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Samlet Oversikt over aktuell informasjon

• https://hjalmarjohansen.vgs.no/Elevtjenester/Raadgivning-
karriereveiledning/karriereveileder

• Skolens hjemmeside!!!

https://hjalmarjohansen.vgs.no/Elevtjenester/Raadgivning-karriereveiledning/karriereveileder


Dette må du sjekke….

• http://www.samordnaopptak.no/info/

• http://utdanning.no/ bruk jobbkompasset

• https://www.kompetansenorge.no/nyheter/na-kan-du-fa-
karriereveiledning-rett-hjem/

• http://www.lanekassen.no/

• http://studievalg.no/

• Arbeidsmarkedet: Er det jobb til meg etter utdanning?

• https://www.finn.no/job/browse.html

http://www.samordnaopptak.no/info/
http://utdanning.no/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.kompetansenorge.no/nyheter/na-kan-du-fa-karriereveiledning-rett-hjem/&data=02|01|espen.johansen@vtfk.no|d25527cbc94e4e24071408d84f7a09a9|08f3813c9f29482f9aec16ef7cbf477a|0|0|637346733486242987&sdata=sqlzXoHlmJK6VHs4GuCQEKubPm6aUMwo3guIFJXK/%2Bg%3D&reserved=0
http://www.lanekassen.no/
http://studievalg.no/
https://www.finn.no/job/browse.html


Ofte stilte spørsmål: 

• Hva er «studiepoeng»?

Studiepoeng opparbeides i takt med avlagte eksamener/fullførte 
emner osv når du går på Høgskole eller universitet.

Hva er  «skolepoeng»?

Skolepoeng beregnes ut fra karakterer i VGO. 



.. spm

• Hva er førstegangsvitnemål?

• Et førstegangsvitnemål er et vitnemål du får hvis du har fullført og bestått 
videregående skole på normal tid, som vanligvis er 3 år. Det står 
«Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har dette.

• Vitnemål fra yrkesfaglige utdanningsprogram kan ikke merkes som 
førstegangsvitnemål. Du kan likevel konkurrere i kvoten for 
førstegangsvitnemål så lenge du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker 
opptak og

• enten har yrkesfaglig vitnemål med Vg4 påbygg tatt på normal tid

• eller har yrkesfaglig vitnemål tatt på normal tid, med studiekompetansefag 
tatt i etterkant.



Struktur i høyere utdanning..

• Høgskolekandidat: 2 år. Eksempel: Trafikklærer. (120 stp)

• Bachelor:  3 år. Profesjonsstudium. Eksempel: Fysioterapeut.(180 stp)

• Master: Min 5 år. Sammenhengende. Eksempel: Lektorutdanning. 
(300 stp).

• Master: 3 + 2. Bachelor + 2 år masterstudium. Eksempel:

Idrettshøgskolen 3 år bach. «Fysisk aktivitet og helse» + 2 år, master i 
idrettsvitenskap.   (180 + 120 stp).



Hvis du ønsker å studere i utlandet..

• lånekassen.no

• http://www.studyabroad.com/

• http://no.studyacrossthepond.com/hvem-vi-er

• Her finnes en rekke lenker og portaler til info. Det er viktig at du 
finner lærested som er aktuelt for deg og setter deg inn i hvilke 
prosedyrer, aktuelle frister og dokumentasjon som er av betydning.  

http://www.studyabroad.com/
http://no.studyacrossthepond.com/hvem-vi-er


Gode råd og litt og tenke på..

• Friår – hva skal det føre til?

• Begynn utdanning. 

• Fullfør det (året) du har begynt på. Kjør løpet.

• Regn med at din forrige utdanning ikke blir din siste. LIVSLANG 
LÆRING.

• Søk råd. Bruk rådgiver, foreldre, snakk med folk som har yrker som du 
er interessert i. Hva er drømmejobben?

• Sjekk arbeidsmarkedet. Bruk gjerne finn.no Får jeg jobb etterpå? 



Viktig å sjekke: Ansvar:

Frist for søknad til HU. Normalfrist 15. 
april

Ditt

Opptakskrav – se samordnaopptak.no og 
hva som gjelder for det du ønsker.

Ditt

Har jeg fått «førstegangsvitnemål»? Ditt

Hva får jeg i støtte – se lånekassen Ditt

Har jeg grunnlag for å få tilleggspoeng? 
Eks.: relevante kurs, arbeidserfaring o.l. 
Dokumentasjon

Ditt



Aktiviteter fremover…

• Besøk fra Forsvaret – flere omganger (i år vet vi ikke helt).

• Som regel kommer « Studyacross the pond». ..i år vet vi ikke helt

• Studiestart – en utdanningsmesse her på skolen. 10. februar 2021.

• Ønsker du å besøke en utdanningsinstitusjon? Bruk høstferie og 
vinterferie. Gjør avtale på forhånd.



Gode valg



Tanker

Valg

Hvordan bruke 
kunnskapen du har fått

Kunnskaper om muligheter

Kunnskaper om deg selv

Hva tenker du om deg 
selv og dine muligheter?

Godt valg

Hva vet du om deg selv 
og dine muligheter

Er Kan Vil

Arbeidsmarked

Yrker

Jobbsøker mulighet

Utdanning



Spørsmål… bring it on folkens!


