Referat
NETTVERKSMØTE I LARVIK
Dato:

Tidspunkt:

Sted:

Onsdag 13.03.2018

Kl 12.00 -15.00

Thor Heyerdahl videregående skole
Rom S444

Deltakere:
Ragnhild Keshavarzy, Voksenopplæringen
Therese Halvorsen, Brunla ungdomsskole
Kristin Bakkerud, Frøy skole
Regitze Ravnsborg, Tjodalyng ungdomsskole
Joachim Gjertsen, Mesterfjellet ungdomsskole
Nina Bye Brattbakk, Lardal ungdomsskole
Nina Titlestad Bye, Hedrum ungdomsskole
Trine Røed-Larsen, Ra ungdomsskole
Elisabeth Anvik Melhus, Mellomhagen ungdomsskole
Hilde Haugum, NAV
Heidi Nordkvelle, NAV – ikke møtt
Tom Solum, Opplæringskontorene – ikke møtt
Tone Elisabeth Wierød, Fagopplæringsseksjonen
Bård Haga, OT Larvik – ikke møtt
Marie Andreassen Rotmo, OT Larvik – ikke møtt
Pournima Namdeo Pati, rådgiver Kombinasjonsklassene
Bente Sommer Larsen, THVS
Inger Marie Bøe, THVS
Anne Marie Istre, THVS
Mette Marstokk Åkvik, THVS
Stine Hagtvedt, THVS
Tonje Nordli, THVS
Hege Lunder, Karrieresenteret
Bernhard Grøtan, koordinator

Agenda
1200 – 1230
Informasjonsaker
Rådgiverforum 27. mars: Internasjonalisering (På THVS kl 12 – 1500 )
Konsekvenser av valg av matematikk-nivå på studieforberedende:
Kravet om karakteren 4 i matematikk for å komme inn på lærer, sykepleie m.fl. gjelder p-matematikk.
Det er tilstrekkelig med karakteren 2 i S- og R-matematikk!
Status ute på ungdomsskolene
Det er flere rådgivere som nå tar videreutdanning i karriereveiledning. Noen også på masternivå.
Mye fokus på selve prosessen fram til gode utdanningsvalg i ungdomsskolene, men likevel er det en del
urealistiske ønsker også i dette årskullet. Alle rådgiverne ønsker en god fordeling mellom yrkesfag og
studieforberedende fag.
Nye ønsker: Ungdomsskolene ønsker mer «realisme» i presentasjonene på «Rett kursvalg.» Elevene må få vite
hvilke krav som stilles for å få til gode resultater i de ulike fagene. Gjerne presentere timeplaner og tilhørende
lærebøker.
Presentasjon av Karrieresenteret
Hege Lunder viste en power-point-presentasjon av Karrieresenteret og det tilbudet de har til alle over 18 år.
1230 – 1300: Slik valgte 10.-klassingene som søker til THVS
Det er ca 600 søkere til vg1 ved THVS til høsten. 48% søkte til de studieforberedende programmene, og 52 % til
de yrkesforberedende. Det er relativt stor undersøking til Studiespesialiserende, Service/samferdsel,
Restaurant/matfag, Medier/kommunikasjon, og tilsvarende oversøking til Idrett og Elektro.

1300– 1330: Fokus på Helse- og oppvekstfaget: Krav til ferdigheter, holdninger, verdier m.m.
Avdelingsleder Hanne Cecilie Slåttsveen og rådgiver Mette Åkvik orienterte om den teoritunge delen av helse- og
oppvekstfagene. Erfaringsmessig er det hvert år litt for mange som «treffer veggen» i møte med all teorien som de
må forholde seg til på HO. I tillegg er det slik at Larvik kommune IKKE tar imot lærekandidater innenfor
helsefagarbeider eller barn- og ungdomsarbeider. Det kan derfor bli krevende for lærekandidater å få seg jobb.
1330 – 1400:
UV-faget – status per nå:
Joachim orienterte om det arbeidet som er gjort av en arbeidsgruppe i fylket for å utvikle faget Utdanningsvalg.
1400 – 1500: Diverse referat fra Fagkonferansen om karriereveiledning 2018
Frafall i høyere utdanning – hvor studiekompetente er studentene?
Ref.
Bernhard Grøtan
Nettverkskoordinator

