Studieveileder Gro Maastad gir studieveiledning /karriereveiledning når det passer for hver enkelt elev
og eventuelt foresatte. 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 legger ut ny informasjon i januar/februar, og det elektroniske søknadsskjemaet åpnes
1. februar. Gro 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 og www.velgriktig.no finnes nyttig informasjon om hva
forskjellige yrker går ut på og personlige egenskaper som kreves i yrket. Jobbkompetasset (finner under
verktøy) på www.utdanning.no er et oversiktlig og fint verktøy å benytte.
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, og noen har karakterkrav i enkelte fag. 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 offentlige universitet og høgskoler. Søking til
samordna opptak gjøres på nettet fra 1. februar og frem til 15. april (søknadsfrist for særskilt inntak er 1.
mars). BI og andre private høgskoler har søknad på egne hjemmesider. Gro har felles klassevis
informasjon om søknadsprosessen til samordna opptak 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. Det er derfor viktig at
elevene våre blir bevisst på egne svake og sterke sider og muligheter i tillegg til å reflektere over hva de
egentlig ønsker. Ofte kan det være verdifullt å finne ut av hva man ikke kan tenke seg å jobbe med og
derved eliminere bort noe. Dette hjelper interessetestene deg til. Interessetester finnes på
www.utdanning.no eller på www.skoletest.no (YoU-portalen). Brukernavnet er wangvgs og passord er
vc42. Etter å ha tatt en interessetest, tar Gro 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 studieveileder”.
Foreløpige datoer å merke seg:
23. september holder Across the Pond foredrag om studier i Storbritannia på biblioteket fra 11.3012.00.. Across the Pond er en britisk organisasjon som gir gratis hjelp og veiledning til norske elever og
studenter som ønsker å søke på studier i Storbritannia, www.studyacrossthepond.no. Vær obs på at
enkelte studier i Storbritannia har søknadsfrist 15. oktober, bl.a. medisin, tannlege, veterinær, Oxford og
Cambridge).
30. oktober: CIS er på Nord-Europaturné og kommer til WANG. Alle på Vg2 og Vg3, som er interessert i
å studere i utlandet, inviteres til å være med på minimesse på U01/U02 fra kl. 08.55til kl. 10.35. De som
vil være med, må melde seg på til Gro.
CIS er en internasjonal forening av universiteter og college og i år får vi besøke fra 20 universitet i USA, 2
fra Canada og noen fra England, Sveits, Spania og Italia. Det vil være foredrag om alt fra generell
informasjon om å studere i utlandet, til søknadsprosessen og hva som bør vektlegges i det personlige
essayet som skal vedlegges søknader. De vil også ha ca. 20 minutter om hvordan velge skole med
mulighet for idrettsstipend (evnt. akademisk stipend) i USA og hvilket akademisk nivå og idrettsnivå man
bør ha for å kunne komme i betraktning på de forskjellige. ANSA og NORAM kommer også.

Desember og januar:
Gro er i alle klasser på Vg1 og Vg2 og informerer om videre søking, fagkrav osv. Elevene oppfordres til å
komme for personlig veiledning og informasjon. Det er viktig å velge riktige fag og vite hvilke
poengsummer som aktuelle studier har hatt i det siste. Elever som skal søke til USA bør starte tidlig,
rundt juletider i Vg2.
25. januar:
Universitetsturneen hvor 10 norske universitet/høgskoler informerer alle elever i 3. klasse om
det norske utdanningssystemet og studiemuligheter i Norge fra kl. 12.55-15.30. De som deltar er
Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, NMBU (Ås), NTNU (Trondheim), Norges
Handelshøgskole, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, NORD
Universitet og Norges Arktiske Universitet (Tromsø). Idrettshøgskolen er også invitert utenom
Universitetsturnéen.
6. februar:
Olympiatoppen v/Tonje Hinze har seminar om toppidrettssatsing og studier.
Februar og mars:
Gro har veiledning i alle klasser på Vg3 om søknadsfrister, opptakskrav, hvordan søke via
Samordnaopptak (eller til andre utdanningsinstitusjoner, som har egne søknadssider).
14. februar:
Alle elevene (Vg1/Vg2 og Vg3) skal på Utdanningsmessen sammen med klassestyrer eller med faglærere
på Spektrum kl. 14.00 og ut dagen. Gratis inngangsbilletter for WANGelever hvis man registrerer seg på
forhånd. Nærmere info vil bli gitt.
1. mars:
Søknadsfrist til offentlige videregående skoler på www.vigo.no. (For særskilte søknader 1. februar).
8. mars:
Åpen Dag på de fleste av studiestedene i Oslo og omegn, bl.a. på Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo,
Universitetet for Miljø og biovitenskap (Ås), BI osv. Mulighet for Vg3 til å gå deler av dagen etter
søknad/avtale med kontaktlærer.
15. april:
Søknadsfrist til norske universitet og høgskoler. Til Samordna Opptak søker man elektronisk med MinID
på www.samordnaopptak.no. (For særskilt vurdering er fristen 1. mars). Gro har veiledning i alle
Vg3klasser om hvordan man søker, i god tid før ordinær søknadsfrist. BI og andre private høgskoler har
vanligvis samme søknadsfrist, men egne søknadsskjemaer.
Viktige linker:
www.udir.no
www.samordnaopptak.no
www.utdanning.no
www.velgriktig.no
www.skoletest.no (www.you-portalen.no)
www.vilbli.no
www.lanekassen.no
www.ansa.no
www.noram.no

