
Svært få elever fra Hauketo skole slutter på videregående skole. 

En gjennomgang av alle 10. trinns elevene fra avgangsårene 2011, 2012,  2013 og 2014 viser 

at kun 2.9% av våre elever er såkalte "sluttere" i videregående skole. Det viser et 

tallmateriale  fra Inntakskontoret i Oslo som karriererådgiver Knut Manskow har gått 

igjennom. Flere elever skifter skole og endog utdanningsprogram underveis i skoleårene, og 

dette vurderes som et godt bevissthetstegn og motivasjon for egen skolegang og utdanning.  

Gode lærerkrefter, god kunnskapsformidling  og en helhetlig karriereveiledning  med 

hovedvekt på framtidsprosjektet "Mitt liv i 2025" på 9. trinn er en del av forklaringen. (se 

www.veilederforum.no og søk på "Mitt liv i 2025") Imidlertid ligger hovedårsaken til denne 

lave frafallsprosenten hos elevene selv. De aller fleste av våre "veisøkere" utvikler en meget 

god  karrierekompetanse både ved å hente inn informasjon om yrker og utdanning, bli godt 

kjent med egne evner og ferdigheter, få smakebiter fra kurs på vgs  og ta sine egne foreldre 

med på råd. – De individuelle veiledningssamtalene med foresatte og karriererådgiver på 10. 

trinn utvikler gode refleksjoner hos både elever og foresatte.  

Viktig hos oss er også at alle kontaktlærerne er sin klasses UTV-lærer og at alt UTV-arbeid er 

godt forankret i skolens ledelse. Dette styrker målsettingen om at "Karriereveiledning er hele 

skolens ansvar"!  

 

INNSØKINGEN NÆR FORESTÅENDE. 

Frist for ordinær innsøking er som kjent 1. mars. I disse dager blir brev med "pin-koder" 

sendt til den enkelte elev. Disse må tas godt vare på da vi skal bruke disse ved innlogging på 

nettstedet www.vigo.no når vi skal søke. 

Innsøkingen starter vi felles i hver klasse siste uke i januar. Da har elevene vært på "Åpen 

dag" på de videregående skolene, helst sammen med sine foreldre for å få det samme 

kjennskapet til skolene før man velger.  Ved innsøkingen kan man gå ut og inn av 

søkerportalen så mye man vil fram til søknadsfrist. Ved ordinær søknad er det ønskelig at 

alle er ferdige når vi tar vinterferie. 

 

Frist for individuell søknad er 1. februar. Foreldre og elev som dette gjelder samarbeider 

med karriererådgiver og kontaktlærere om dette. 

 

9. trinn. 

http://www.veilederforum.no/
http://www.vigo.no/


YOU-prosjektet og kurs i UTV på de videregående skolene for 9. trinn vil være i ukene 10 og 

11. I perioden 18-27. januar skal elevene melde seg på kurs, digitalt i klassene sammen med 

kontaktlærer og karriererådgiver.  

 

Med ønske om et riktig godt utdanningsvalg i det nye året!  

 

Knut Manskow 

Karriererådgiver 

 


