


Bakgrunn

• OECD rapport 2002: Karriereveiledningen i Norge

• Fragmentert tilbud

• Mangler helhetlig perspektiv

• Store hull i tilbudet, spesielt for voksne

• Svak profesjonalisering



Forts. Bakgrunn

• Forprosjekt 2014

• Hovedprosjekt startet 1. januar 2016
- Forpliktende og økonomisk partnerskap mellom NAV og FFK

• Mandat: etablere et helhetlig system for karriereveiledning til 
Finnmarks befolkning, i et livsløpsperspektiv



Karriere Finnmark- en del 
av en større helhet



Karrieresenteret

 Gratis karriereveiledning til voksne               
over 19 år

Eks:

• Voksne som ønsker/må bytte jobb

• Voksne som ønsker opplæring/utdanning

• Arbeidsledige

• Innvandrere (med oppholdstillatelse)



Karrieresenteret

 Karrieresenteret er et supplement til det  
som allerede tilbys av grunn- og 
videregåendeskoler/NAV

 Ressurssenter



Hva skal karriereveiledningen bidra til?

Skal bidra til å løse flere store samfunnsutfordringer:

• Øke mobilitet av arbeidskraft 

• gjøre overgangsfaser kortere

• Få ned frafallet i utdanning

• Integrering av innvandrere

• Få ned sykefraværet



Karriere Finnmark

Grunnskole – Videregåendeskole- Voksenlivet

Samarbeid mellom kommune og Stat



Hva er karriereveiledning?

Bredt perspektiv

• Alle de organiserte aktivitetene som bidrar til å øke et individs kunnskaper 
og ferdigheter på området som omhandler karriere og arbeidsliv. 

Smalt perspektiv:

• Fokuserer på selve karriereveiledningssamtalen mellom en veileder og en 
veisøker.



Hva er karriereveiledning?

 En samtale som skal bidra til å gjøre deg bevisst på din kompetanse og 
dine muligheter.

 Karriereveiledning er en prosess som skal gi klargjøring og innsikt i 
spørsmål som angår utdanning, arbeid, og arbeidsmarked i forhold til egen 
situasjon. 

Bidra til større bevissthet på egen kompetanse og muligheter, 

for så å gjøre gode valg i egen karriere. 



Samtalen

 Veiledningssamtaler face to face

 Nettveiledning (telefon og sosiale medier)

 WIE – digitalt interessekartleggingsverktøy

 Intervjutrening

 CV og jobbsøknad 



CIP-modellen
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Finnmark fylke



• 4 karriereveiledere tilsatt i august 2016
• Etablering av kontorer i Alta og Vadsø

• Åpning for veisøkere/kunder fra 10. oktober 2016

• Har hatt ca 350 samtaler, gruppeveiledninger, 
konferanser, temadager m.m

• Markedsføringsrunde i hele fylket (høst/vinter/vår)

• Tilsatt nettverkskoordinatorer i grunnopplæringen 
– 6 personer i 20% stilling

Status for Karriere Finnmark



Oppsummering

 Et tilbud til alle voksne 

 Karrieresenteret er et supplement til det  
som allerede tilbys av skoler/NAV

 Ressurssenter 

Samarbeid med kommune og NAV





Følg oss på nett
 Facebook -> Karriere Finnmark

 www.karrierefinnmark.no


