Plan for karriereveiledning
Tidspunkt Aktivitet

Klassetrinn Fag/tema

Ansvar

Skolestart

Startsamtalen

Vg1,vg2,vg3

Kontaktlærere

Skolestart
Skolestart

Foreldreorientering
Bli-kjent opplegg i klasser

Vg1
Vg1,Vg2,Vg3

September

Gruppeveiledning

Vg1

September

Hvem er jeg? Alle er unike
Mine talenter
Karriereorientering
Elevsamtaler
Interessetest (WIE) i forkant
av valg av programfag
Presentasjon av programfag

Vg1

Fokus på motivasjon for å gå på Framnes
Interesser og mål. Foresatte er med på samtalen
Orientering om skolens karriereveiledning
Hvem er jeg i gruppa? Samarbeid, trivsel,
klasseregler
«Ta valg», presentasjon av rådgivertj.
Wie interessetest
Kristendom; tema skapertanken og menneskeverd
jfr årsplan
Frister, utdanningsmesser, studieorientering
Underveissamtaler, veien videre, motivasjon, mål
Bruke fellestimer

Rådgiver /inspektør

Seminar/foredrag på
foreldredag
Presentasjon av programfag

Vg1,Vg2,Vg3

Presenteres for elever og foreldre på foreldrelørdag
i en kort versjon
«Bruke sine talenter, være en forskjell,»

Vg1

Presentasjon og valg av programfag

Inspektør og faglærere

Orientering om
samordnaopptak
Utdanningsmesse i Bergen
Studieorienteringsdag på
skolen
Gruppeveiledning

Vg3

Bruke en fellestime

Rådgiver

Vg3
Vg3

Frivillig å reise en dag på messe, ikke fravær
Obligatorisk orientering fra Universitet og
høyskoler
”Veien/e videre?” Hvordan takle en usikker
framtid?
Hvordan ønske noe, ha drømmer og samtidig ikke
være helt sikker”? ( en undervisn. time)

Rådgiver
Rådgiver + høyere utd.

September
Oktober
Oktober
Okt/nov
Oktober
November
Januar
Februar
Februar
Mars

Vg3
Vg1,Vg2,Vg3
Vg1
Vg1

Vg3

Rådgiver
Kontaktlærer/faglærer
Rådgiver inn i klassene 2t
Faglærere
Rådgiver
Kontaktlærere
Rådgiver/faglærer

Rådgiver + prosjektgruppe

Rådgiver

April

«Hauge-seminar» ?

Vg2

April
Mai

Søknad Samordnaopptak
«Grûnderseminar» og tema
Arbeidsliv

Vg3
Vg1/
Vg2 Idrett

Hele året

Praksisnær undervisning

Vg2 og Vg3

Hele året

Individuell veiledning

Vg1,Vg2,
Vg3

Hele året

Annen Studieorientering

Vg1,Vg2,
Vg3

Kristendom; kirkehistorie; kreativitet,
samfunnsengasjement, grûndervirksomhet
Minne på om frist 15. April.
Samfunnsfag:
• «bruke digitale verktøy til å hente
informasjon om ulike yrker og diskutere
moglegheiter og utfordringar på
arbeidsmarknaden i dag»
• «vurdere utfordringar ved å etablere ei
bedrift»
- Besøk av «Grûnder» som deler sine
erfaringer
Programfagene samarbeider med næringsliv. Koble
fag til næring og jobb. Få fagfolk inn i skolen for å
ha undervisning. Elever ut på bedriftsbesøk.
Ta utgangspunkt i interessetester, bruke andre
veiledningverktøy i veiledning av elevene, tenke
prosess
Besøk fra folkehøgskoler, bibelskoler andre private
skoler
Har stand og deltar i undervisning.

Kristendomslærere+
rådgiver
Rådgiver
Faglærer, rådgiver +
«Grûnder»

Faglærere, rådgiver og
næringsliv
Rådgiver
Rådgiver og faglærere

