
Info til lærarar 

Her finn du praktisk informasjon om Yrkes- og Utdanningsmessa på Odda Vidaregåande 

skule 28. september 2022.  

Organisering 

Elevane kjem i to omgangar, med ca.200 elevar kvar omgang. Dagen er delt i to kor 

ungdomsskulane deltek på første delen av dagen (09:00-11:30) og vidaregåande og 

vaksenopplæringa på andre delen av dagen (12:00-14:30). Busstransport vert organisert eller 

som etter avtale.  

Forarbeid 

Forarbeid før messa kan gjerast både på skolen og heime. Vi har laget forslag til spørsmål 

som elevane kan forberede seg på til messa.  

1. Kva for nokre yrker finner vi i dykkar bedrift? / Kva for nokre utdanningsretningar 

finner vi hos dykk? 

2. Kva for nokre personlege eigenskapar må en ha for å lykkes i denne bransjen eller 

dette yrket? / Kva for nokre personlege eigenskapar passar godt inn i denne 

utdanningsretninga?  

3. Kva for nokre type utdanning kan det være lurt å velje dersom eg vil søke jobb hos 

dykk? 

4. Kva er behovet for folk i framtida hos dykk? 

5. Korleis er det å jobbe i dykkar bedrift? / Korleis er det å studere hos dykk? 

6. Korleis er det sosiale i dykkar bedrift / på ditt utdanningsstad? 

Eksempel på oppgåver til heimearbeid 

- Snakk med tre familiemedlemmer: Kva for yrker har de og kva gjør de på jobb? Kva 

for ei utdanning har de?  

Etterarbeid 

Lærer gjennomfører samtale med elevane om opplevinga deira av messa. Dette bør gjerast så 

raskt som mogleg etter messa. Evaluering vil bli sendt ut til alle skulane. Vi setter stor pris på 



at dykk svarer på denne. Slik kan vi fortsette å utvikle og forbetre den lokale Yrkes- og 

Utdanningsmessa.  

Rådgjevar-/lærarseminar 

Nytt av året er rådgjevar-lærarseminar. Vi oppfattar at det er eit behov for auka kunnskap om både 

utdanningsval og arbeidsmoglegheiter i regionen hjå dykk rådgjevarar og lærarar.  

Program* 

09:00-09:15- HVL: Trendar innanfor utdanning og kompetansebehov i Norge 

09:20-09:35- Fagskolen Vestland: Kompetansebehov i Vestland- Opplæring i samarbeid med næring 

09:40-09:55- Hardangerrådet: Trendar og behov i Hardanger 

10:00-10:15- Opplæringskontoret: Lærlingen 

10:20-10:35- Kompetanse- Utdanningshub og rekruttering  

*Kan komme endringar  

 

Vi gler oss til å fylla Odda Vidaregåande Skule med masse spennande yrkes- og 

utdanningsmoglegheiter! 

 


