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Forord
                                    
Kunnskapsløftet gir skoleeiere og skoler retning og innhold  i 
skoleutviklingen i tiden fremover.  Ifølge retningslinjer i Kunnskapsløftet 
skal faget Utdanningsvalg også ha lokale læreplaner. 
IKK ønsker samarbeid og samhandling slik at elevene i Sør-Troms får et 
best mulig og likeverdig tilbud uansett hvor i Sør-Troms de bor og hvilken 
skole de kommer fra. 
Denne lokale læreplanen er en rammeplan som skal være styrende for 
innhold og aktiviteter faget Utdanningsvalg skal ha i skolene i Sør-Troms. 
 
Alle elevene skal bli kjent med våre videregående skoler og med det 
lokale næringslivet.  De skal ha mulighet til å prøve ut selvvalgte 
utdanningsprogram i videregående opplæring.  De skal få 
arbeidslivserfaring og kjennskap til arbeidslivet gjennom samarbeidstiltak 
med lokale bedrifter.   Gjennom egne evalueringer og refleksjoner vil 
elevene bli bedre i stand til å gjøre riktige utdannings- og yrkesvalg.
 
Planen vil være under kontinuerlig evaluering og eventuelle revideringer 
kan bli gjort foran hvert skoleår 
 
 

 

Samarbeid skal føre til: 
 Helhetlig og sammenhengende læringsløp 
 Erfaringslæring og kompetanseutvikling 
 System for samhandling mellom grunnskoler og videregående skoler 
 System for samarbeid mellom skole og næringsliv. 
 Rutiner for overgangsfaser 
 System for Utdanningsvalg  

 
 
Mål: 

 Likeverdig og godt læringsløp for alle elever i Sør-Troms 
 Redusere frafall
 Effektivisering gjennom bedre rutiner og prosedyrer 
 Legge til rette for felles erfaringslæring og kompetanseutvikling som 

forbedrer overgang mellom skoleslagene 
 Gjennomgående og sammenhengende læreplaner 
 Fremme forståelse for hverandres likheter og ulikheter 

 
 
IKK: Interkommunalt kontaktutvalg for skoleeierne i Sør-Troms. 
6 samarbeidende kommuner: 
Kvæfjord Kommune, Lars Tverseth 
Bjarkøy Kommune, John Erik Kristiansen  
Ibestad Kommune, Dag Indresand  

Skånland Kommune, Per Sandengen  
Gratangen Kommune,  Ny leder fom juni 06 
Harstad Kommune,  Willy Aas 

Troms Fylkeskommune er representert ved regionrektor i Sør-Troms
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Utdanningsvalg 
 
Utdanningsvalg er et eget fag med 
egne avsatte årstimer og egen 
læreplan. Utdanningsvalg likestilles 
med andre fag med hensyn til lokalt 
arbeid med læreplanen. 
 
Utdanningsvalg skal bidra til å skape 
helhet og sammenheng i 
grunnopplæringen, og knytte 
grunnskolen og videregående 
opplæring bedre sammen ved å 
tilrettelegge for et helhetlig 
opplæringsløp. 
 
Å få innsikt i og praktisk prøve ut 
interesser, evner og anlegg kan bidra 
til at flere foretar kunnskapsbaserte 
valg av utdanning og yrker, og til økt 
forståelse for arbeidslivets krav til 
kunnskap og kompetanse. 
 
 
Rammeplan for Utdanningsvalg 
gir en helhetlig og felles forståelse av 
faget og er et overordnet redskap 
som skal sikre at elevene  i Sør-
Troms får like muligheter til innsikt,  
veiledning,  utprøving og praksis 
innen videregående opplæring og 
innen det lokale arbeids-/næringsliv. 
 
Gjennom samarbeid skal planen 
knytte grunnskolene,  de 
videregående skolene og det lokale 
arbeids- og næringsliv bedre 
sammen til beste for elevene. 
 
Utdanningsvalg er hele skolens 
ansvar.  Innføring av Rammeplan for 
Utdanningsvalg i Sør-Troms forplikter 
den enkelte skole til å utarbeide en 
årsplan eller årshjul for faget med 
utgangspunkt i rammeplanen.   
Rolleavklaring og ansvarsforhold må 
inngå i årsplanen. 
 
Rammeplanen gjelder for alle 
grunnskolene innen IKK Sør-Troms. 
Grunnskolene samarbeider med de 
videregående skolene i Sør-Troms  

 
 
når det gjelder hovedområdet 
“utprøving av utdanningsprogram”.  
Se side 16-17 for navn og adresser.  
 
Merk at  
- Flesnes skole samarbeider også med   
  Sortland videregående skole. 
- Skolene i Gratangen og Ibestad sam- 
  arbeider med videregående skoler  
  i Midt-Troms. 
- Ungdomsskolene i Evenes og Tjeldsund  
  har tilbud om å delta på utprøving av 
  utdanningsprogram i de videregående 
  skolene i Sør-Troms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plakat: 
 

 Utdanningsvalg er hele skolens 
ansvar. 
 

 Udanningsvalg skal være 
nedfelt i skolens planer 
 

 Utdanningsvalg skal være 
sammenhengende gjennom 
hele opplæringsløpet 
 

 Utdanningsvalg skal 
dokumenteres gjennom bruk 
av karrieremappe 
 

 Utdanningsvalg skal sikre 
elevens kompetanse i å foreta 
valg 
 

 Utdanningsvalg må skje i 
samspill/partnerskap mellom 
grunnskole, videregående 
skole og det lokale næringsliv 
 

 Utdanningsvalg bør skje i 
samspill med foresatte 

 



 
 
Formål med faget: 
 
 
 Opplæringen skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og 

arbeidsmåter som er karakteristiske i ulike utdanningsprogram i 
videregående opplæring og i aktuelle yrker. 

 
 Utdanningsvalg skal stimulere til samarbeid med videregående 

skoler og det lokale arbeids- og næringsliv. 
 
 Elevene skal få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og 

anlegg. 
 
 Elevene skal gis mulighet for praktisk aktivitet eller fordypning i fag.  

 
 Opplæringen i faget skal legge til rette for at den enkelte elev får 

prøve ut og reflektere over sine valg. 
 
 Opplæringen skal stimulere til læring og legge grunnlag for videre 

opplæring, arbeid og livslang læring. 
 
 Opplæringen skal hjelpe elevene til å dokumentere sine kunnskaper 

og erfaringer med tanke på presentasjon, vurdering og valg. 
 
 Utdanningsvalg skal bidra til å skape grunnlag for entreprenørskap. 
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Struktur og kompetansemål: 
 
Hovedområder   
Faget er strukturert i tre hovedområder: 
 

• Om videregående opplæring og arbeidsliv.  
• Utprøving av utdanningsprogram.  
• Om egne valg. 

  
Det er formulert kompetansemål etter 10.klasse innen hvert hovedområde. 
Hovedområdene utfyller hverandre og må sees i sammenheng. Vektlegging av 
områdene framgår av tabellen på side 8. 
 
 
Om videregående opplæring og arbeidsliv: 
Handler om  
 strukturen i videregående opplæring  
 innhold i de ulike utdanningsprogrammene  
 hvordan ulike utdannings- og karriereveier kan føre fram til ulike yrker  
 kunnskap om arbeidsmuligheter og framtidsutsikter  
 lokalt arbeids- og næringsliv.  

 
Kompetansemål: Eleven skal kunne 

 beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring 
 forklare forskjellen på strukturen i studieforberedende og yrkesfaglige 

utdanningsprogram, og samtale om hvordan de kan gi ulike yrkes- og 
karrieremuligheter 

 presentere lokalt arbeidsliv og næringsliv og vurdere 
arbeidsmulighetene innenfor noen valgte utdanningsprogram og 
yrker 

 
Utprøving av utdanningsprogram: 
 aktiviteter forankret i kompetansemål i utdanningsprogram i vgs 
 kan foregå i både skole og arbeidsliv  
 skal omfatte minst to ulike utdanningsprogram 

 
Kompetansemål: Eleven skal kunne 

 planlegge, gjennomføre og dokumentere aktiviteter og 
arbeidsoppgaver knyttet til kompetansemål fra valgte 
utdanningsprogram i videregående opplæring 

 
Om egne valg: 
 omfatter kartlegging av og refleksjon over egne interesser og 

forutsetninger, knyttet til eget utdannings- og yrkesvalg 
 

Kompetansemål: Eleven skal kunne 
 reflektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold til egne 

interesser og forutsetninger 



 
 vurdere videre valg av utdanning og yrke basert på erfaringer fra 

utprøvingen 
 
Grunnleggende 
ferdigheter:  

 
 Å kunne lese i 

utdanningsvalg innebærer å 
kunne lese læreplaner fra 
ulike utdanningsprogram og 
å kunne nyttiggjøre seg 
informasjon om fag, 
utdanninger og yrker. 
Videre innebærer det å 
kunne tolke tabeller og 
grafiske framstillinger 
knyttet til utdanning og 
arbeid. 

 
 
Grunnleggende ferdigheter er 
integrert i kompetansemålene, 
der de bidrar til utvikling av og er 
en del av fagkompetansen. 
 
I utdanningsvalg forstås 
grunnleggende ferdigheter slik: 
 
 

  Å kunne uttrykke seg 
muntlig i utdanningsvalg 
innebærer å kunne samtale 
om egne kunnskaper, 
ferdigheter og interesser og 
gjøre rede for og 
argumentere for egne valg. 
Det innebærer også å kunne 
presentere egne erfaringer 
for andre. 

 Å kunne regne i 
utdanningsvalg innebærer å 
kunne bruke, bearbeide og 
tolke relevant tallmateriale 
som tabeller og grafer. 

 
 Å kunne bruke digitale 

verktøy i utdanningsvalg 
innebærer å kunne finne, 
velge ut, bearbeide, ta vare 
på og presentere 
informasjon digitalt. 

 
 Å kunne uttrykke seg 

skriftlig i utdanningsvalg 
innebærer å kunne skrive 
logg og dokumentere eget 
arbeid i valgte 
utdanningsprogram. 
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Timetall og fordeling: 
 
Timetallet for 8. – 10. årstrinn er 113 timer i 60 minutters enheter. Dette 
tilsvarer 151 timer a 45 minutter.  
Utdanningsvalg er strukturert i tre hovedområder.   Områdene har ulik 
vektlegging.   Arbeidet med faget er tenkt som en prosess der undervisningen er 
tematisert med ett tema for hvert årstrinn.  Vektlegging av hovedområdene og 
fordeling av timene på årstrinnene/temaene og på hovedområdene framgår av 
tabellen under.  
 
Timefordelingen må ansees som en anbefalt fordeling.   Skolene må ut fra sine 
forutsetninger, ønsker og behov selv bestemme årstimeforbruket på 
klassetrinnene. Likeledes må skolen selv bestemme om en vil fordele timene 
jevnt over året i en fast timeplan eller ha en fleksibel plan, f.eks der en legger 
timene i moduler eller bolker. 
 
Skolene må også vurdere elevbedrift som et mulig tiltak. 
 
 
 
 8.klasse 9.klasse 10.klasse SUM 
Tema 
 
 
 
 
 
Hoved-
områder 

Meg selv: 
 
Hvem er jeg? 
-bli kjent med faget 
-karrieremappe 
-interesser og evner 
 
Hvor god er jeg? 

Min framtid: 
 
Hva vil jeg? 
- utdanning og yrker 
- lokalt arbeidsliv 
- muligheter 
 
Hvor god vil jeg bli? 

Mitt valg: 
 
Hva velger jeg? 
- utdanningsvalg 
- søke vg opplæring 
 
Hva skal til for å bli 
så god som jeg vil? 
 

 

Om vg-
opplæring 
og 
arbeidsliv 
20% 
 

- om faget 
- karrieremappe 
- hva er vg-oppl ? 
- vgs i lokalområdet 
- yrker i lokalomr. 
- foreldrenes arb.pl. 

- innhold i utd.progr 
- yrker og utd.progr 
- arbeidsmuligheter 
- kjenn din region 
- bedriftsbesøk 
- yrkesmesser 

- mer om utd.progr 
- framtidsutsikter 
- rettigheter, plikter 
- kjenn ditt land 
- skole-/bedr-besøk 
- åpen dag/messer 

30 

Utprøving 
av 
utdannings-
program 
60% 
 

 Utprøving i vg-skole 
- ett utd.program 
- 2 dager på våren 
 
Arbeidspraksis, pryo 
Bedriftsbesøk 

 
Utprøving i vg-skole 
- ett utd.program 
- 2 dager på høsten 91 

Om egne 
valg 
20% 
 

- bevisst på egne  
  interesser,  evner  
  og forutsetninger. 
- ”Min framtid” 

- verdier 
- ferdigheter og 
  Muligheter 
- ”Min framtid” 

- veil. samtaler 
- bevisst utd.valg 
- søknad 
- ”Min framtid” 

30 



 

SUM 20 66 65 151 

 
 
Organisering  
og gjennomføring 
 
 
 
Om rammeplanen 
 
Rammeplanen for Utdanningsvalg i 
Sør-Troms er en felles plan for alle 
grunnskolene i Harstad, Kvæfjord, 
Bjarkøy, Skånland, Ibestad og 
Gratangen kommuner.  

Planen er ikke utfyllende hva angår 
det lokale arbeids- og næringsliv. Det 
skal etter hvert etableres et nettverk 
som skal presentere, gi kunnskap om 
og gi tilbud om utprøving av de 
lokale arbeidsmulighetene.  
 Rammeplanen er overordnet og 

koordinerende og systematiserer Det gjøres fortløpende evaluering av 
planen, slik at det kan gjøres 
endringer, tilføyelser og presiseringer 
underveis. 

- arbeidet i faget   
- utprøving av utdanningsprogram i   
  de videregående skolene  

 - samarbeid/partnerskap med det  
Rammeplanen skal ligge til grunn for 
arbeidet med skolens årsplaner. Den 
enkelte skole er ansvarlig for å lage 
sine årsplaner/årshjul og må gjøre 
tilpasninger ut fra sine 
forutsetninger, ønsker og behov,  
men dog innenfor rammene av 
denne læreplanen. 

  lokale arbeids- og næringsliv.  
 
Rammeplanen skal fremme 
samarbeid mellom grunnskolene og 
de videregående skoler i Sør-Troms i 
et helhetlig opplæringsløp. 
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Rammeplanen for faget Utdanningsvalg i Sør-Troms må sees på som 
veiledende.  Det er ennå et stykke igjen innen vi har en komplett plan. 
 
 
Råd og retningslinjer 
 
Utdanningsvalg er hele skolens ansvar. Det anbefales å opprette et lederteam 
for utdanningsvalg ved skolen. Kontaktlærer og rådgiver må ha en sentral rolle. 
 
 
Arbeidet i faget er tenkt tematisert ut fra tre hovedtema, ett for hvert årstrinn 
der eleven skal arbeide og bearbeide seg selv: 
8. klasse: Meg selv. 
Eleven skal fram til noen erkjennelser om seg selv,  sine interesser og evner. 
Hvem er jeg?  Hvor god er jeg? 
9.klasse: Min framtid. 
Eleven skal gjøre seg tanker omkring ønsker og muligheter i framtidige yrker og 
utdanningsveier.  Hva vil jeg bli?  Hvor god vil jeg bli?  
10.klasse: Mitt valg. 
Eleven skal arbeide mot mulige mål for veien framover og bli bevisst på hva som 
kreves av handlinger for å komme dit en gjerne vil?   Hva velger jeg? Hva skal til 
for å bli så god som jeg vil? 
 
 
Elevene dokumenterer arbeidet i faget ved bruk av karrieremappe/-perm. 
Dette skal være en mappe der elevene samler alt arbeid som er gjort og som har 
relasjon til faget. 
 Mappa/permen skal følge eleven gjennom hele ungdomsskolen og være et 

redskap for eleven, foresatte, lærere og rådgivere/veiledere.  
 Den vil danne grunnlag for vurdering underveis og etter endt skolegang.  
 Mappa/permen skal følge eleven i videregående opplæring.  
 Karrieremappa kan være digital og/eller fysisk (papir). Det arbeides for å 

få opprettet ei elektronisk karrieremappe for den enkelte elev på Fronter, 
etter en felles mal slik at alle har tilsvarende mappe.  

 Eksempel på innhold i mappa: årsplaner, vurderingskriterier, logg over 
eget arbeid, oppgaver og besvarelser med vurderinger, tester og 
testresultater, rapporter, bevis og lignende etter utprøvinger i vgs og etter 
bedriftsbesøk, elevens egne tanker og vurderinger om evner, ferdigheter, 
interesser, muligheter m.m. søknadsformularer, -skjemaer og div andre 
skjemaer, kopier av søknader, CV m.m., innspill og kommentarer fra 
skoler, bedrifter m.v., infomateriell om yrker og utdanning.  

 Karrieremappa er elevens mappe. Den skal fylles med det eleven kan. 
Gjennom aktiv bruk vil eleven bli klar over den kompetanse han/hun 
besitter og bli et viktig grunnlag for egen planlegging av framtidig 
utdannings- og yrkesvalg. 

 
 
Skolene anbefales å bruke arbeidsheftet ”Min framtid”, som utgis av Pedlex. 
Heftet inneholder konkrete oppgaver og er et hjelpemiddel i utdannings- og 
yrkesveiledningen og bevisstgjør eleven på viktige karrierevalg. I heftet er det 
ulike tester som går på evner, verdier og interesser.  
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Det finnes en rekke tester på ulike nettsteder som skolene kan benytte for å 
hjelpe elevene i å kartlegge og systematisere sine interesser og starte refleksjon 
omkring videre utdanning og yrkesmuligheter. 
Samarbeidspartnere 
 

  
Grunnskolene har ansvaret for å gi elevene opplæringen i Utdanningsvalg. 
 
Videregående skoler har utdanningsprogrammene og tilbyr elevene 
grunnleggende yrkesfaglig opplæring og studieforberedende opplæring. 
 
Arbeidslivet er arenaen for praktisering av utdanningen 
 
Utdannings- og yrkesvalget er eleven ansvar 
 

UTDANNINGSVALG 

ARBEIDSLIV 

GRUNNSKOLER 

VIDEREGÅENDE 
SKOLER 
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Vi er alle avhengige av et godt og aktivt samarbeid på alle arenaene for å 
gi elevene den kompetansen som skal til for å kunne ta bevisste valg. 
 
 
 
Utdanningsvalg og videregående opplæring 
 
Samarbeid mellom grunnskole og videregående skole 
 
Den videregående skolen vil være grunnskolens kanskje viktigste samarbeids-
partner i faget.  Samarbeidet er formalisert ved partnerskapsavtale mellom 
kommunene og Troms Fylkeskommune.  I henhold til avtalen skal kommunene i 
IKK/Sør-Troms engasjere koordinator som koordinerer tiltak og gjøremål innen 
samarbeidet mellom grunnskolene og de tre videregående skolene i regionen.  
 
Samarbeidet synliggjøres først og fremst gjennom tiltakene: 
 
 Utprøving av utdanningsprogram og programområder 
 Åpen dag,  åpen skole og liknende arrangement 
 Utdannings- og yrkesmesser 
 Skolebesøk  
 

Lokalt kan det også være andre samarbeidstiltak mellom grunnskole og 
videregående skole. 
 
 
Utprøving av utdanningsprogram: 
 
De videregående skolene tilbyr utprøving av utdanningsprogram og 
programområder/-fag,  og er ansvarlig for det faglige innholdet i utprøvingen. 
 

 Utprøvingen skal foregå i videregående skoler 
 
 Utprøvingen skal gi elevene 

- kjennskap til innhold i utdanningsprogrammene 
- mulighet til å lære gjennom arbeidsoppgaver i programmene 
 

 Utprøvingen skal være en smakebit på det aktuelle utdanningsprogrammet 
og dets programområder og programfag i den videregående opplæringen,  
og ikke en ”happening” med tanke på rekruttering til skolen. 

 
 Hver elev skal ha tilbud om utprøving av 2 utdanningsprogram: 

-  ett program i 9.kl på våren:        går over 2 dager i uke 12, 13 eller 14 
-  ett program i 10.kl på høsten:      går over 2 dager i uke 40, 41 eller 42 
 

 Eksakte datoer for utprøvingene tas inn i skoleruta. 
Det blir normalt ikke anledning til andre tidspunkt, uansett grunn. 
 

 De videregående skolene har ansvar for å utarbeide planer for utprøving 
innen de utdanningsprogram og programområder som skolen tilbyr.  



 
Planene skal gi et reelt bilde av videregående opplæring i henhold til 
kompetansemålene for programmene/-områdene på Vg1/Vg2. 
Planene er samlet i en egen kurskatalog.   Se denne. 
 
 
 
 

 Elevene søker om opptak på det aktuelle utdanningsprogrammet eller 
programområdet.  Skolen kan utarbeide eget søknadsskjema eller bruke 
forslaget til søknadsskjema på side 20.   

 
 Den enkelte grunnskole handterer søknadene og melder inn til koordinator 

antall elever på de ulike utdanningsprogrammene/-områdene, som 
koordinerer opptaket i henhold til kapasiteten på programmene. 

 
 De videregående skolene sender programmet for de to utprøvingsdagene 

til grunnskolene, samt annen nødvendig informasjon til skolene og elevene 
 

 Skolene skal avgi lærere/voksenperson etter behov ved de videregående 
skolene.  Disse skal følge og føre tilsyn med elevene ved all aktivitet under 
utprøvingsdagene.  Skolene må ta kontakt for hensyn til ønsker og rutiner.  
Det skal delta minst en lærer pr 15 elever. 
Elever med spesielle behov skal ha med eget følge. 

 
 Elevene skriver logg/rapport og bruker karrieremappa/-permen. 

 
 De videregående skolene utsteder utprøvingsbevis etter en felles mal. 

 
 Begge skoleslagene gjør evalueringer av opplegg og annet som vedrører 

utprøvingene og gir tilbakemeldinger direkte eller gjennom dialogmøter. 
 

 Kommunene/skolene besørger selv transport  og eventuell overnatting og 
dekker kostnader ved dette.  Det oppfordres til koordinering og samarbeid  
om transport der det er naturlig. 

 
 Kommunene kreves ikke betaling for gjennomføring av utprøvingene på 

videregående skoler. Fylkeskommunen fordeler tilskudd til vg-skolene til 
dekning av lønnskostnader til undervisning og administrasjon.   

 
 De videregående skolene besørger og dekker forbruksmateriell, læremidler 

og annet som er nødvendig til utprøvingene. Unntatt er pålagt verneutstyr. 
 

 (ang verneutstyr) 
 

 Kommunenes forsikringsordninger gjelder når elevene er på utprøving ved 
de videregående skolene.  Vg-skolene sørger for at lovpålagt og hensikts-
messig verneutstyr og sikkerhetsmateriell for øvrig er tilgjengelig og 
brukes under utprøvingene. 
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Utdanningsvalg og arbeidsliv 
 
Samarbeid mellom grunnskole og det lokale arbeids- og næringslivet 
 
Jo nærmere yrkeskarrieren utdanningen er, desto viktigere blir kontakten med 
arbeidslivet.  Men også så tidlig i utdanningsløpet som i grunnskolen,  er nær 
kontakt med det lokale arbeidslivet viktig: 
 De aller fleste utdanninger sikter mot en karriere i arbeidslivet 
 Kontakt med arbeidslivet kan berike og konkretisere opplæringen, også i 

såkalte teoretiske fag 
 
 
Partnerskapsavtale: 
 
For å gjøre samarbeidet mellom skole og arbeidsliv forpliktende,  bør partene 
inngå en partnerskapsavtale.   Avtale setter rammer for et ønsket samarbeid 
mellom to parter om bestemte temaer. 
 
For skolen kan partnerskapsavtalen bidra til: 
 Bedre muligheter for å realisere intensjonene i læreplanen 
 Bedre sammenheng mellom teori og praksis i opplæringen 
 Elevene blir kjent med de mulighetene og kravene de vil stilles overfor i 

arbeidslivet 
 Elevene blir kjent med yrker i praksis 
 Kompetanseoppbygging og nettverk for lærere og skoleledere 

 
I regionen er det ingen tradisjon for partnerskapsavtaler mellom grunnskole og 
bedrifter.  Det kan derfor være fornuftig å begynne i det små,  gå sakte frem og 
utvide etter hvert.  Skolen bør nøye tenke gjennom hva en ønsker å oppnå 
gjennom et partnerskap,  hva den ønsker av bedriften og hva den selv kan bidra 
med i samarbeidet.   Mulighetene er mange,  her er noen eksempler: 

- Utplasseringsordninger for enkeltelever og elevgrupper 
- Opplegg for bedriftsbesøk,  yrkesdag,  utdanningsdag 
- Bedriftsrepresentanter deltar i undervisningen 
- Bedriftsmentor i elevbedrift og prosjektarbeid for elever 
- Hospiteringsordninger for lærere 
- Lærer-/elev-deltagelse på bedriftsinterne kurs 

 
IKK Sør-Troms vil arbeide for og bidra til at det inngås partnerskapsavtaler, som 
et vesentlig tiltak blant  flere innen disse målsettingene: 
 Koordinerings- og driftsfunksjon for utdannings- og yrkesveiledning i 

grunnskolene i Sør-Troms 
 Brobygger mellom grunnskolene og det lokale arbeidsliv 
 Ideskaper og utvikle tiltak og prosjekter 
 



 
 

For øvrig vises det til at NHOs regionkontorer arbeider for å utvikle samarbeidet mellom 
skole og næringsliv,  og bistår med tips og veiledning til skoler og bedrifter som ønsker å 
komme i gang med samarbeidstiltak knyttet til faget Utdanningsvalg. 
 
 
 
 

Vurdering 
 
 
Elevene dokumenterer sitt arbeid med utdanningsvalg gjennom bruk av 
karrieremappe/karriereperm. Denne er grunnlag for vurdering underveis 
og etter endt skolegang. 
 
 
Bestemmelser for sluttvurdering: 
 
Standpunktvurdering etter 10.årstrinn eller på det årstrinnet faget blir 
avsluttet. 
• Ordning: Deltatt 
• Det er ikke eksamen i faget 
• Det er ikke privatistordning i faget 
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Ungdomsskoler i IKK Sør-Troms: 
 
Harstad Kommune: 
 
Grytøy oppvekstsenter,  Lundenes 
tlf 77027880  
lundenes.skole@harstad.kommune.no     
Rektor: Noralf Leitring 
 
Harstad Skole  
tlf 77026400 
Rektor: Vidar Larsen, tlf 77026402  
vidar.larsen@harstad.kommune.no 
 
Hagebyen Skole  
tlf 77028400 
Rektor: Tor Skogvang, tlf 77028402  
tor.skogvang@harstad.kommune.no 
 
Seljestad Ungdomsskole 
tlf 77026360 
Rektor:Roald Albrigtsen, tlf 77026362 
roald.albrigtsen@harstad.kommune.no 
 
Kila Skole 
tlf 77028300 
Rektor: Trine Halvorsen   
trine.halvorsen@harstad.kommune.no 
 
Sørvik Skole 
tlf 77027800 
Rektor: Eli Vara, tlf 77027802     
eli.vara@harstad.kommune.no 
 
 
Kvæfjord Kommune: 
 
Borkenes Skole 
tlf 77023210      
borkenes.skole@kvafjord.kommune.no 
Rektor: Bodil Røkenes, tlf 77023212 
bodil.rokenes@kvafjord.kommune.no 
 
Flesnes Skole 
tlf 77023260 

Rektor: Inger Holand    
inger.holand@kvafjord.kommune.no 
 
 
Bjarkøy Kommune: 
 
Bjarkøy Skole 
tlf 77048550 
Rektor: John Erik Kristiansen, john-
erik.kristiansen@bjarkoy.kommune.no 
 
Skånland Kommune: 
 
Grov Skole 
tlf 77089220 
Rektor: Vanja Elvenes      
vanja.elvenes@skanland.kommune.no 
 
Skånland Skole 
tlf 77089800 
skanland.skole@skanland.kommune.no 
Rektor: Sunniva Gabrielsen    
sunniva.gabrielsen@skanland.kommune.
no 
 
 
Ibestad Kommune: 
 
Ibestad Skole, ungdomstrinnet 
tlf 77095270,  
Rektor: Frank R. Johanen tlf 47684777 
FrankRJ@ibestad.kommune.no 
 
Andørja Montessoriskole 
tlf 77096900 
Rektor: Sølvi Arvesen,   rektor@a-ms.no 
 
 
Gratangen Kommune: 
 
Gratangsbotn Skole 
tlf 77020168 
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gratangsbotnskole@gratangen.kommune
.no 
 
Nord-Gratangen Skole 

tlf 77021151 
Rektor: Per Holstad 
per.holstad@gratangen.kommune.no 

 
 
Videregående skoler i Sør-Troms: 
 
 
Rå videregående skole 
9475 Borkenes 
tlf 77022600,     
nettsted: www.ra.vgs.no 
 
Rektor: Tor Magne Torbergsen   
tor.magne.torbergsen@troms.vgs.
no 
 
Utdanningsprogram:  
 Naturbruk  
 Restaurant og matfag,  
 Helse og sosialfag,  
 Idrettsfag 
 Spesialopplæring 

 
Heggen videregående skole 
 
St.Olavs gt,   Boks 504,    
9485 Harstad 
tlf 77018300    
post.vfvheggen@troms.vgs.no 
nettsted: www.heggen.vgs.no 
 
Rektor: Ole Martin Linaker, 
ole.martin.linaker@troms.vgs.no 
 
Utdanningsprogram: 
 Studiespesialiserende med 

programområdende 
- realfag 
- samfunnsfag, språk 

og økonomi 
 Musikk, Dans, Drama  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stangnes videregående skole 
Stangnesveien,  Boks 3120,  
9498 Harstad 
tlf 7719100,  
post.stangnes@troms.vgs.no 
nettsted: www.stangnes.vgs.no 
 
Rektor: Sylvi Berg, 
sylvi.berg@troms.vgs.no  
 
Utdanningsprogram: 
 Bygg og anleggsteknikk 
 Design og håndverk,  
 Elektrofag,  
 Helse og sosialfag,  
 Medier og kommunikasjon 
 Service og samferdsel 
 Teknikk og industriell 

produksjon, 
 Studiespesialisering med 

formgivingsfag.  
I tillegg har skolen  
 Allmennfaglig påbygning  
 Teknisk Fagskole 
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Om videregående opplæring, utdanningsprogram og 
programområder etc:  
www.vilbli.no 
Noen administrative opplysninger. 
 
Utgivelse av planen 
Den første planen var gjeldende fra og med skoleåret 2009/2010.  Denne 
er revidert våren 2011 og gjeldende fra og med skoleåret 2011/2012. 
Planen vil bli utgitt som papirutgave i form av et hefte. Dette trykkes i et 
mindre opplag og distribueres til skolene, 2 – 3 hefter pr skole. Planen 
skal legges inn som et dokument på Fronter og på kommunenes eller 
skolenes hjemmesider (med linker til aktuelle nettsteder). 
 
Karrieremappe/-perm 
Inntil videre må den enkelte skole avgjøre om mappa skal være 
elektronisk eller på papir og hvordan den skal bygges opp. IKK skal 
arbeide for at hver elev har sin elektroniske karrieremappe opprettet på 
Fronter. Alle vil da ha ei lik oppbygning av mappa. Karrieremappa skal 
følge eleven gjennom hele opplæringsløpet. 
 
”Min framtid” 
IKK oppfordrer skolene til å bruke arbeidsheftet ”Min framtid” og vil 
samordne innkjøp av heftet. De skolene som ønsker å bruke heftet, 
sender bestilling av antall hefter innen 1.mai til IKK v/Willy Aas. Skolene 
vil motta heftene innen skoleslutt på våren. 
 
Transport 
IKK vil foreløpig ikke koordinere transport til de videregående skolene i 
forbindelse med utprøving av utdanningsprogram. Skole må selv besørge 
og bekoste dette. 
 
Opplæringsavgift, materiellkostnader og verneutstyr. 
I forbindelse med utprøvingene av utdanningsprogram skal de 
videregående skolene ha dekket lønnskostnader til undervisning og 
administrasjon og de videregående skolene skal besørge nødvendig 
materiell, læremidler, lovpålagt verneutstyr m.m. 
Alle slike forhold skal avklares gjennom avtaler mellom IKK, de tre 
videregående skolene og Troms Fylkeskommune.  Skolene vil derfor få 
særskilt informasjon om utstyr og verneutstyr seinere. 
 
 
 
 
 

http://www.vilbli.no/


 
 
 
 
 
 
 
Søknad om utprøving. 
 
Til elever i 9. og 10.kl: 
I 10.klasse skal du innen 1.mars velge utdanningsprogram og søke om 
opptak på en videregående skole. For at du skal ha best mulig grunnlag 
for å gjøre riktig valg, får du mulighet til å bli kjent med og ”smake på” to 
av utdanningsprogrammene ved de videregående skolene i Sør-Troms. Du 
vil få utprøve ett utdanningsprogram over 2 skoledager i 2.termin i 
9.klasse og et annet utdanningsprogram over 2 dager i 1.termin i 
10.klasse. Slik vil du lære litt om innholdet i utdanningsprogrammene og 
programområdene og bli kjent med fagene gjennom praktisk arbeid. Og 
du vil oppleve litt om hvordan det er å være elev i den aktuelle 
videregående skolen. 
 
Du må sette deg inn i de utdanningsprogrammene og programområdene 
som du kan tenke deg å ta videregående opplæring innen og prioritere ett 
som du vil utprøve i 9.klasse og ett som du vil utprøve i 10.klasse. 
Til din hjelp er det laget en kurskatalog som inneholder kort informasjon 
om de utdanningsprogrammene og programområdene som finnes på våre 
tre videregående skoler i Sør-Troms. 
 
Du fyller ut vedlagte søknadsskjema og begrunner din søknad. I søknaden 
skal du oppgi et alternativt utdanningsprogram. Hvis det er stor søkning til 
ditt førstevalg, kan det hende at du må utprøve det alternative 
programmet. 
Søknaden leveres til kontaktlærer eller rådgiver ved skolen innen den 
fastsatte tidsfristen. 
 
Du vil få tilbakemelding fra den videregående skolen om hvilket 
utdanningsprogram/programområde du skal utprøve, litt om innholdet i 
utprøvingsdagene, hvor og når du skal møte og hva du eventuelt må ha 
med deg. 
Under/etter utprøvingen skal du skrive logg/rapport som skal ligge i 
karrieremappa di. 
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Søknad om utprøving 
 
Navn: ______________________   Klasse: ____________ 
 
Skole: ______________________ 
 
Jeg søker om å utprøve utdanningsprogram den ____________ 
 
Mitt førstevalg er: ____________________________________ 
 
Ved: _______________________________________________ 
 
Alternativ: __________________________________________ 
 
Ved: _______________________________________________ 
 
 
Begrunnelse: ________________________________________ 
 
   ________________________________________ 
 
   ________________________________________ 
 
   ________________________________________ 
 
 
 
Spesielle behov som videregående skole bør ta hensyn til: 
 
   ________________________________________ 
 
   ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Dato/underskrift: ________________________________________ 



 
 
 
 
Søknadsfrist: ______________ Leveres til kontaktlærer/______________ 
 
 
 
Ungt entreprenørskap. 
 
Ungt entreprenørskap (www.ue.no) er en ideell organisasjon, et 
servicekontor med faglig og pedagogisk kompetanse omkring oppstart, 
drift og avvikling av egen bedrift. Pedagogisk opplegg for grunnskole 
(elevbedrift) og videregående skole (ungdomsbedrift). 
 
Hensikten med virksomheten er å gi de unge mulighet til å utvikle sin 
kreativitet og handlingskompetanse og legge grunnlag for nyskaping og 
livslang læring 
 
Dette er egenskaper som er en forutsetning for å lykkes som framtidige 
arbeidstakere, arbeidsgivere og arbeidsskapere. 
 
Entreprenørskap favner ikke bare etablererkunnskap og 
forretningsmessige ferdigheter, men dreier seg også om en mer generell 
holdning som kan være nyttig både i hverdag og i jobbsammenheng. 
 
I arbeidet med elevbedrift får elevene trening i å se etableringsmuligheter, 
bli mer bevisst sine sterke og svake sider og de lærer å ta konsekvenser 
av og ansvar for egne valg. Samtidig er arbeidet med elevbedrift et godt 
utgangspunkt for kontakt og samarbeid med bedrifter i lokalmiljøet. 
 
Aktuelle mål for arbeid med elevbedrift: 
 

 Delta i beslutninger som gjelder egen læring, og finne arenaer der 
en lærer av egne erfaringer 

 Oppdage nye sammenhenger og finne nye løsninger på problemer. 
 Se kreative løsninger der andre ser begrensninger 
 Gjennomføre en kreativ ide-prosess, utforme enkle forretnings-

ideer, vurdere realiteten i disse og sette dem ut i praksis. 
 Reflektere over og vurdere hvordan egne handlinger er med på å 

skape varige sosiale, kulturelle eller økonomiske verdier i 
lokalsamfunnet. 
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