Rådgiver og studieveileder Carin Samnør gir studieveiledning etter avtale i løpet av skoledagen.
Elevene kan komme alene eller sammen med foreldre om ettermiddagen hvis det passer bedre.
Elevene får ikke fravær fra timen hvis de velger å komme i en skoletime, men de må avtale med
faglæreren sin om det passer.
Hva man skal velge av studier eller yrke, er en modningsprosess. Det er derfor lurt å begynne tidlig
slik at man får tid til å orientere seg i jungelen av alle tilbudene som finnes. Universitet, høgskoler og
Samordna Opptak sender ut informasjon i februar hvert år. Asgeir hjelper til med å reflektere over
tilbudene og hvor man skal finne informasjon, men hva man skal velge til slutt, er opp til eleven selv.
Det er viktig å være bevisst på egne styrker og svakheter både faglig og personlig. På
www.utdanning.no, www.jobbfeber.no og www.velgriktig.no finnes nyttig informasjon om hva
forskjellige yrker går ut på og personlige egenskaper som kreves i yrket. Generelt er det høye
poengsummer for å komme inn på de fleste av studiene i de store byene, mens det er lavere
poengsummer i de mindre byene. Noen av studiene krever spesielle kombinasjoner av realfag utover
generell studiekompetanse. Forskrift om opptak til høyere utdanning finnes på www.lovdata.no eller
dere kan få kopi på kontoret over hvilke studier som krever spesielle fag. På
www.samordnaopptak.no finnes all informasjon om fagkrav, innhold i studier og siste års
poenggrenser for inntak til forskjellige studier på norske universitet og høgskoler. Søkning til
samordna opptak gjøres på nettet fra 1. februar og frem til 15. april (søknadsfrist for særskilt inntak
er 1. mars). Asgeir har felles klassevis informasjon om søknadsprosessen i god tid før ordinær
søknadsfrist går ut. På www.ansa.no finnes informasjon om utenlandsstudier og søknadsfrister til
utlandet. Husk at det ofte er andre søknadsfrister og andre fagkrav til utdanning i utlandet enn vi har
her i Norge.
Arbeidslivet blir stadig mer komplekst, og de som er unge i dag vil skifte yrke mye oftere enn
foreldrene. Det stiller store krav til en sammensatt og fleksibel utdanning og se mulighetene for
videreutdanning og videre spesialisering. Det er derfor viktig at elevene våre blir bevisst på egne
sterke og svake sider og muligheter i tillegg til å reflektere over hva de egentlig ønsker. Ofte er det
også verdifullt å finne ut av hva man ikke kan tenke seg å jobbe med og derved eliminere bort de
utdanningene. Dette hjelper interessetestene deg til. Interessetester finnes på www.utdanning.no
eller på www.skoletest.no. Etter å ha tatt en interessetest, tar Asgeir og eleven dette som
utgangspunkt i veiledningssamtalene. Aktiviteter i forbindelse med fremtidige videre studier,
utdannings- og yrkesmesser blir lagt ut på Fronter under ”Informasjon fra rådgiver”. Foreløpige
datoer å merke seg:
20. januar: Alle elevene i VG3 skal på Utdanningsmessen sammen med klassestyrer/kontaktlærer i
Sandefjord.
1.februar: Intern søknadsfrist for valg av programfag 2017/18 for nåværende VG1 og VG2
8.februar: Universitetsturneen informerer om høyere utdanning for VG1, VG2, VG3
1. mars: Søknadsfrist til offentlige videregående skoler på www.vigo.no. (For særskilte søknader 1.
februar).
15. april: Søknadsfrist til norske universitet og høgskoler.
Kontaktinformasjon til studieveileder Carin Samnøy:
carin.samnoy@wang,.no
464 25 406

