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• Mulighetene videre

• Karriereaktiviteter  

• Bli lærling

• Vurdering 
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Fremtidens yrker…..

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

Kapital aug 21.
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Ulike veier til 

Fagbrev

Ordinært 
løp

2 år i skole

+ 2 år i bedrift

Lære-kontrakt

Lærling

Praktisk fag-
svenne-prøve

Fag-
svennebrev

Særløp

Gjelder 
noen fag. 

1 år skole

+ 3 år i bedrift

og Lærling-
skolen

Lære-kontrakt

Lærling

Praktisk fag-
svenne-prøve

Fag-
svennebrev

Full 
opplæring 

i bedrift

4 år i bedrift

og

Lærling-
skolen

Lære-kontrakt

Lærling

Praktisk fag-
svenne-prøve

Fag-
svennebrev

Praksisbrev

2 år i skole og 
bedrift 

Opplærings-
kontrakt

Elev / praksisbrev 
– kandidat

Kompetanse-
prøve

-------

2 år i bedrift + 
lærlingskolen

Lærekontrakt 

Lærling

Praktisk fag-
svenneprøve

Fag-svennebrev

Grunn-
kompetanse 

(Ordinær 
klasse/tilrettelagt 

opplæring)

2 år i skole

2 år i bedrift

Opplærings-kontrakt

Lærekandidat

Kompetanse-prøve

---------

Praksiskandidat

+ praksis i faget 

1 - 3 år. 

Tverrfaglig yrkesteori 
– eksamen

(vg3)

Praktisk fag-
svenneprøve

Fag-svennebrev

Fagbrev på 
jobb

(for voksne i 
jobb)

4 år i 
heltidsstilling

(Minst 1 års 
praksis før du 
kan søke, og 

minst 1 år 
«læretid»)

Fagbrev på 
jobbkontrakt. 

(full lønn i hele 
kontraktstiden)

Kandidat

Tverrfaglig 
yrkesteori-
eksamen

Praktisk fag-
svenneprøve

Fag-
svennebrev

Praksis-
kandidat

5 år i bedrift  
heltidsstilling 

Assistent/

Hjelpearbeider

Tverrfaglig
yrkesteori –

eksamen

(vg3)

Praktisk fag-
svenneprøve

Fag-
svennebrev
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Ulike veier til 

Fagbrev

Ordinært løp

2 år i skole

+ 2 år i bedrift

Lære-kontrakt

Lærling

Praktisk fag- svenne-prøve

Fag-svennebrev

Særløp

Gjelder noen fag. 

1 år skole

+ 3 år i bedrift

og Lærling-skolen

Lære-kontrakt

Lærling

Praktisk fag- svenne-prøve

Fag-svennebrev

Full opplæring 

i bedrift

4 år i bedrift

og

Lærling-skolen

Lære-kontrakt

Lærling

Praktisk fag- svenne-prøve

Fag-svennebrev



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 gjennom 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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Karrierelæring :

KARRIEREVERKTOY.NO 6

Hvem er 

jeg?

Utforske 

Interesser 

Hvilke 

muligheter?-

Utforske yrker 

og utdannelser 

Hvordan

gjøre valg?                

Hvordan 

takle 

overganger?



Karriereaktiviteter.
 Tilbud om veiledning etter avtale – hele året 

 «Karriereverktøy» – digitalt verktøy på vg1 og ved behov på vg2

 «Speed samtale» med alle på vg1

 Info om Søknad på VIGO, skoleplass / læreplass. Hva en kan søke 
etter videregående opplæring – jan og febr.

 Bedriftsbesøk – Yrkesfaglig Fordypning (YFF)

 Besøk av opplæringskontor / bedrifter 

 Yrkesmessa ; Tysvær tirsdag 18.januar 22.  - dagtid
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Videregående opplæring
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30t/uka 23t/uka

Vg3 Vg4

Begge 

deler!

Fag-skole

Høyskole

Universitet 

www.vilbli.no

Lærling 

Y-veien

http://www.vilbli.no/
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Husk ta med et kopi !!!

✓ Valg av 

vg2 program.

✓ Oversikt over 
godkjente 
lærebedrifter

www.vilbli.no

http://www.vilbli.no/
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✓Oversikt over 
godkjente 
lærebedrifter

Skriv et yrke!

www.utdanning.no

http://www.utdanning.no/


Lærling  
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• 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
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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. 



Ta gjerne kontakt
Takk for meg.
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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


Hvordan går det med

ELEVEN?

TEAM ELEVOPPFØLGING



Esteban Panza - Avdelingsleder 

Ruth Odland - You-rådgiver

Tommy T. Søllesvik - Sosialrådgiver (TIP, BYGG, EL)

Elin Kjetland - Sosialrådgiver og miljøterapeut (HO, SSR)

Ann Elisabeth Aslaksen - Miljøterapeut 

Hans Kristian Antonsen - Miljøarbeider 

Camilla Storm - Læringssenteret   

May Iren R. Knutsen - Helsesykepleier 

TEAM EOP



§ 9A-1 og 
aktivitetsplikten

Har stor betydning: 

Venner, noen å være 
med (makkerskap) 

Tydelige, trygge 
voksne  

Trivsel – opplevelsen 
av «å ha det godt»

Spørsmål: Hvordan 
har skolen organisert 

seg ut fra dette?  

…følgje med, gripe inn, varsle, undersøke og 
egnede tiltak 

…rett til et godt fysisk og psykososialt miljø 
som fremmer helse, trivsel og læring 



Sett  - Hørt  - Forstått



Oppfølging av elevene – indikatorer og 
IKO 
8 indikatorer 

1. Fravær

2. Trivsel 

3. Faglig

4. Hjem – skole 

5. Programvalg

6. Grad av selvstendighet

7. Tar imot veiledning

8. Aktiv – passiv  

IKO

Identifisering 
Hva ser vi nå? (indikatorene +)   

Kartlegging
Hva, hvem og hvordan 

Oppfølging 
Tiltak rettet mot elevens kartlagte behov. Hvem, 
hvordan, når og vurdering

= Sett  - Hørt  - Forstått



KLASSELÆRERRÅD

HVORDAN GÅR DET MED ELEVEN?

Viktig arena med mye kompetanse samlet – lærere, sosialrådgiver, 
avd.leder, miljøpersonal, miljøterapeut

Gjennomgang av elever faglig og sosialt

Behov og tiltak 

Formålet er å samarbeide om: 

HVORDAN VI KAN SKAPE BEST MULIG LÆRINGSMILJØ FOR ELEVEN UT FRA 
HANS/HENNES FORUTSETNINGER 



MILJØTIMER

Temaene har et psykososialt perspektiv

Målet er å bygge og forsterke elevenes selvbilde, og 
trygghet

VIP Læringsstrategier Mobbing

Søvn
Styrkebasert

tankesett
Konflikthåndtering

Digital trygghet Tankevirus Seksualitet



HELSESYKEPLEIER

May Iren R. Knutsen
918 35 160

Er på skolen; mandag, 
onsdag, torsdag og 
annenhver fredag 
(oddetall)

Forebyggende helsearbeid

Åpen dør for elever

Undervisning i tema psykisk helse, 
seksuell helse og søvn for alle på vg1.

Vaksinere mot meningokokk (smittsom
hjernehinnebetennelse)

Helsestasjon for ungdom



Organisert hjelp til elever som trenger tettere faglige 
oppfølging

Lærere med kompetanse innen ulike fag, samt spes.ped. 
og norsk som 2. språk

Hvordan: Tolærer eller mindre grupper, en til en og/eller 
intensivkurs, pakker for elever med lese og skrivevansker 
og minoritetsspråklige, grunnleggende engelsk og 
matematikk, norskopplæring i programfag, oppfølging av 
elever som ikke har bestått fag, 

studietid for elever som trenger hjelp til skolearbeid
-mandag for Bygg og TIF
-tirsdag for Elektro og HO
-onsdag for SSR

Kontaktperson: Avd.leder Elin Salvesen

LÆRINGSSENTER



FOREBYGGENDE 
MILJØTILTAK

Miljøtiltak i 
skoletid

Trivselstiltak 
etter skoletid

Skape arenaer 
der elevene kan 
bli kjent og 
trygge på 
hverandre



Systematisk 
elevoppfølging 

–IKO og 
indikatorer gir 

oss et felles 
språk 

HVORDAN GÅR DET MED ELEVEN?



«De ser oss…hører på oss»

«De er opptatt av at me har det bra»

«De har fokus på at me skal lære»

«De blir glad når me får oss jobb»

«De følger oss opp når me er i praksis»

«De snakker med oss»

«Me kan snakke med de om ting»

«De er opptatt av at me skal trives»

«De støtter oss»

«Me blir tatt på alvor- blir ikkje behandla som små barn»

Elevenes tilbakemelding på følgende spørsmål: 

Hvorfor er dere så fornøyd med å være elev på Åkrehamn vgs.?



Ta gjerne kontakt
Takk for oss.
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Telefon:  Sentralbordet 
51 92 33 00

Åpningstider
Mandag - Fredag kl. 07.30 - 15.00

E-post:akrehamn-vgs@skole.rogfk.no

tel:51%2092%2033%2000
mailto:akrehamn-vgs@skole.rogfk.no

