
 

 

 

Utdanningsavdelingen inviterer til 

Rådgiverkonferansen 2018 

Sundvolden hotell 5. og 6. desember 2018 

Program: 
Tema 5. desember: Inntak til videregående utdanning skoleåret 2019/2020 og formidling 

til læreplass 

Ettersom det ikke arrangeres regionale inntakssamlinger, blir dette årets viktigste arena for 

oppdatering på feltet, og en mulighet til å oppnå felles forståelse av regelverk og endringer 

relatert til neste års inntak. Hele dag 1 av konferansen settes av til inntak og formidling. 

Parallelle sesjoner vil sikre at hver rådgiver kan fordype seg i «sitt» område.   

9.00 - 09.30  Registrering og kaffe 

9.30 - 10.00 Velkommen til Rådgiverkonferansen 2018    

Skråblikk på rådgiving. Arnstein Sørbøen, rektor Ål vgs  

10.00 - 10.20  Toppidrett og utdanning  – tilrettelegging og veiledning. Tonje Hinze fra 

Olympiatoppen  

10.20 - 10.35 Pause 

10.35 - 12.00 Parallelle sesjoner  

Informasjon, praktiske oppgaver, informasjon om Viken og spørretime 

Ungdomsskole 

 Inntak 

 Fagopplæring 

Videregående skole 

 Inntak 

 Fagopplæring 

12.00 - 13.00  Lunsj  

13.00 - 16.30  Parallelle sesjoner fortsetter  - Pause etter behov. 

16.30 – 17.00 Felles oppsummering 

_____________________________ 

18.30 -  Aperitiff m/underholdning  

19.00 -  Middag  



 

 

 

 

 

 

 

Tema 6. desember: Med hodet kaldt og hjertet foran - karriereveiledning i ulike perspektiv 

I henhold til forskrift til Opplæringsloven § 22.1 skal rådgivingen bidra til å utjevne sosiale 

ulikheter, integrere etniske minoriteter og hjelpe eleven til å utnytte egne ressurser uten 

hensyn til tradisjonelle kjønnsroller. Hvordan møter vi disse utfordringene i en travel 

rådgiverhverdag? Dag 2 er viet til påfyll og refleksjon i forhold til denne tematikken. Se neste 

side for informasjon om noen av foredragsholderne. 

 

 

8.30   Masteroppgave om kjønn og karriere. Tove Mette Pedersen 

 

         Erfaringslæring på timeplanen. Petra Røyse, USN 

- utfordringer i faget Utdanningsvalg, og  et blikk på læringsprosesser i  

karriereaktiviteter mellom skole og arbeidsliv 

  
 

          Karriereveiledning på tvers av kulturer. Helen Kolb, UiA 

11.45- 12.45 Lunsj  
 
12.45  Med hodet kaldt og hjertet foran. Bianca Simonsen  

  Kort oppsummering og evaluering.   
 
15.00  Vel hjem! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

På konferansen møter du blant annet: 
 

 

 

Bianca Simonsen  

Utdannet innen Barnevern og relasjonell ledelse 

Gode fagfolk vokser med et smil om munnen. 

I innholdsrike, spennende og krevende arbeidsdager kan det 

være utfordrende å ha fokus på hvem andre blir i møte med 

akkurat deg. Hvem får den beste utgaven og hvorfor? Den 

viktige selvrefleksjonen rundt hvem andre blir i møte med deg 

kan både være tøff og inspirerende. Biancas påstand er at gode 

fagfolk vokser med et smil om munnen. 

For å kunne hjelpe andre må vi først og fremst lede oss selv på 

en slik måte at vi kan gi av et overskudd både på jobb og privat.  

I dette foredraget har hun fokus på personlig kompetanse, 

holdninger og handlekraft. Med kunnskap, energi og smittende 

humør beriker og berører hun sine lyttere. 

 

 

 

Petra Røise 

PhD-stipendiat innen karriereveiledning, Universitetet i Sørøst-
Norge 
 

Petra er utdannet sosionom med spesialfelt sosialarbeid og 
kulturarbeid, og har master i yrkespedagogikk. Hun har erfaring 
fra grunnskolen, kultursektoren og fra arbeid som 
høgskolelektor i Veiledning & Coaching ved Høgskolen i Oslo- og 
Akershus (nå Oslo Met). Tema for hennes foredrag er 
utfordringer i faget Utdanningsvalg, samt drøftinger rundt 
pågående forskning og karrierelæring generelt. 
 

 

 

Helen Kolb 

PhD-stipendiat, Institutt for psykososial helse, Universitetet i 

Agder 

Helen har jobbet i 6 år i Afghanistan, har master i psykisk helse 

fra universitetet i Agder og flere års erfaring som 

minoritetsrådgiver i IMDi, hvor hun jobbet med utsatte grupper 

mot tvangsekteskap, æresrelatert vold og ekstrem kontroll. Hun 

har også jobbet med psykisk helse i Tunisia og er nå stipendiat 

på Universitetet i Agder, der hun forsker på motstandsdyktighet. 

Opprinnelig er hun utdannet ergoterapaut fra Sør-Afrika. Tema 

for hennes foredrag er karriereveiledning i flerkulturell 

sammenheng. 

 


