Utdanningsvalg
EN MODELL FOR BEDRIFTSINVOLVERING
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BAKGRUNN

Næringsorganisasjonene NHO, FNH, HSH, Sparebankforeningen, Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og Rederiforbundet etablerte et felles prosjekt i tilknytning til det nye
faget Utdanningsvalg på grunnskolens ungdomstrinn. Prosjektet ble gjennomført
i samarbeid med Bjørnholt skole i Oslo, og en medlemsbedrift fra hver av de seks
næringsorganisasjonene.
Bedriftene som deltok i denne piloten var:
NHO: Veidekke
FNH: Storebrand
HSH: ICA
Sparebankforeningen: DnB NOR
Arbeidsgiverforeningen Spekter:NRK
Rederiforbundet: Color Line
Samarbeidet mellom næringsorganisasjonen, bedriftene og skolen tar utgangspunkt i det som er kjernen i Utdanningsvalg – å bedre kvaliteten på yrkes- og studieveiledningen. I dette faget mener vi det er avgjørende at medlemsbedriftene våre deltar
for å vise elevene hvilke yrkesmuligheter som ligger foran dem. Noe av hensikten med
prosjektet er å finne ut hvordan dette best kan gjøres uten å legge for mye beslag på
bedriftenes tid og ressurser.
Prosjektet er en del av næringsorganisasjonenes arbeid med sentrale utdanningspolitiske spørsmål.
Stikkordsmessig:
–
–
–
–

redusere frafall og omvalg.
bedre elevens grunnlag for valg av yrkesvei.
sikre arbeidslivet tilgang til god kompetanse.
øke kunnskapen om arbeidslivet.

En har tatt sikte på å lage en enkel modell for bedriftsinvolvering som kan anvendes av
de fleste skoler i Norge. Piloten ble gjennomført på 8. trinnet i høstterminen 2007, men
modellen er uavhengig av hvilket trinn den brukes på.
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GRUNNELEMENTENE I MODELLEN

1

Partnerbedriftene utarbeider oppgaver om egen bedrift som sendes til
skolen. Oppgavene kan besvares ved at elevene leser om bedriftene på deres
hjemmesider. (Ressursbruk for bedriften: ca 2 timer)

2

Bedriften kommer til skolen og orienterer om bedriften og de ulike
yrkesgruppene som er knyttet til bedriften. Dette knyttes til de oppgavene
elevene har jobbet med på forhånd. Bedriftene vil også gi informasjon av mer
generell karakter når det gjelder de krav og muligheter som vil møte de unge
i arbeidslivet. (Ressursbruk for bedriften: 1 dag + forberedelser)

3

Bedriftene utarbeider stillingsannonser (etter samme mal som når de
skal ansette medarbeidere) som utgangspunkt for elevenes valg av
utplasseringsbedrift). (Ressursbruk for bedriften: ca 2 timer)

4

Eleven søker jobb hos bedriftene, begrunner hvorfor de velger akkurat den
bedriften og legger ved CV.

5

Med utgangspunkt i søknadene fordeler skolene elevene på de ulike bedriftene.

6

Grupper av elever kommer til bedriften for å observere yrkesutøvere i den
praktiske yrkesutførelsen. Enkeltelever får prate/intervjue yrkesutøvere for å få
en dypere innsikt i yrket og veien mot yrket. Der forholdene ligger til rette for
det kan også elevene få prøve seg på enkle arbeidsoperasjoner. Her kan en også
tenke seg praktiske aktiviteter som ikke er knyttet direkte til produksjonen.
(Ressursbruk for bedriften: 1 dag + forberedelser)

7

Gruppene lager prosjektoppgaver om den bedriften de har valgt.
Prosjektoppgaven presenteres på bedriften for alle ansatte
(Ressursbruk for bedriften: 1⁄2 dag + forberedelser)

Total ressursbruk for bedriften skulle bli ca en arbeidsuke for en person i løpet av hele
perioden hvor opplegget kjøres. Det anbefales at opplegget kjøres som periodisert
undervisning over fire/fem uker.
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KONKRETISERING AV MODELLEN

1
Partnerbedriftene utarbeider oppgaver om egen bedrift som sendes til skolen.
Oppgavene kan besvares ved at elevene leser om bedriftene på deres hjemmesider.

EKSEMPEL (ICA)
Om menneskene i ICA
Hvilke forskjellige typer jobber tror du finnes i ICA?
Kom med minst ti forslag.Tips: vi har et hovedkontor også.
Du er sjef i en ICA butikk og skal ansette en ny person. Hva er de tre
viktigste tingene du vil lete etter hos den du skal ansette?
Hvis du var ICA-sjef for hele Norge, hva er det første du ville bestemt,
og hvorfor?
Om dagligvarehandelen
Hvilke butikk-kjeder har ICA Norge?
Tips: Ikke alle kjedene har ICA i navnet.
Hvorfor har ICA flere kjeder?
Foreslå et helt nytt produkt som skal selges i ICA.
Hvorfor tror du dette produktet vil bli en suksess?
Når du kommer hjem fra skolen en dag er alle butikker som selger mat
stengt, og de kommer ikke til å åpne på to uker. Lag en kort beskrivelse av
hvordan du tror det vil være der du bor etter at det har gått ti dager med
stengte matbutikker…..
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2
Bedriften kommer til skolen og orienterer om bedriften og de ulike yrkesgruppene
som er knyttet til bedriften. Dette knyttes til de oppgavene elevene har jobbet med på
forhånd. Bedriftene vil også gi informasjon av mer generell karakter når det gjelder de
krav og muligheter som vil møte de unge i arbeidslivet.

EKSEMPEL (Storebrand forsikring)
Hvem presenterer

Hva presenteres

Egil Thompson –
konserndirektør for informasjon
og samfunnskontakt.

Forteller:
-hva forsikring er
-hva Storebrand driver med
-hvilken bakgrunn menneskene i selskapet har
Mens dette pågår vil det dukke opp spørsmål som
elevene skal bruke mentometerknappene på.

Kristin Nøkleby Holth –
leder for kultur og sponsing

Forteller om seg selv, bakgrunn, utdannelse og jobb.
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Bedriftene utarbeider stillingsannonser (etter samme mal som når de skal ansette
medarbeidere) som utgangspunkt for elevenes valg av utplasseringsbedrift.

EKSEMPEL (DnB NOR)
LEDIG STILLING - DnB NOR

DnB NOR er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og
kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til
penge- og kapitalmarkedet.
I Norge betjener DnB NOR personer, bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor via det bredeste distribusjonsnettet i norsk
finansnæring. Internasjonalt er DnB NOR representert gjennom 14 filialer og representasjonskontorer.
Det skal ansettes ca. 20 nye 8. klassinger fra Bjørnholt Skole til den 27.november.
Vi søker etter elever som kunne tenke seg en dag i DnB NOR.
Sentrale oppgaver og ansvar denne dagen vil være:
Fremtidig trender i finansnæringen – hvordan tror vi fremtiden vil være i finansnæringen.
Mobilbank – aktivt lære seg mobilbank og kunne formidle til kundene fordelene ved bruk av mobilbank.
Kundesegmenter – livsløpet som kunde i DnB NOR. Kunne formidle de forskjellige behovene i livsfasen man som kunde er inne i.
Rådgiver/Finansrådgiver – få innblikk i en rådgivers hverdag i DnB NOR.
Generell info om konsernet DnB NOR og det å jobbe i DnB NOR.
Ønsket bakgrunn:
Minimum 7 år i grunnskolen og påbegynt 8. klasse. Ha interesse for bruk av data og nett. Gode kommunikasjonsferdigheter.

5

�
�

4
�
Eleven søker jobb på bedriftene, begrunner hvorfor de velger akkurat den bedriften og
legger ved CV.

�

EKSEMPEL (CV-info)

�

CV-en er det første arbeidsgiveren ser på. Hvis utdanningen og erfaringen
ikke er relevant, er det ingen grunn til å bruke tid på å lese de andre papirene.
Lag derfor en oversiktlig CV som er tilpasset hver enkelt jobb du søker.

�

�

�

HVA MÅ VÆRE MED?
CV er en forkortelse for ”curriculum vitae”, som betyr ”levnetsbeskrivelse”
eller ”det korte livsløpet”. Dette er en kortversjon av ditt liv - med det som
er relevant av utdanning, jobb og annen erfaring. CV-en er et tilleggsdokument
til søknaden, og skal gi en kronologisk, stikkordsmessig gjennomgang av
opplysninger som er viktige.
Personalia, utdanning, erfaring fra arbeid, organisasjonsarbeid, frivillig
arbeid, verv, språk- og IT-kunnskaper samt aktuelle referanser er vanlig å
inkludere. CV-en skal være kort og oversiktlig - og må ikke overstige to sider.
Ta med de av dine kvalifikasjoner som er mest relevante for denne jobben.
Fremhev dine sterkeste kort ved å kutte ut opplysninger som ikke er
interessante.

�
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Med utgangspunkt i søknadene fordeler skolene elevene på de ulike bedriftene.

�

�

�

Det er viktig at elevene har angitt et annet valg, slik at en har muligheter til å justere
fordelingen på bedriftene dersom denne blir veldig skjev. Det er imidlertid ikke
nødvendig at det er like mange som drar til de ulike bedriftene. I utgangspunktet er
det viktigere at eleven kommer til den bedriften de har mest lyst å besøke. Det er også
viktig at gruppene møter presis til avtalt tid slik at tidskjema på bedriften kan følges
som planlagt. Bedriftene bør også få tilsendt elevenes søknader på forhånd slik at de
kan bruke disse som en del av forberedelsene.
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Grupper av elever kommer til bedriften for å observere yrkesutøvere i den praktiske
yrkesutførelsen. Enkeltelever får prate med/intervjue yrkesutøvere for å få en
dypere innsikt i yrket og veien mot yrket. Der forholdene ligger til rette for det kan
også elevene få prøve seg på enkle arbeidsoperasjoner. Her kan en også tenke seg
praktiske aktiviteter som ikke er knyttet direkte til produksjonen.
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EKSEMPEL (Veidekke)
VEIDEKKES OPPLEGG FOR 20 ELEVER UTE PÅ BYGGEPLASS
Tid: Tirsdag 27. november eller torsdag 29. november
Utstyr: Elevene må ha vernesko og hjelm ute på byggeplassen (ordnes av
Veidekke). Klær som de kan jobbe i (altså ikke fintøy)
Ansvarlig for opplegget: Hans Henry Eriksen, daglig leder for Veidekkeskolen
Opplegget vil vare en hel dag: kl 09.00 – 15.00
Innholdet i Veidekkes opplegg på Ensjø:
Elevene tas med ut til et av Veidekkes byggeprosjekter. Prosjektet ligger på
Ensjø. Samtaler med prosjektledelsen og andre medarbeidere. Elevene får
intervjue/stille spørsmål om byggeprosjektet og de ulike yrkesutøverne.

7
Gruppene lager prosjektoppgave om den bedriften de har valgt. Prosjektoppgaven presenteres på bedriften for alle ansatte.
Hvis det er mulig, bør alle elevene som har deltatt i prosjektet være med på disse
presentasjonene slik at de også får et bedre innblikk i de bedriftene de ikke har
valgt å besøke. Hvis presentasjonene skjer på kveldstid, vil det også være naturlig å
invitere foreldrene. Evaluering av hele opplegget kan også skje i tilknytning til disse
avsluttende presentasjonene.

�

�

�

�

�

�

AVSLUTTENDE KOMMENTARER
Denne modellen utgjør selvsagt ingen plan for hele faget Utdanningsvalg, men kan tas
inn som en del av en slik plan. De ulike elementene kan justeres i tid og omfang slik at
de kan brukes på alle trinn.
Modellen kan utvides med et kick-off i form av en gründercamp (se www.ue.no) hvor
bedriftene involveres som veiledere og jurymedlemmer. En kan selvsagt også velge ut
deler av modellen hvis hele opplegget blir for omfattende, eller en ønsker å integrere
deler av modellen i et opplegg som allerede brukes.

7

FORMÅLET MED UTDANNINGSVALG SLIK DET ER FORMULERT I LÆREPLANEN
”Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og
knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve ut interesser og
bli bevisst egne evner og anlegg kan bidra til at flere foretar mer kunnskapsbaserte valg av
utdanning og yrke. Faget skal bidra til økt forståelse av arbeidslivets krav om kunnskap og
kompetanse og bidra til å skape grunnlag for entreprenørskap.
Opplæringen skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i ulike
utdanningsprogram i videregående opplæring og aktuelle yrker. Elevene skal gis mulighet
til praktisk aktivitet og fordypning i fag. Opplæringen i faget skal legge til rette for at den
enkelte elev kan få prøve ut og reflektere over sine valg.
Opplæringen skal legge til rette for bruk av hensiktsmessige arbeidsformer, både i skole
og arbeidsliv, og for bruk av ulike læringsarenaer som kan gi bred faglig tilnærming
gjennom kontakt og samarbeid med videregående skoler og arbeids- og næringsliv. Faget
skal legge grunnlag for videre opplæring, arbeid og livslang læring.”

›

RELEVANTE LINKER
• 7.etg sine jobbsider Om yrker, arbeidsliv og talenter.
Prøv også den interaktive yrkesguiden ”Næringslivet rundt deg”.
• Yrkesvalgprogrammer fra NAV ”Interessetest”, ”Veivalg” for deg som skal velge
videregående eller høyere utdanning og ”Akademia”, en test for deg som skal
begynne å søke jobb eller bytte jobb.
• Velgriktig.no Nettside fra Kunnskapsdepartementet med filmer og artikler om
mange yrker og fag relatert til realfag.
• Vilbli.no Test hvilket videregående program du passer til. Her får du vite hva videregående opplæring er og hvilke muligheter du har når du skal velge
videregående opplæring.
• Utdanning.no samler nettressurser om utdanning i Norge. Portalen er etablert av
Utdannings- og forskningsdepartementet.
• Muligheter.no oppdateres daglig om utdanning, jobb, karriere og etterutdanning/
spesialisering.
• Aftenpostens nettside om jobb og studier

NHO
FNH
HSH
Sparebankforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Rederiforbundet
Grafisk design zvk.no
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