
 

 Utdanningsvalg ved Hauketo skole – karriererådgivers oppgaver.  
Formålet med faget Utdanningsvalg er å bidra til å skape helhet og sammenheng i 
grunnskoleopplæringen og knytte grunnskolen og videregående skole bedre sammen. I løpet av 
152 klokketimer fordelt over alle 3 årene i ungdomsskolen skal elevene bli bevisste på egne 
interesser, evner og ferdigheter, få prøve ut hva de eventuelt har anlegg for og kan videreutvikle, 
og derved bygge opp sin egenkompetanse for gode valg av utdanning og yrke.  
Å bli godt kjent med seg selv, få forståelse av arbeidslivets krav om kunnskap og kompetanse og 
hvilke utdanningsveier som fører fram, er tre viktige faktorer i elevenes arbeid for å bli sin egen 
gode "Framtidsplanlegger" . 
 

Karriererådgiving satt i system  
Karriererådgiver og faglærerne i Utdanningsvalg har satt faget utdanningsvalg og 
karriererådgiving i system ved Hauketo skole. På 8.trinn er faget timelagt med 1 time pr uke, på 
9. trinn er faget periodisert med et tverrfaglig 2 ukers prosjekt med yrke- og utdanningsvalg, 
hvor elevene ser inn i sin egen glasskule og går på oppdagerjakt med det for øye å kunne se seg 
selv om 13 år, "Hvem er jeg og hva gjør jeg" Kjennskap til yrker og utdanning, ulike 
samlivsformer, framtidige boforhold, egen økonomi og mengde av fritidsaktiviteter er tema for 
dette framtidsprosjektet som kalles " Mitt liv i 2025". Å lage egne framtidsfortellinger, lære å 
sette opp et personlig budsjett, velge et yrke og kunne representere dette yrke på en 
avsluttende yrkesmesse på skolen er en del av den ønskete bevisstheten vi ønsker å utvikle hos 
elevene for å ta gode valg før innsøkingen til videregående skoler i jan/feb på 10. trinn.  
Elevene er i denne prosjektperioden også på kurs i et selvvalgt utdanningsprogram i 
videregående skole, en hel dag i studieforberedende eller to hele dager på et yrkesfaglig 
utdanningsprogram. Det samme skal de på 10.trinn, da er det et annet utdanningsprogram de 
kan "smake" på. Les artikkel fra Veilederforum. 
 
På 10.trinn er det timelagte UTV-timer fra skolestart til innsøkingen er ferdig i februar. I denne 
perioden står elevinnhenting av informasjon på ulike nettsider som www.vil.bli.no og 
www.utdanning.no og www.you.portalen.no og veiledning med karriererådgiver i fremste rekke. 
Elevene får individuell veiledning i skoletiden, og i tillegg blir samtlige foreldre med elev innkalt 
til individuell samtale med karriererådgiver. Dette skjer i sammenheng med utviklingssamtaler 
kontaktlærerne på 10. trinn har med elev og foresatte.  
 
Hele valgprosessen starter tidlig i september med et stort felles informasjonsmøte for elever og 
foreldre, det er obligatorisk for elevene, og så er det mye godt arbeid utover høsten, med kurs i 
UTV og Åpen skole med de videregående skolene i januar.  

http://veilederforum.no/content/mitt-liv-i-2025-%E2%80%93-om-%C3%A5-bli-sin-egen-framtidsplanlegger


Våre elever er kjent for å gjøre det godt i videregående skole på alle utdanningsprogram, og det 
inspirerer oss alle til å ha et felles ansvar for elevenes "rett til nødvendig rådgiving, 
Opplæringsloven § 9-2 og Forskrift til opplæringsloven, kap.22-1, 22-2 og 22-3.  



 

Valgfagene.  
Med innføring av valgfagene har elevene fått et nytt tilbud om å prøve ut egne interesser og 
ferdigheter. Av de 4 valgfagene i år, er 2 gjort til elevbedrifter, det er "Produksjon av varer og 
tjenester" (kantinedrift på skolen) og "Design og redesign". De to andre valgfagene er "Teknologi 
i praksis" og "Medier og informasjon". Til neste år vil 8. trinn få et valgfag til, "Fysisk aktivitet og 
helse".  
 

Valg av yrke og utdanning er et verdivalg  
Ved Hauketo skole er karriererådgiving hele skolens ansvar. Grunnlaget for valgprosessen i 10. 
legges alt på 8.og særlig på 9. trinn hvor elevene har framtidig yrkesidentitet for øye med 
spørsmålet: Hvem er jeg, og hva gjør jeg, om noen år der framme…..Hva ønsker JEG å bruke livet 
mitt til? Hvilke holdninger har jeg, og hva står jeg for?  
Elever som er seg bevisste på hvilket verdigrunnlag de velger yrke og utdanning, vil ha flere bein 
å stå på dersom skolehverdagen i videregående skole blir for utfordrende…"det er så mange 
grunner til at jeg valgte dette, så dette skal jeg bare gjennomføre!" De som kan trekke fram slik 
selvinstruksjon er godt rustet når de forlater Hauketo, og statistikken viser at det er svært mange 
av dem som lykkes meget godt!  
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