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Karriereløypa
Systematisk arbeid med karriereveiledning og 
karriere læring i et livslangt perspektiv 
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Brosjyren inneholder:

– Tips til program

– Materiell og metoder

– Et grunnlag for kvalitetsarbeid for begge skolenivåene

– Forankring i opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven

Karriereløypa er en informasjonsressurs i det systematiske arbeidet med karrierevei-
ledning i et livslangt perspektiv. Brosjyren retter seg mot elever i grunnskolen og i vide-
regående opplæring. Foreldre, lærere, rådgivere og næringslivet kan også ha nytte av 
informasjonen. Karriereløypa er et grunnlag for kvalitetsarbeid med karriereveiledning 
og karrierelæring på alle nivå i skolen. Den voksne del av befolkningen har også behov 
for gratis karriereveiledning. Dette tilbys av de fylkesvise karrieresentrene.

”Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhen-
gig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og 
arbeid, og til å håndtere egen karriere.

OECD

Karriereløypa
Systematisk arbeid med karriereveiledningen i det 13-årige skoleløp

Skolen i februarsol Alta.                                                                                                                  Foto: 
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1.-7. SKoleår
lokalt fokus
Bli kjent med seg selv, skolen, utdanning og arbeidslivet

1.-4. trinn:
– Bli kjent med seg selv og sine interesser. Hvem er jeg og hva liker jeg. Forskjellen på å 

like å gjøre noe, og det å mestre noe. Kan man mislike noe, men samtidig mestre det? 
Refleksjoner rundt dette.

– Foreldre og andre blir inviterte inn i klassene for å fortelle om sine yrker

– Besøk hos arbeidsgivere

– Arrangere lekebedrifter med fokus på planlegging, hvordan samarbeider vi?

– Gjøre innkjøp eller samle aktiviteter for å få gevinster, lage enkle budsjetter eller noe 
skriftlig som ivaretar dette, vaktliste, holde orden, profilering og andre lettere former 
for arbeidstrening.

– Ungt Entreprenørskap (UE) har et program som heter «våre familier». Programmet gir 
kunnskap om hvordan hver enkelt kan være med å bidra, ta valg og hvordan prioritere.

Samfunnsfag:
Gjøre innkjøp eller samle aktiviteter for å få gevinster, lage enkle budsjetter eller noe 
skriftlig som ivaretar dette, vaktliste, holde orden, profilering og andre lettere former for 
arbeidstrening.

5.-7. trinn:
Samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE)
UE har undervisningsprogrammer som gir  ele vene innsikt i 
hvordan lokalt næringsliv og offentlig forvalting påvirker hver-
dagen vår. P rogrammet styrker elevenes lokale identitet og 
viser hvordan de selv kan bidra til å styrke sitt eget lokalmiljø. 

programmene heter:

– Vårt lokalsamfunn       – Sikk Sakk Europa

Foto: Ekaterina Golitsyna

UngdomSKolen
Faget utdanningsvalg

målsetting
Elevene fullfører og består grunnopplæringa og er motiverte for videregående opp  
læring. De får muligheten til å ta bevisste og kunnskapsbaserte valg av videregående 
 utdanning basert på prosessen med god karriereveiledning i ungdomsskolen.
Revidert læreplan i faget utdanningsvalg fra 01.08.2015:

Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg 
som er basert på elevenes ønsker og forutsetninger. Faget skal bidra til å gi elevene en 
forståelse for betydningen av utdanning, arbeidsdeltakelse og livslang læring. Faget 
skal gi kunnskaper om hva forskjellige utdanningsveier kan føre fram til, og gi innsikt i 
et arbeidsmarked i endring.
Opplæringen skal gi elevene kompetanse i å ta valg og å kunne se sine interesser i sam
menheng med muligheter og krav i utdanningssystemet og arbeidslivet. I opplæringen 
skal elevene bli mer bevisste på kjønnsperspektivet i utdanning og yrker. Elevene skal 
kjenne til ulike sider ved sine egne valg og forstå hva som påvirker egen karriere.
Utdanningsvalg er et fag hvor aktivitetene kan foregå på andre læringsarenaer enn sko
len. Faget skal bidra til å styrke samarbeidet mellom ungdomstrinn og videregående 
opplæring og mellom ungdomstrinn og lokalt arbeidsliv. Utdanningsvalg skal bidra til 
at elevene får prøve ut og bli bevisste på egne interesser. Sammen med veiledning gitt 
av skolens rådgivning skal faget utdanningsvalg legge til rette for kunnskapsbaserte 
valg av utdanning og yrke.

(Udir/endringer i faget utdanningsvalg)
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Tiltak:

8.- trinn
– Jobbskygging - UE

– Innovasjonscamp - UE

– Elevbedrift - UE

9. trinn
– Arbeidsuke

– Innovasjonscamp -UE

– Jobbskygging -UE

– Økonomi og karrierevalg -UE

– Elevbedrift -UE

– Deltakelse på foreldre/elevkurs om videre-
gående

– Opplæring på kveldstid

10. trinn
– Karrieredagene

– Elevbedrift -UE

– Innovasjonscamp -UE

– Hospitering i videregående opplæring

– Besøk av opplæringskontor

– Individuell karriereveiledning før valg av
videregående opplæring

– Deltakelse på foreldre/elevkurs om videre-
gående

– Opplæring på kveldstid
– Deltakelse på opplegg i regi av forsvaret

UngdomSSKolen

ansvarsfordeling i utdanningsvalg

Videregående opplæring
Høyere utdanning eller fagbrev. Veien inn i arbeidslivet.

målsetting
Elevene fullfører og består videregående opplæring fordi de er motiverte og trygge på 
valget de har gjort. Elevene i den videregående opplæring får god karriereveiledning 
med basis i nok informasjon om videre muligheter i fagopplæring og høyere utdan
ning.

Tiltak
– Karriereveiledning knytta til alle fag i skolen hvert år

– YFF  Yrkesfaglig fordypning skal bidra til å introdusere elevene for arbeidslivet og 
gi regionalt og lokalt arbeidsliv mulighet til å definere innholdet i opplæringen i tråd 
med lokale kompetansebehov basert på læreplaner for aktuelle fag.
 FYRyrkesretting av fellesfag

– Utplassering i bedrift

– Besøk fra opplæringskontor

– Besøk fra fagopplæring i fylkeskommunen

– Individuelle karriereveiledningssamtaler

– Gruppeveiledning

– Karriereverktøy

– Besøk til og fra lokale bedrifter

– Besøk fra høyskoler/universiteter

– Ungdomsbedrift  UE

– Temabasert Innovasjonscamp  UE

– Sjef i eget liv  UE

– Elevsamtaler

– Foreldremøter/samtaler

– Yrkesmesser/utdanningsmesser

– Nettbasert informasjon

8.-10. trinn
Når elevene starter på ungdomstrinnet begynner de å utforske de mange mulig hetene som 
finnes i både utdanningsveier og yrkesmuligheter. De skal lære å samle,  vurdere og anvende 
informasjon om utdanning og arbeid, lære seg selv å kjenne og utvikle ferdigheter til å ta valg. 
Faget utdanningsvalg  handler ikke kun om valg av videregående opplæring, men å utvikle 
ferdigheter til å tilpasse seg livet i de ulike livsfasene når det kommer til deltakelse i utdanning, 
lønnet og ulønnet arbeid. Alle skoleungdommer har rett til veiledning på dette feltet og utdan-
ningsvalg er et eget skolefag med egen læreplan. (udir.no)

Slik kan organisering gjennomføres:
– Timene gjennomføres høst eller vår, eller

i bolker, som del av prosjekter. Ulike karriere læringsaktiviteter skal samlet bidra til at fagets 
110 timer blir brukt på at eleven utvikler selvinnsikt, selvfølelse og klarer å planlegge, gjen-
nomføre og vurdere tiltak for å mestre sitt liv (Jfr. med den generelle del av læreplanen)
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reSSUrSBanK
https://www.ffk.no/opplaring/elevtjenester/radgivertjenesten/

www.ue.no

www.utdanning.no

www.vilbli.no

www.nav.no

www.you-portalen.no

www.jobfix.no

www.karriereverktoy.no

studieinfo@ansa.no

www.samordnaopptak.no

www.ung.no

veilederforum.no

www.ffk.no

Foto: Rino Engdal

Hvem er oppfølgingstjenesten for?
Oppfølgingstjenesten (OT) er en gratis rådgivings-
tjeneste som både ungdom eller foresatt kan kon-
takte. OT følger opp alle ungdommer mellom 15 og 
21 år som:

– ikke har søkt videregående opplæring

– ikke har tatt mot tildelt elev- eller læreplass

– har avbrutt opplæringen før den er ferdig

– ikke er i arbeid

har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om 
bortvisning for resten av skoleåret eller heving av 
lære kontrakten/opplæringskontraken.

Hva kan oT bidra med?
Er du usikker på hvilke muligheter du har både innen-
for og utenfor videregående opplæring, kan OT være 
en viktig samtalepartner. OT gir informasjon om 
ulike måter du kan gjennomføre videregående opp-
læring, for eksempel ved å kombinere arbeid/praksis-
plass og utdanning.

OT tar utgangspunkt i dine behov og interesser, og 
lager sammen med deg en plan for videre opplæ-
ring eller arbeid. Les mer om tiltakene på OT-tiltak på 
http://www.ffk.no/opplaring/ot-tiltak.536458.aspx
For mer informasjon om elevtjenester gå inn på: 
https://www.ffk.no/OT

KarrierVeiledning 
For VoKSne
I Finnmark har vi et offetlig karrieresenter som tilbyr gratis karriereveiledning til alle 
voksne. Karrieresenteret har en avdeling i Alta og en i Vadsø.

målsetting:
Karrieresenteret jobber under Karriere Finnmarks felles målsetting om at «alle inn
byggerne i Finnmark fylke har tilgang til karriereveiledning. Karriereveiledningen skal 
hjelpe personer til å håndtere sin karriere om det gjelder opplæring, utdanning eller 
arbeid».

Karriere Finnmark er et partnerskap om karriereveiledning mellom NAV Finnmark og 
Finnmark fylkeskommune.

Karrieresenterets tjenester:
– Individuell karriereveiledning for voksne over 19 år
– Kompetanseheving og samarbeid om karriereveiledning/karrierelæring for rådigvere 

og lærere i kommuner, i videregående opplæring og NAV
– Være et ressurssenter for både arbeidstakere/arbeidsgivere i offentlige og private 

bedrifter når det kommer til omstilling. Være en brobygger for tverrsektorielt 
samarbeid innen fagfeltet karriereveiledning

For mer informasjon se nettsiden: www.karrierefinnmark.no
Vi har også vår egen facebookside som heter KarriereFinnmark

oT- oppFølgingSTjeneSTen
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opplæringsloven
Opplæringsloven § 9-2: Elevene har rett til nødvendig rådgivning om utdanning og yrkesvalg og rett til 
veiledning om sosiale spørsmål.

Forskrift til opplæringsloven §22-3
”Utdannings- og yrkesrådgivinga har som formål å bevisstgjere og støtte eleven i val av utdanning og yrke 
og utvikle kompetansen til den enkelte til å planleggje utdanning og yrke i eit langsiktig  læringsperspektiv. ”

retten innebærer:

– Karriereveiledning

– Oppdatert informasjon om utdanningsveier i
Norge og i andre land

– Oppdatert informasjon om yrkesområde og 
arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og inter-
nasjonalt.

– Opplæring i å finne og orientere seg i informa-
sjonsjungelen og bruk av veiledningsverktøy

– Informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og
finansieringsordninger

– Opplæring om jobbsøking

et samarbeidsområde for ulike 
personer og intanser
§22-3 sier at utdannings- og yrkesrådgiving skal vere eit samarbeid mellom ulike personar og instansar 
på skolen, og skolen skal så langt det er mogleg og hensiktsmessig trekkje inn eksterne samarbeids-
partnarar for å gje elevane best mogleg informasjon og tilbod om rådgiving om yrkes- og utdannings-
val. Aktuelle samarbeidspartnarar er til dømes andre utdanningsnivå, lokalt næringsliv, partnerskap for 
karriererettleiing og heimen.

KarriereVeiledning 
i loV og ForSKriFT

Karriereløpa er forankret i Regional plan for kompetanse i Finnmark 2016-2028 (RPK) og felles pedago-
gisk plattform- den gode finnmarksskolen som ble vedtatt oktober 2016.

https://www.ffk.no/_f/p10/i3d968ba3-67fc-4936-b756-de7b342403d3/regional_plan_for_
kompetanse_i_finnmark_2016-_2028-_norsk_versjon.pdf

https://www.ffk.no/opplaring/for-fagfolk/plandokumenter/den-gode-finnmarksskolen-felles-pedagogisk-
plattform.584450.aspx
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