
 
MØTEDOKUMENTASJON – NETTVERKSMØTER I VESTFOLD 
Karrierenettverk nord: 

Dato: 

Onsdag 22.05.2019 

Tidspunkt: 

Kl 12.00 -15.00 

Sted:   

Eidsfoss Kro  

Tilstede:  

Janne Finsveen, rådgiver Holmestrand vgs  

Fred Nordseth, rådgiver Hof skole 

Nora Jacobsen, rådgiver Gjøklep ungdomsskole 

Hege Knutsen Nyheim, Nav Holmestrand (erstatter for Line)  

Cicilie Vik Hanstensen, OT/PPT Oppfølgingstjenesten i Vestfold avdeling nord 

Vibecke Engø Jensen, OLT Opplæringskontoret for logistikk og transport  

Trude Johansen, rådgiver fagopplæring Vestfold Fylkeskommune 

Anja Lønseth, rådgiver Svelvik ungdomsskole 

Katrine Finden rådgiver Sande ungdomsskole 

Jan Morten Hildrum, rådgiver Sande vgs. og nettverkskoordinator 

Ikke tilstede: 

Gøril Erikstad karrieresenteret i Vestfold 

Bente Naasen Furru, rådgiver Sande vgs 

 

Agenda: 

1. Informasjonsaker 
Sommerskolen tilbud til alle som ikke har bestått matematikk eller naturfag på vg1 YF. Systematisk 
oppfølging på de videregående skolene slik at de som trenger det får tilbudet.  
Medbyggerne hadde vi ingen presentasjonen om, men vi snakket og orienterte om prosjektet. Vi viste 
også Medbyggerne sin nettside som ligger i Verktøykassa UTV og her 
Orienterte om minoritetsrådgiver i Vestfold, Linne Eskedal som holder til på Færder vgs. Inviteres til 
nettverksmøte høsten 2019. Mer om MR-Vestfold og fokusområder på www.imdi.no og 
www.imdi.no/nora/       
Tilstandsrapporten (kortversjon 2019) rakk vi ikke denne gangen.      
 
Prøveprosjektet med at karrieresenteret deltar i karrierenettverkene videreføres. De har hatt ny 
loddtrekning om hvem som deltar i hvilket nettverk fra høsten 2019:  
Nord                      Sonja Susnic 
Sandefjord         Hege Lunder 
Tønsberg            Arturo Hernandez 
Larvik                   Gøril Erikstad 
Horten                 Line Hogstad 
   

https://medbyggerne.no/
http://www.imdi.no/
http://www.imdi.no/nora/


2. Stoltenberg utvalget NOU 2019:3   
Gjennom gang av hovedpunktene i presentasjonen. Oppfordring til alle å se mer på innholdet da det 
finnes mange spennende tanker og utfordrende forslag i materialet. Hvordan blir fremtiden? Lovfestet 
rett til karriereveiledning? Presentasjonen legges ut på www.opplæringslopet.no 
   
3. Utdanningsvalg verktøykassa UTV, bruk og erfaringer fra ungdomsskolene  
Presentasjon av noe av materialet som ligger på nettsidene og hvilke ressurser som lette kan brukes. 
Viktig med delingskultur og at Joakim Gjertsen, rådgiver Mesterfjellet, får tilsendt det som skal legges 
ut. Verktøykassa finner dere på,  https://sites.google.com/larvikskolen.no/utv/start 
Vi diskuterte noe om behovet for Ungdomsskolenettverk UTV og flere faste møtepunkter. Ikke 
ønskelig med flere nettverk men holde på det samarbeidet som er etablert ungdomsskole imellom. 
Påminnelse om at UTV-læreplaner har høringsfrist 16.juni.  
 
4. Nasjonalt kvalitetsrammeverk  
Etikk, innhold, karrierekompetanser, kvalitet og rammer. Blir spennende å se sluttproduktet. Alle er 
enig om at det er mye bra på gang og venter på økte ressurser. Når blir det et eget fag/timetall til 
karriereveiledning også i videregående opplæring? Presentasjon legges på opplæringløpet. 
 
5. Årshjul 2019-2020 
Kort gjennom gang og århjulet blir også delt på epost til alle nettverksdeltakerne. 
Årshjul 2019-2020 ligger også ute på hjemmesiden under opplæringsløpet ; se her  
 
6. Omvisning med Fred Nordseth☺  
Tusen takk til Fred for engasjert fortelling om Eidsfoss og omvisning med historisk sus.   
 
 
REFERATER LEGGES UT PÅ  www.opplæringslopet.no  
Her finner dere også PP presentasjonene som er felles eller for store for epost deling.   
 
Neste møte onsdag 04.09.19 klokka 1230-1500    
 
Takk for møtedeltakelsen og hjertelig god sommer til alle☺   
 

Vennlig hilsen  

Jan Morten Hildrum 

Nettverkskoordinator 

 

 

http://www.opplæringslopet.no/
https://sites.google.com/larvikskolen.no/utv/start
https://www.vfk.no/meny/tjenester-og-fagomrader/opplaring/opplaringslopet/karrierenettverk/
http://www.opplæringslopet.no/

