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Hain e fæmt'n år, konfirmert i vår, 

med spisse boots å nyføna hår 

Hain kjike på pian, dæm knise mot hain, 

ja gutt'n e litt av ein verdensmainn.

Å lørdagskveill, å ungdomstid, 

å trøndelag du slætte tid, 

ei halv ei på lomma,

å ein tier som hain bomma hos hain

bæstefar i går.

(Å.Alexandersen)

Generasjon X

«Å Trøndelag, du slætte tid»



«Trivelige 
Trøndelag»

Et uttrykk ikke helt tatt ut av det blå. 

På norrønt mål betydde «trønder» 
«å vokse». 

Lingvister har senere tolket ordet til 
å også bety «sterk», «fruktbar» – og 
«trivelig».



Hvordan skal vi 
utvikle riktig og 
nok kompetanse i 
Trøndelag?



Strategisk samarbeid på overordnet nivå

Kompetansebyggende aktivitet 

Politisk nivå

Overordnet administrativt nivå

Partene i arbeidslivet

NAV

UH

Skoleledelsen

Karriereveiledere

Lokalt arbeidsliv

Lærere, instruktører

Helhetlig tenking
Systematisk arbeid
Enighet om utfordringene
Felles målsettinger



Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Gi strategisk retning til 
samfunnsutviklingen

Mobilisere aktører 

med ulike ressurser

Samordne og koordinere offentlig 

innsats og virkemiddelbruk

Samfunnsutviklerrollen



HELHETLIG REGIONAL SATSING



Overordna mål at 
enkeltmennesker og 
virksomheter har en 
kompetanse som gir 
et konkurransedyktig 

næringsliv, 
en effektiv og god offentlig 

sektor, 
og at færrest mulig står 

utenfor arbeidslivet  



HOVEDMÅLENE I STRATEGIEN

1. Helhetlig system for karriereveiledning skal 
bedre samsvar mellom etterspørsel etter 
arbeidskraft i arbeidslivet og den enkeltes bruk 
av egen kompetanse.

2. Trøndelag skal ha et fleksibelt 
utdanningssystem som møter arbeidslivets 
kompetansebehov.

3. Trøndelag skal ha et arbeidsliv som er preget 
av gode læringsmuligheter og god bruk av 
kompetanse, der flere blir faglig kvalifisert i 
samsvar med arbeidslivets behov.



Barnehage

Barnetrinnet

Ungdomstrinnet

Videregående 
opplæring

Høyere utdanning
og arbeidsliv

Lovfestet rett til sosialpedagogisk rådgivning og 
yrkes- og utdanningsveiledning 

• Fylkesvise 
karrieresenter

• Voksenopplæring
• Karriereenhet ved 

utdanningsinstitusjoner
• NAV
• Høyere yrkesfaglig 

utdanning

Karrierelæring i et livslangt løp

Overganger – krever systematisk, helhetlig og koordinert arbeid



KOMPETANSEREFORMEN OG 
KARRIERVEILEDNINGSFELTET

1. Forslag om lovfesting av gratis karriereveiledningstilbud 
for alle innbyggere i fylkene 

2. Lovforslag om kompetansekartlegging og 
karriereveiledning for flyktninger

3. System for bedre realkompetansevurdering
4. Digital plattform for etter- og videreutdanning
5. Nasjonalt kvalitetsrammeverk 
6. Digitale karriereveiledningstjenesete



Regional kompetansestrategi

Regionalt kompetanseforum

Oppdatert kunnskapsgrunnlag

DET KOMPETANSEPOLITISKE ARBEIDET
FORVENTNINGER TIL FYLKENE 





Hva skjer når 
«generasjon X» 
møter 
«Generasjon Z»?

Generasjon Z



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


