
Kursinvitasjon - rådgivere i ungdomsskolen
Tema: Elektrofagene i videregående skole
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Registrering/kaffe

Velkommen: Energisenteret presenterer elektrostunts du ikke bør gjøre hjemme.

Framsnakking: Yrkesfagene generelt og med blikk mot elektrofagene spesielt.  
Kunnskapsministeren snakker om regjeringens politikk og satsning på yrkesfagene.

Mulighetene: Elektrofag er ikke bare ett fag, men et hav av muligheter.
Rådgiver for VGO fagopplæringen presenterer forskjellige yrkesløp og konkretiserer mulighetene 
innenfor elektrofagene.

Lunsj: Matbit og mingling.

Karriere: Elektroingeniør Anders Hagehaugen. Fra Vg1 elektro til ingeniør.
Lokal suksesshistorie om karrierevalg innen elektrofaget. Anders forteller om sine valg, sin jobb og 
sine muligheter.
 
Forskning: Forsker ved NIFU, Eifred Markussen, presenterer: 
«Bortvalg av kompetanse» fulgte 10 000 ungdommer gjennom videregående opplæring i 5 år.  
«Utdanning lønner seg» om hvordan det har gått med disse ungdommene ni år etter den 
videregående skole.

Hva kreves: Opplæringskontoret i Elektro Østlandet forteller om hvilke krav og forventninger                       
elektrobransjen stiller til elevene som ønsker seg lærekontrakter etter Vg2.
 
Skolehverdagen: Elektrofagelever forteller hvorfor de valgte elektrofag, hva de lærer og hvordan de 
opplever faget. Hvordan ser de på jobbmarkedet etter endt skole? Hvor går veien videre?

Seminart avsluttes

Foredragsholder:

Bjørn Kleiven

Torbjørn Røe Isaksen
Foreløpig ikke bekreftet

Jarle Østrem

Anders Hagehaugen

Eifred Markussen

Opplæringskontoret i 
Elektro Østlandet

Skoleelever

Energisenteret og Eidsiva Energi inviterer til kurs for rådgivere på ungdomstrinnet 
med tema elektrofagene i videregående opplæring.

Rådgiverrollen er en av de aller viktigste faktorene når elever skal velge studieretning. 
Rådgiveren har ingen enkel rolle å fylle når tid og resurser er knappe. Derfor ønsker 
vi å invitere til et gratis seminar hvor rådgivere fra hele Hedmark og Oppland får en 
grundig innføring i elektrofagene. 

 

«Elektrofagene er i dag populære fag,  det finnes ikke mangel på interesserte søkere. 
Utfordringene går heller på å rekruttere de rette elevene.»

Arrangør
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