
 
MØTEDOKUMENTASJON – NETTVERKSMØTE TØNSBERG 
 

Dato: 

Onsdag 13.03.2019 

Tidspunkt: 

Kl 12.30 -15.00 

Sted:   

Skiringssal, Fylkeshuset 

Referat: 
Sak 1: Informasjonsaker 

• Inntak 2019 – de foreløpige søkertallene ble presentert. 

• Vestfold har både et elev- og lærlingeombud og et mobbeombud. Se mer om deres oppdrag under «felles for 
karrierenettverkene» 

• Overgang fra Vg1 ST til Vg2 YF. Dette er et tilbud til elever som har fullført og bestått Vg1 ST. Greveskogen og 
Sandefjord vgs er de eneste skolene som har et slikt tilbud for neste skoleår. 

• Referater med vedlegg. Heretter vil referater og vedlegg fra disse samlingene bli å finne på hjemmesiden til 
VFK og ikke bli sendt deg i form av en epost. Her finner du referater og presentasjoner;  
https://www.vfk.no/meny/tjenester-og-fagomrader/opplaring/opplaringslopet/karrierenettverk/ 

 
Sak 2: Kompetansebehovsutvalget 
Kompetansebehovsutvalget la fram sin årlige rapport i februar og undertegnede presenterte konklusjonene til 
utvalget. Presentasjonen ligger i mappen «felles for karrierenettverkene» på hjemmesiden til VFK. 
 
Sak 3: UTV 
Verktøykassa til UTV ligger nå på hjemmesiden til VFK og arbeidsgruppa vil at faglærere i UTV-faget sender inn 
arbeidsopplegg som kan deles og benytter seg av det som allerede ligger der. Her finner du lenke til denne; 
https://www.vfk.no/meny/tjenester-og-fagomrader/opplaring/opplaringslopet/utdanningsvalg/ 
 
Sak 4: Karrieresenteret Vestfold 
Anette Vaage Slåtto orienterte om tilbudet og aktiviteten på Karrieresenteret Vestfold. Presentasjonen finner du 
under «felles for karrierenettverkene». 
 
Sak 5: NAV Vestfold og Telemark 
Nav Færder og NAV Tønsberg presenterte sine tilbud til ungdom som faller ut av utdanning og/eller arbeid. 
Presentasjonene ligger under «felles for karrierenettverkene». 
Linda Bredesen noterte seg noen innspill til NAV fra karriereveilederne og har gitt meg denne tilbakemeldingen: 
 

• Kan NAV komme inn i 10. klasses? Dette er noe NAV Tønsberg allerede gjør. NAV Færder vil ta opp tråden og 
vurdere mulighetene. 

o Fremtidens arbeidsmarked 
o Trygge utdanningsvalg 
o Viktigheten av utdanning 

• Kan det opprettes ungdomsutvalg?  

https://www.vfk.no/meny/tjenester-og-fagomrader/opplaring/opplaringslopet/karrierenettverk/
https://www.vfk.no/meny/tjenester-og-fagomrader/opplaring/opplaringslopet/utdanningsvalg/


o NAV Tønsberg deltar på Greveskogen. I Færder kommune er det en del av familiens hus. 

• Lærekandidater og tiltak fra NAV.  
o Tidligere fikk alle lærekandidater tiltaksplass uten en behovsvurdering, nå er ikke det praksis 

lengre.  Generelt sett er det viktig å si at behovet for tjenester fra NAV alltid skal vurderes, men 
samtidig er det viktig å skille på hvilken sektor som har ansvaret. 

 
 
Neste møte blir onsdag 22.5. 
 

Vennlig hilsen 

Webjørn Lie 

Nettverkskoordinator 

 

 
 


