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Fremtidens yrker…..

Nøkkelkompetansen vi trenger og som vi skal 
styrke er kreativitet, empati, kritisk og strategisk 
tenkning.

Kapital aug 21.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dronefører, opplevelsesdesigner, batteri – ingeniør, medisinsk teknologi, spillpedagog



Videregående opplæring
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30t/uka 23t/uka

Vg3 Vg4

Begge 
deler!

Fag-skole

Høyskole
Universitet 

www.vilbli.no

Lærling 

Y-veien

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Yrkeskompetanse med fagbrev. 2 år opplæringen i skole, Vg1 og Vg2. +  2 år læretid i bedrift, hvorav ett år er opplæring og ett år er verdiskaping. Generell studiekompetanseVg3 påbygging til generell studiekompetanse bygger på Vg1 og Vg2 alle programområder.

http://www.vilbli.no/
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Mulighetene videre…..

Husk ta med et kopi !!!

 Valg av 
vg2 program.

 Oversikt over 
godkjente 
lærebedrifter

www.vilbli.no

http://www.vilbli.no/


Karriereaktiviteter.

 Tilbud om veiledning etter avtale – hele året 
 Info om Søknad på VIGO, skoleplass / læreplass. Hva en kan søke 

etter videregående opplæring – jan og feb.
 Facebook og teams – læreplassannonser 
 Norsk (vg2) skrive søknad, CV, trene intervju. 
 Bedriftsbesøk – Yrkesfaglig Fordypning (YFF)
 Besøk av opplæringskontor / bedrifter 

Høst 2021 5



www.utdanning.no
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 Oversikt over godkjente lærebedrifter

Skriv et yrke!

http://www.utdanning.no/
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Her finner man 
oversikt over 
bedrifter og 
opplæringskontor 
i de ulike fylkene 
og kommunen.



Lærling  

Høst 2021
8

Lite fravær
Orden og 
atferd - GOD

Motivert for yrke

Egnethet 

Sosial kompetanse 

God vandel

God helse

Ingen stryk 

Alle fellesfag 
må være 
bestått for å få 
fagbrev 

2 år i skole +  2 år i lærebedrift

Ingen har krav på læreplass

Søker med: 
 Karakterer fra vg1 
 Karakterer for 1. termin 

på vg2

 Yrkesfaglig fordypning 
(YFF) - praksis  

 Intervju teller mye!

Kroppsøving; 
et viktig fag

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lite fravær, alt bør dokumenteres.Motivert for yrke, ”egnethet” (intervju)Ordenskarakteren – GODKarakterer over 3 i snitt  ingen strykStryk i fellesfag må være bestått for å få fagbrev.God vandelGod helseerklæring



Rett til videregående opplæring 
Rett til å fullføre
Har 3 år fulltidsopplæring til videregående skole / til ferdig 

fagbrev  

Slutter FØR 1. november -> ikke bruke av retten
Omvalg  - utvider «retten» med 1 eller 2 år 

Rett til vg3 lærefag organisert av skolen hvis du IKKE får 
læreplass. ( 12mnd) ikke søkbart. 
Rett til å komme inn på Vg4 Påbygg ( innen 2 år )

Ungdomsretten kan utvides etter søknad
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Alder: 16 – 24 år (Rett til å fullføre – gjelder ut skoleåret som starter det året en fyller 24 år)Har 3 år fulltidsopplæring til videregående skole !!! Rett til 2 år skole +  2 år lærling. ( til ferdig fagbrev)Rett til 3 år i skoleSlutter FØR 1. november -> ikke bruke av rettenOmvalg 1 års rettsutvidelse ved omvalg etter Vg1 (som i dag)Inntil 2 års rettsutvidelse ved omvalg etter Vg2 Ingen begrensninger i antall tillatte omvalg �, men kun førstegangs omvalg gir rettsutvidelse.Rett til vg3 lærefag organisert av skolen hvis du IKKE får læreplass. ( 12mnd) ikke søkbart. Rett til å komme inn på Vg4 Påbygg etter avsluttet yrkesutdanning i bedrift / skole, må tas ut innen 2 år etter fagbrev.Retten kan utvides etter søknad ved særskilte grunner (f.eks. helse, svangerskap)
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Vurdering.Stryk = karakter 1 IV = Ikke vurdering 

Ukvalifisert.
 Vansker med å få læreplass 
 Stiller bakerst i køen ved inntak til neste skoleår
 Får kanskje ikke gå videre  (antall stryk/IV avgjør)
 Får ikke vitnemål før alle fag er bestått.

Faget YFF er veldig vanskelig å ta som privatist. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Oppmelding til nye prøver er i 15.  september og 1.februarMed Stryk (1) eller IV (ikke vurdering ) vil en være ukvalifisert.Vansker med å få læreplass Stiller bakerst i køen ved inntak til neste skoleårFår kanskje ikke gå videre på vg3 (antall stryk/IV avgjør)Får ikke vitnemål før alle fag er bestått.Faget YFF er veldig vanskelig å ta som privatist. 



Ta gjerne kontakt
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Takk for meg.Ruth Odland
Epost; ruth.odland@skole.rogfk.no
Tlf; 51 92 33 26 / 928 92 379 
Chat på teams i lag med elev.

mailto:ruth.odland@skole.rogfk.no


Team Elevoppfølging





• 8 timer
• Adenosin

• Spørreundersøkelse på skolen
• Kunnskaper
• Endring I forståeslen av forholdet medllom 

søvn, ernæring, aktivitet





Seksualitet
vg1 og vg2







• Oppmerksomhet

https://vimeo.com/254206941
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