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Nytt nasjonalt innen karriere/rådgiverfeltet
1. Fagfornyelsen 

• Overordnet del

Tverrfaglige temaer

• Livsmestring og folkehelse

• Bærekraftig utvikling

• Demokrati og medborgerskap

• Nye kjerneelementer i faget utdanningsvalg

2.Nasjonalt kvalitetsrammeverk

3.Nasjonal digital karriereveiledningsplattform



Ordet karriere er satt sammen med begrepet 
kompetanse





https://www.kompetansenorge.no/Karrier
eveiledning/kvalitet-i-

karriereveiledning/startskuddet-for-
kvalitetsrammeverket/?fbclid=IwAR0Isqd_

OO1B31KaZMrz1DZ0GkI2iCTY-
ycQ6oB1aRYYk7XmrjQ7kVA_0pA

https://www.kompetansenorge.no/Karriereveiledning/kvalitet-i-karriereveiledning/startskuddet-for-kvalitetsrammeverket/?fbclid=IwAR0Isqd_OO1B31KaZMrz1DZ0GkI2iCTY-ycQ6oB1aRYYk7XmrjQ7kVA_0pA


lyk-z & døtre as:

• Sosial entreprenør

• Ideelt as

• Har utviklet lyk-z metoden FROG

• Arbeider for at barn, ungdom og 
unge voksne kan bli økonomisk 
selvstendige og få gode, aktive, 
og verdige liv

• Alumni- bedrift i FERD Sosiale 
Entreprenører

• Partnerskap med Skagerak Energi



Lyk-z og døtre AS

• Lyk-z og døtre AS er sosial entrepreneuren bak lyk-z metoden FROG og denne metoden vil dere lære mye mer om i dag.

• I 2012 fikk de prisen Årets sosiale entreprenør av FERD.

• De jobber med målgruppen barn og unge, for økt inkludering og for at enda flere barn og unge får gode, aktive og selvstendige liv og den fremtiden de 
ønsker seg.

• Dette gjør de med sitt egenutviklede leadership program som styrker individet til god selvfølelse, livsmestring og handlekraft. Selskapet har i mange år 
jobbet med den unge gruppen som står i fare for å falle helt ut av skole, arbeid og aktivitet.

• Etter programmet får de unge får tilbake troen, tilliten og håpet om en god fremtid ( og de kommer tilbake i skolen, til utdanning og arbeidsliv)

• Metoden har vunnet anerkjennelser og priser, og den har i flere år skapt svært gode resultater med målgruppa,( der lyk-z egen program viser at 75% 
kommer i gang med skole, utdanning og arbeid etter programmet)

• lyk- z har i flere år vært opptatt av at forebygging er like viktig, slik at de unge slipper å stå i fare for å falle utenfor. Og like viktig som " å redde" de som 
står i fare for å falle fra, er å forebygge på barn og unges arenaer i fredstid, og før problemene oppstår.

• Dette gjør lyk-z ved å tilby et universelt opplegg for skole; FROG Skole.

• Gjennom dette programmet får alle elevene trening i en trygg identitet, i å kommunisere på egne vegne og de får en større forståelse for hvem de er 
og hva som er viktig for dem. Slik blir det lettere å stå i det som er krevende og det blir enklere å ta gode valg for egen fremtid.

• I dag vil dere vil få møte grunderen av selskapet Lyk- z & døtre, Ingeborg Lykseth som er daglig leder, utvikler av lyk-z metoden, coach og 
foredragsholder. Dere vil også møte Hilde Skaadel, som også jobber i selskapet. Og dere vil få møte Daniella, Eline og Sondre, 3 unge fra Alta som 
nettopp har gjennomført Frog i Skolen, v/Karriere Finnmark. De vil dele sine historier og gi dere sine perspektiver, noe vi håper kan gi dere forståelse 
fra dem det handler om, nemlig de unge.

• Hjertelig velkommen til lyk-z & døtre!


