
Rammeplan utdanningsvalg 
8.trinn: Bli kjent med meg selv 

Aktivitet Tidsrom Ansvar 
Foreldremøte: Orientering om Utdanningsvalg September 8.trinn Rådgiver 

Utdanningsvalg introduseres i klassene som en del av et tverrfaglig opplegg  
Forslag:  

- My life - presentasjon av egne utdannings- og yrkesplaner (eng – evt. 
andre fag) 

- Valg og verdier (tverrfaglig/rle/samf/no) 

September – arbeidet 
fortsetter gjennom hele 
året, med hovedtyngden 
etter jul. 

Rådgiver/kontaktlærer/faglærer 
i aktuelle fag  

Individuell veiledning (i elevsamtalen  og i foreldresamtalen) Høst/vår Kontaktlærer 

Skoletest/interessetest I løpet av året Team/kontaktlærer/faglærere 

Orientering om videregående opplæring; få en oversikt over de ulike 
utdanningsprogrammene i videregående skole, lære hovedtrekkene ved 
strukturen 

Vårhalvåret Rådgiver 

Ulike arbeidsoppgaver knyttet opp mote temaet «Å kjenne seg selv». 
Eksempler på oppgaver: 

- Arbeidsheftet Min framtid (8.trinn) 
- Oppgaver i Karrierepermen (YOU-portalen), f.eks: 

 Hvem er jeg? 
 Beskriv deg selv 
 Her er jeg 
 Interesser, evner og ferdigheter 
 Mestring 
 Hodet eller hendene….? Eller kanskje begge deler? 

Gjennom året 
Kontinuerlig prosess 

Team/kontaktlærer/faglærere 

Lokalt næringsliv i Larvik -  organisert som f.eks:  
- Bedriftsbesøk/ekskursjoner 
- Besøk fra lokale bedrifter(bruke foreldre eller andre representanter) 
- Prosjektarbeid 
- Intervjuer/reportasjer/muntlige presentasjoner 

Mai/juni Team/kontaktlærer/faglærere 



Jobbskygging - være med på en arbeidsplass (foresattes eller andres) 1-2 dager i April/juni Team/kontaktlærer/faglærere 
  

Rammeplan utdanningsvalg 
 

9.trinn: Utdanning og yrker –hvilke muligheter har jeg? 
Aktivitet Tidsrom Ansvar 

Individuell veiledning (i elevsamtalen  og i foreldresamtalen) Høst/vår Kontaktlærer 

Skoletest/interessetest Før høstferien Team/kontaktlærer/faglærere 

Orientering om videregående opplæring; om oppbygging og innhold i de ulike 
studieprogrammene. Få fram forskjellene på yrkesfaglig- og studieforberedende 
retninger mht fag-/timefordeling og kompetanse 

Oktober – eller i god tid 
før «Rett kursvalg» 

Rådgiver 

Rett kursvalg 9: Hospitering i videregående skole, 2 dager, 2 ulike 
studieprogram 

Oktober/november Videregående skole 

Etterarbeid til Rett kursvalg, f.eks: 
- Rapport med refleksjonsdel 
- Grupperefleksjon 

Umiddelbart etter Team/kontaktlærer/faglærere 

Ulike arbeidsoppgaver knyttet opp mote temaene Egenskaper og ferdigheter, 
Valg og drømmer, Arbeid og yrkesområder , Jeg og mine mål/valg» og Hva 
passer for meg? 
Eksempler på oppgaver: 

- Arbeidsheftet Min framtid (9.trinn) 
- Oppgaver i Karrierepermen (YOU-portalen)  

 

Gjennom året 
Kontinuerlig prosess 

Team/kontaktlærer/faglærere 

Til valg: 
- Mitt yrke. Storyline/prosjektarbeid – tverrfaglig opplegg.  
- Sette seg inn i ett bestemt yrke eller en yrkesgruppe. Presentere muntlig 

for klassen, f.eks. som en del av «skolens lokale yrkesmesse» e.l. 
 

Forslag :Desember Team/kontaktlærer/aktuelle 
faglærere 



Skriving av søknad/CV: Elevene  «søker» sin egen praksis. Vårhalvåret – forkant av 
arbeidspraksis. 

Norsklærer 

Arbeidspraksis 3-5 dager m/for- og etterarbeid, f.eks:.  
- Muntlig presentasjon 
- Grupperefleksjon 
- Saks-/portrettintervju 
- Artikkel 
- Rapport 

Mai/juni Team/kontaktlærer/faglærere 
aktuelle fag 

Planlegge og evt. gjennomføre en elevbedrift - Sosialt entreprenørskap. 
Samarbeid med lokalt næringsliv og UEV (Ungt entreprenørskap i Vestfold) 

Juni Team/kontaktlærer/faglærere 

 

Rammeplan utdanningsvalg 
10.trinn: Veien videre! 

Aktivitet Tidsrom Ansvar 
Individuell veiledning (i elevsamtalen  og i foreldresamtalen) Høst/vår Kontaktlærer 

Skoletest/interessetest I løpet av høsten Team/kontaktlærer/faglærere 

Individuelle samtaler/veiledningssamtaler September - Januar Rådgiver 

Jobbvalg: Informasjon fra NAV om muligheter og krav i arbeidsmarkedet Før foreldremøtet på 
THVS 

NAV 

Foreldremøte: Orientering på vgs for foresatte og elever; detaljert informasjon 
om struktur og muligheter i det videregående skolesystemet  

September Rådgivere, kontaktlærere, THVS 
og NAV 

Personlig økonomi Høst NAV 

Bransjeorientering Oktober Opplæringskontorene, de ulike 
bransjene 

Rett kursvalg 10: Hospitering i videregående skole, 1 dag, 2 ulike studieprogram Januar Videregående skole 

Etterarbeid til Rett kursvalg, f.eks: 
- Muntlig presentasjon 
- Grupperefleksjon 

1t pr. klasse i etterkant av 
Rett kursvalg 

Rådgiver 



- Saks-/portrettintervju 
- Artikkel 
- Rapport 

Åpen skole og utdanningsmesse på THVS Januar Videregående skole 

Sending av søknad Frist 1.febr./1.mars Rådgiver 

Informasjon om inntak til vgs Mai/juni Rådgiver 
 


