rådgivingen opp som en prosess og er hele skolens ansvar. Skolens rådgiver har 
spisskompetanse på utdannings- og yrkesrådgiving og på veiledning av elever. 
  
 

Foresatte som veiledere 
https://utdanning.no/tema/foreldre/foreldre_som_veiledere  
 
 

Ressurser  
Forskrift til opplæringsloven "Retten til nødvendig rådgiving" 
Informasjon om utdanning og yrke, med oversikt over utdanningstilbudet i Norge 
Innsøking til høgskoler og universiteter, opptak til høyere utdanning i Norge  
Forsatte som veiledere  
  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_25#KAPITTEL_25
https://utdanning.no/tema/foreldre/foreldre_som_veiledere
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_25#KAPITTEL_25
https://utdanning.no/
http://www.samordnaopptak.no/
https://utdanning.no/tema/foreldre/foreldre_som_veiledere


Vg1  
 

Periode og tema 
 

 
Aktiviteter 

 
Mål 

 

 

1 Karriereplanlegging 
 

 
Karriereplan.  
 
Informasjon om 
utvekslingsmuligheter.  
 

 
-Egen plan med faglige og sosiale 
mål for Vg1 og veien videre.  
-Kjenne til utenlandstilbud i 
Osloskolen og annen utveksling.  
 

 

2 Valg av programfag  
 

 
Informasjon om fagvalg. 
 
Fagstands med faglærere og 
elever.  
 
Gruppeveiledning/klassebesøk.  
 
Refleksjonsoppgaver.  
 

 
-Kjenne til krav for vitnemål. 
-Lære om innhold og 
arbeidsmetoder i ulike 
programfag. 
-Planlegge for faglig fordypning.  
-Vite hvor man finner 
informasjon om opptakskrav 
høyere utdanning. 
-Begrunne egne fagvalg.  
 

 

3 Søke skoleplass  
 

 
Informasjon om innsøking. 
 
Innlogging og registering av 
ønske. 
 

 
-Kjenne til fortrinnsrett til egen 
skole, samt krav om 
fylkestilhørighet.  
-Søke skoleplass før 1.mars.  
 

 

4 Jobbsøking 
 
Kvalitetskontroll av fagvalg 
 

 
Besøk av JobbX.  
 
 
Veiledningssamtaler ved behov. 

 
-Dele nyttige tips til jobbintervju, 
søknad og CV. 
-Vurdere faglig grunnlag for 
gjennomføring av valgte 
programfag.  
 

 

 

Ressurser  
 

  

Karriereplanlegging Gameplan (karriereplan med støttemateriell) 
Karriereplanleggeren på utdanning.no  
Utveksling vgs , skjema for forhåndsgodkjenning , info på vilbli.no 

Valg av programfag vilbli.no (utdanningsprogram med fag- og timefordeling) 
Skolens hjemmeside , blokkvalg.no , Samordna opptak (opptakskrav) 

Søke skoleplass vigo.no  
vilbli.no 

Kvalitetskontroll av fagvalg 
Jobbsøking 

Underveisvurdering, veiledningssamtaler med faglærer 
Unginfo , JobbX, NAV, finn.no  

  

https://utdanning.no/karriereplanleggeren
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/videregaende-skole/utveksling/#gref
https://f21.vgs.no/for-elever-og-foresatte/reglement-og-skjema/godkjenning-av-skole-i-utlandet/
https://www.vilbli.no/nb/nb/oslo/elevutveksling/a/027325
https://www.vilbli.no/
https://f21.vgs.no/fagtilbud/fagvalg/fagvalg-vg12/
https://blokkvalg.no/
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/
https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo
https://www.vilbli.no/
http://unginfo.no/
http://www.jobbx.no/
https://www.nav.no/no/Person
https://www.finn.no/job


Vg2  
 

Periode og tema 
 

 
Aktiviteter 

 
Mål 

 

 

1 Muligheter i Forsvaret 

 

 
Besøk av Forsvaret.  
 

 
-Kjenne til mulige karriereveier i 
Forsvaret.   
 

 

2 Valg av programfag  
 

 
Informasjon om fagvalg. 
 
Fagstands med faglærere og 
elever.  
 
Klassebesøk/infostands.  
 

 
-Kjenne til krav for vitnemål. 
-Lære om innhold og 
arbeidsmetoder i ulike 
programfag. 
-Begrunne egne fagvalg.  
 

 

3 Søke skoleplass  
 
Studieorientering 
 

 
Informasjon om innsøking. 
 
Utdanningsmesse. 
 

 
-Kjenne til fortrinnsrett til egen 
skole. Søke skoleplass før 1.mars.  
-Lære om ulike studieretninger 
og læresteder.  
 

 

4 Jobbsøking 
 
Kvalitetskontroll av fagvalg. 

 
Besøk av JobbX.  
 
 
Veiledningssamtaler ved behov.  

 
-Dele nyttige tips til jobbintervju, 
søknad og CV. 
-Vurdere faglig grunnlag for 
gjennomføring av valgte 
programfag.  
 

 

 

Ressurser  
 

  

Muligheter i Forsvaret forsvaret.no  
 

Valg av programfag vilbli.no (utdanningsprogram med fag- og timefordeling) 
Skolens hjemmeside , blokkvalg.no , Samordna opptak (opptakskrav) 

Søke skoleplass vigo.no  
vilbli.no 

Kvalitetskontroll av fagvalg 
Jobbsøking 

Underveisvurdering, veiledningssamtaler med faglærer 
Unginfo , JobbX, NAV, finn.no 

 
 
  

https://forsvaret.no/
https://www.vilbli.no/
https://f21.vgs.no/fagtilbud/fagvalg/fagvalg-vg12/
https://blokkvalg.no/
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/
https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo
https://www.vilbli.no/
http://unginfo.no/
http://www.jobbx.no/
https://www.nav.no/no/Person
https://www.finn.no/job


Vg3  
 

Periode og tema 
 

 
Aktiviteter 

 
Mål 

 

 

1 Karriereplanlegging 

 

 
Presentasjon av 
karriereaktiviteter og 
nettressurser.  
 

 
-Kjenne til de viktigste 
verktøyene på utdanning.no, 
Samordna opptak og Lånekassen.  
-Kjenne til ulike søknadsfrister 
for folkehøgskole og høyere 
utdanning.  
 

 

2 Studieorientering 
 

 
Informasjon om høyere 
utdanning. 
 
Besøk av universiteter og 
høgskoler.  
 
Besøk av folkehøgskolene.  
 

 
-Kjenne til struktur og tilbud 
høyere utdanning. 
-Lære om ulike læresteder. 
-Lære om folkehøgskoletilbudet. 
 
 

 

3 Veien videre 
 

 
Utdanningsmesse. 
 
 
Klassesamtale og veiledning.  

 
-Lære om ulike studieretninger 
og læresteder.  
-Dele tips til videre 
karriereplanlegging. 
-Kunne orientere seg på 
Samordna opptak.  
 

 

4 Jobbsøking 

 

 
Besøk av JobbX.  
 

 
-Dele nyttige tips til jobbintervju, 
søknad og CV. 
 

 

 

Ressurser  
 

  

Karriereplanlegging utdanning.no, samordnaopptak.no, Lånekassen 
folkehogskole.no, utdanningiverden.no , ANSA 

Studieorientering vilbli.no (utdanningsprogram med fag- og timefordeling) 
Skolens hjemmeside  

Veien videre ung.no (tips til studieteknikk og forberedelser til vurderinger) 
Samordna opptak (søknad til høyere utdanning) 

Jobbsøking.  Unginfo , JobbX, NAV, finn.no 
 

 
 

https://utdanning.no/
https://www.samordnaopptak.no/info/
https://lanekassen.no/
https://www.folkehogskole.no/
https://www.utdanningiverden.no/
http://www.ansa.no/
https://www.vilbli.no/
https://f21.vgs.no/fagtilbud/fagvalg/fagvalg-vg12/
https://www.ung.no/skolen/2498_Studieteknikk.html
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/
http://unginfo.no/
http://www.jobbx.no/
https://www.nav.no/no/Person
https://www.finn.no/job


 
 
 

 


