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Barnehage

Barnetrinnet

Ungdomstrinnet

Videregående 
opplæring

Høyere utdanning
og arbeidsliv

Lovfestet rett til sosialpedagogisk rådgivning og  
karriereveiledning

• Fylkesvise 
karrieresenter

• Voksenopplæring
• Karriereenhet ved 

utdanningsinstitusjoner
• NAV
• Høyere yrkesfaglig 

utdanning

Karriereveiledning i et livslangt løp 

Randi Kristin Svarva, april 2020



Karriereveiledning som prosess fra 8.-13 trinn 

Karriereveiledning – en lovpålagt kjerneoppgave 



• Alle skoler har en karriereveiledningstjeneste – ulik 
organisering på skolene
• Ofte kombinerte stillinger med undervisning 

og andre roller, f
• På videregående: en del av skolens 

elevtjeneste

• Koordinator for karriereveiledning i 
• grunnopplæringen 
• Karrieresentret i Trøndelag

«Karriereveiledningsapparatet»



- Arbeids- og 
næringsliv

- Andre 
utdanningsnivå

- Foreldre/foresatte

Karrierelæring
Helhetlig karriereprogram for progresjon og prosess 8. – 13. trinn  



Kriterium 1 

Stabilt 
karriere-
program/
årshjul

Kriterium 2

Få kunnskap
og informasjon
om utdanning

og 
arbeidsmarked

Kriterium 3

Ivareta hver 
enkelte elevs 

behov og 
ønsker

Rammeverk for god karriereveiledning i skolen i Trøndelag

Kriterium 4

Koble fag 
mot 

karriereveier/
karriereløp
(relevans)  

Kriterium 5

Møter med 
arbeidsliv og 
arbeidstakere

Kriterium 6

Arbeidslivs-
erfaring

Kriterium 7

Møter med  
høyere

utdanning

Kriterium 8

Personlig 
veiledning 

Informasjon om Gatsbys rammeverk for god karriereveiledning i skolen: 
https://www.gatsby.org.uk/education/focus-areas/good-career-guidance
https://www.gatsby.org.uk/uploads/education/reports/pdf/gatsby-sir-john-holman-good-career-guidance-2014.pdf

https://www.gatsby.org.uk/uploads/education/reports/pdf/gatsby-sir-john-holman-good-career-guidance-2014.pdf


Trøndelag fylkeskommune 

Karrierenettverk
Namdalen

Karrierenettverk
Innherred

Karrierenettverk 
Værnesregionen

Karrierenettverk
Trondheimsregionen

Karrierenettverk
Trøndelag Sør

Karrierenettverk
Orkdalsregionen

Karrierenettverk
Fosenregionen

Avdeling for utdanning og 
kompetanse

Karrieresenteret i 
Trøndelag 

Koordinator for 
karriereveiledning i 

grunnopplæringen i Trøndelag

Kompetanseforum Trøndelag

Faste deltagere i nettverkene: 
Ungdomsskoler og videregående skoler 
Karrieresenteret i Trøndelag 

Andre deltagere som på ulike tidspunkt i året: 
Ungdommer
Arbeids- og næringsliv
NAV



Karrieredagene 
for yrkesfag 

uke 40

Karrieredagene 
for studie-

forberedende 
uke 42

Søknad om 
hospitering på 

vgs 
i YOU-portalen 

uke 43

Hospitering på 
vgs

uke 45 og 46 

Skolebesøk fra 
minoritetselever

uke 47 

Åpen skole
uke 3-5

Utdanningsvalg/karrierelæring for elever på 10. trinn

Digitalt informasjons-
møte om vgo

uke 36

Informasjon om HYU inn her? 



Karrierelæring for foreldre og foresatte på 10. trinn 

Informasjon om HYU inn her? 



Informasjon om høyere yrkesfaglig utdanning på 
hjemmesiden om karriereveiledning i skolen 



• Rådgivere/karriereveiledere på ungdomsskole og videregående skole 
• Skoleledelse
• Opplæringskontor og store bedrifter med mange lærlinger
• Avdeling for utdanning og kompetanse, herunder Karrieresenteret i 

Trøndelag

Årlig karriereveiledningskonferanse 
i september 



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
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