
VEILEDENDE PLAN FOR EN HELHETLIG

UTDANNINGS- OG YRKESRÅDGIVING 
FOR 8. TIL 13. ÅRSTRINN
INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE
I UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling



FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAP. 22 - OM RETTEN TIL NØDVENDIG RÅDGIVING

Elevene sin rett til rådgivning, og hva denne rådgivningen skal innebære, blir 
regulert av § 9-2 i Opplæringslova og kapittel 22 §22-1 til 22-4 i Forskrift til 
Opplæringslova. Hele forskriften finnes på www.lovdata.no. 

Utdannings- og yrkesrådgiving 
§ 22-3 Den enkelte eleven har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbod 
og yrkesval. Utdannings- og yrkesrådgivinga har som formål å bevisstgjere 
og støtte eleven i val av utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den 
enkelte til å planleggje utdanning og yrke i eit langsiktig læringsperspektiv.

§ 22-1 Tilbudet skal vere kjent for elevar og føresette, og vere tilgjengeleg 
for elevane ved den enkelte skolen. 

Retten til nødvendig utdannings- og yrkesrådgiving inneber at eleven 
mellom anna har rett til:

• rådgiving og rettleiing som er knytt til val av yrke og utdanning 
• oppdatert informasjon om utdanningsvegar i Noreg og andre land 
• oppdatert informasjon om yrkesområde og arbeidsmarknaden lokalt, 

nasjonalt og internasjonalt
• opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og i bruk av rettleiings-

verktøy 
• informasjon om søknadsfristar, inntaksvilkår og finansieringsordningar 
• opplæring og rettleiing om jobbsøking og andre søknadsprosedyrar

UNGDOMSTRINNET
Ved overgangen mellom barne- og ungdomstrinnet skal elever og 
foresatte få informasjon om valg av fremmedspråk og hvilke konse-
kvenser valgene kan få i videregående skole.

På ungdomstrinnet er mye av rådgivingen knyttet til faget Utdan-
ningsvalg. Skolene har lokale planer for dette faget. Utdanningsvalg 
har 110 timer fordelt på 3 år. Målet med faget er å gi elevene et godt 
grunnlag for å velge utdanning og yrke, basert på egne ønsker, egen-
skaper og ferdigheter. Elevene skal få informasjon om videregående 
opplæring og trening i å finne fram til informasjon om utdannings-
muligheter og yrker.

I Buskerud får elevene to praksisdager i videregående skole, fordelt 
på to forskjellige utdanningsprogram. I tillegg får elevene innblikk 
i utdanning og yrker gjennom utplassering i arbeidslivet og ulike 
aktiviteter. Hva den enkelte skole velger å tilby elevene vil gå fram av 
planene for Utdanningsvalg.

Elevene har rett til gruppeveiledning og/eller individuell veiledning 
fra rådgiver med kompetanse i utdannings- og yrkesrådgiving.

I LØPET AV UNGDOMSSKOLEN SKAL ELEVENE:

• Få en grundig innføring i struktur og utdanningstilbud i videregå-
ende opplæring

• Ha arbeidspraksis, som jobbskygging og arbeidsuke
• Delta på Åpen dag på nærmeste videregående skole på 9. trinn
• Delta på Praksisdag på to ulike utdanningsprogram på 10. trinn
• Eventuelt delta på utdannings- og yrkesmesse
• Få veiledning i forhold til søknad til videregående skole
• Ha veiledningssamtale med rådgiver

I TILLEGG HOLDES DET:

• Foreldremøte/foreldrekurs om videregående opplæring
• Åpen kveld for elever og foresatte på noen videregående skoler

VIKTIGE VALG FOR DEG PÅ UNGDOMSSKOLEN:

• Valg av fremmedspråk/fordypning
• Utdanningsprogram på videregående skole

Fra 8. til 13. årstrinn skal rådgivingen legges opp som en prosess og er hele skolens ansvar. Det kan være vari-
asjon i når skolene gjennomfører de ulike tiltakene. Skolens rådgiver har spisskompetanse på utdannings- og 
yrkesrådgiving og på veiledning av elever. 

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
De videregående skolene i Buskerud gjennomfører oppstartsamtaler 
ved skolestart. 

Det holdes foreldremøter for elever i videregående skole til og med 
høstsemesteret på Vg2.

Yrkesfaglige programområder har faget Yrkesfaglig fordypning, der 
arbeid med utdannings- og yrkesorientering er en viktig del. 

Elevene har rett til gruppe- og/eller individuell veiledning om  
utdannings- og yrkesvalg fra en rådgiver med kompetanse i  
utdannings- og yrkesrådgiving. 

De fleste videregående skoler gir tilbud om utdannings- og yrkes-
messe.

Ung Invest AIB (Arbeidsinstituttet Buskerud) er et alternativt opp-
læringstilbud for ungdom som trenger avklaring eller som ikke har 
kommet inn på ønsket programområde. Elever i videregående skole 
kan få deler av opplæringen på AIB. AIB samarbeider med skoler, 
bedrifter og NAV, www.aib.bfk.no.

Oppfølgingstjenesten (OT) skal følge opp ungdom mellom16 og 
21 år, som har rett til videregående opplæring, men som av ulike 
årsaker ikke er i opplæring eller arbeid.

I LØPET AV VIDEREGÅENDE SKOLE SKAL ELEVENE:

• Tilbys oppstartsamtale ved skolestart
• Få informasjon om valgmuligheter på eget utdanningsprogram 

og videre utdanningsmuligheter
• Tilbys individuell/gruppeveiledning med rådgiver
• Få informasjon og veiledning i forhold til søknad for neste skoleår 

(www.vigo.no)
• Få informasjon og veiledning om videre utdanningsmuligheter i 

inn- og utland
• Få informasjon om yrkesområder og arbeidsmarked lokalt, nasjo-

nalt og internasjonalt
• Delta på yrkes- og utdanningsmesser, der skolene tilbyr dette

SPESIELT FOR YRKESFAG:

• Yrkesfaglig fordypning (tidligere Prosjekt til fordyping) 
Faget skal gi elevene mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle 
lærefag slik at de kan få et godt grunnlag for å velge lærefag. 

• Få informasjon og veiledning om formidling til læreplasser og 
opplæring i bedrift

SPESIELT FOR STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM:

• Informasjon og veiledning om valg av matematikk og fremmed-
språk

• Informasjon og veiledning om valg av programfag for Vg2/Vg3
• Orientering og veiledning om utveksling utland 

FORELDRESAMARBEID PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE:

• Foreldremøter/konferansetimer fram til høsten på Vg2

http://www.lovdata.no
http://www.aib.bfk.no
http://www.vigo.no


VIKTIGE NETTSIDER:

Buskerud fylkeskommunes nettsted for karriereveiledning og utdanningsmuligheter:
www.karrierebuskerud.no

Informasjon om videregående opplæring og annen utdanning:
www.vilbli.no og www.utdanning.no

Informasjon til lærlinger:
www.bfk.no/fagopplaering

Ungdomsskoler:
Se kommunens hjemmeside

Videregående skoler og Ung Invest (AIB):
www.bfk.no/utdanning

Læreplan i utdanningsvalg:
www.udir.no/kl06/UTV1-02

Læreplan yrkesfaglig fordypning:
www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/yrkesfaglig-fordypning

Læreplan i alle fag i grunn- og videregående skole:  
www.udir.no

Fagskoler:
www.fagskolene.no

Høgskoler/universitet inntak m.m:
www.samordnaopptak.no

Utdanning i utlandet:
www.ansa.no
www.studereiutlandet.no

Folkehøgskoler: 
www.folkehogskole.no

Statens lånekasse for utdanning:
www.lanekassen.no

Buskerud fylkeskommune 
Postboks 3563
3007 Drammen 

bfk.no

VIKTIGE FRISTER:

SØKING TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING:

1. februar: frist for søknad om inntak på grunnlag av for-
trinnsrett eller individuell vurdering, lærekandidater og full 
opplæring i bedrift på www.vigo.no

1. mars: ordinær søknadsfrist på www.vigo.no

SØKING TIL HØGSKOLER OG UNIVERSITET:

15. april: på www.samordnaopptak.no

Andre skoler, som folkehøgskoler, fagskoler og private høg-
skoler, har egne søknadsfrister. Sjekk den enkelte skole. Dette 
gjelder også studier i utlandet.
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