Plan for karriereveiledning 8.-13. trinn for Lofoten
De nasjonale målene med karriereveiledningen kan kort
sammenfattes som:
•

Styrke karriereveiledningen i et livslangt perspektiv

•

Styrke samarbeid om, og koordinering av, karriereveiledning i et 13-årig løp

•

Styrke skolens karriereveiledning (både grunnskolen og vgo)

•

Forhindre frafall

•

Målet med Karriereveiledningen i Lofoten er å gi elevene:

•

• Selvforståelse
• Valgkompetanse
• Kunnskap om yrkes- og utdanningsmuligheter
Samt å gjøre Karriereveiledningen til hele skolens ansvar

•

At elevene bevisstgjøres i forhold til egen kompetanse, sterke og svake sider.

•

At elevene har kompetanse til å forta det gode valget av vgo, høyere utdanning og
yrke.

•

At elevene har kunnskap om Yrke- og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og
internasjonalt.

• At elevene har kjennskap til forskjellige inntaksvilkår, søknadsfrister, lånevilkår og
finansieringsordninger etc.
• At karriereveiledningen er hele skolens ansvar gjennom forankring i planverk, og at
kontakt-/faglærere får skolering i karriereveiledning, slik at dette blir en del av
elevsamtalen

Organisering av Karriereveiledningen
I Lofoten er rådgivertjenesten organisert gjennom Vestvågøy og Vågan
rådgiverforum. Disse fungerer som et samarbeidsorgan for rådgivertjenesten i
henholdsvis Vestvågøy og Vågan. I Vågan er 10 grunnskoler og Aust-Lofoten vgs.
representert. I Vestvågøy er ……grunnskoler og Vest-Lofoten vgs representert.
Rådgiverforumet har hovedfokus på følgende:
• Samarbeid Grunnskole og videregående skole (8.-13.trinn)
• Koordinerer rådgivertjenesten i Grunnskolen

•
•

•
•

Regionalt samarbeid i Lofoten
Samarbeid med næringslivet mtp hospitering i bedrifter og
regionsutvikling (utvikling av nye arbeidsplasser – få ungdommen til å se
verdien av å bo i Lofoten)
Faglig oppdatering
Kursvirksomhet

Karriereveiledning skoleåret 2006/08
Skoleåret 2006/07 gjennomførte grunnskolen og videregående skole i Lofoten
et proveprosjekt med utgangspunkt i PTV og karriereveiledning.
Rådgiverforumet var igangsetter og koordinerende instans for prosjektet. I
tillegg tok fem rådgivere, 4 fra GS og 1 fra VGS, utdanning i karriereveiledning.
Prosjektet tok utgangspunkt i Lofotplanen, og det ble foretatt lokale
tilpasninger i de enkelte kommuner. Prosjektet ble evaluert våren 2007 og
hovedkonklusjonen er at prosjektet videreføres med noen justeringer
inneværende skoleår.
Innhold i karriereveiledningen i Lofoten
• Utprøving av PTV 8.-10.trinn med utgangspunkt i Min Fremtid
Ansv. Grunnskolen, rådgiver
• Utarbeiding av karrieremappe og kompetanseperm
• Ans. gs og vgs., rådgiver
• Informasjonsmøter med elever og foreldre om vgo for 8.-10.trinn i alle GS
i kommunen
Ans. Rådgivere i vgo og gs
• Informasjonsmøter om Karrieremappa for foreldre og elever 8.-10.trinn
Ans. Gs, rådgiver
• Hospitering i VGO for 9.trinn, 2 programområder, totalt 4 dager
Ans. Rådgiver vgs i samarbeid med rådgiverforumet
• Hospitering i næringslivet for 9.trinn, samt yf-elever i vgo
Ansv. Gs og vgo
• Jobbskygging for 8.klasse
Ans. gs
• VGS arrangerer Åpen skole for 10.klasse
Ans. Vgo, rådgiver
• Hospitering i vgo for de 10.klassingene som ikke har bestemt seg
Ans. vgo
• Gjennomføring av karrieresamtaler for 9.-10.klasse, samt for alle
avgangselever i vgo
Ans. Rådgivere gs og vgo

For å nå målene og styrke ideen om at Karriereveiledningen skal bli hele skolens
ansvar, må bevissthets- og kunnskapsnivået om Karriereveiledning heves.
Prioriteringer mtp kompetanseheving 2007/08
• Skolering i karriereveiledning av flere rådgivere (høyskolen på Nesna
jan.2008)
• Styrking av karriereveiledningen gjennom kurs for fag-, kontaktlærere og
skoleledelse (høst 2007 samt vår 2008)
• Styrking av samarbeidet med næringslivet mtp hospitering i yrkeslivet
(høst2007/vår 2008)
• Generell kompetanseheving gjennom Lofoten rådgiverforum
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