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Ranvik ungdomsskole

Referat:
Sak 1: Musikalsk elevinnslag og presentasjon av «regnerådet» på skolen
Samlingen startet med musikkinnslag og orientering om «regnerådet» på Ranvik ungdomsskole. De hadde et spesielt fokus på hva et tenkende læresett
kan ha for betydning for å tilegne seg ny kunnskap.
Sak 2: Informasjonsaker
•
Bedriftsundersøkelsen 2019 – NAV har spurt bedrifter om deres kompetansebehov på kort og lang sikt. Her finner du mer informasjonen:
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Arbeid+og+velferd/Arbeid+og+velferd/bedriftsunders%C3%B8kelsen
•
Samordna opptak 2019 – gjennomgang av pressemeldingen vedr. opptak til studier på høyskole og universitet for høsten 2019. Her kan du lese
mer om dette: https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2019/index.html
•
Sommerskolen 2019 – tilbud om sommerkurs i 1P-Y og naturfag for elever med 1 eller styrk på yrkesfaglige utdanningsprogrammer
på Sandefjord og Færder vgs.
Her kan du lese mer om dette: https://www.vfk.no/meny/tjenester-og-fagomrader/opplaring/videregaende-opplaring/sommerskole/
•
Vestfold har nå fått en minoritetsrådgiver som skal være tilgjengelig for alle ungdommer på ungdoms- og videregående skoler.
Hun heter Linn Eskedal har kontorplass på Færder vgs. Hun kommer til å bli invitert på et av nettverksmøtene til høsten.
•
Tilstandsrapporten 2019 – vi gikk gjennom noen av nøkkeltallene. Her finner du mer informasjon om dette:
https://www.vfk.no/aktuelt/flere-vestfold-elever-gjennomforer-videregaende-opplaring/
•
Faget utdanningsvalg – viste til vår nettside på opplaringslopet.no, samt planen for samlingen for neste skoleår og høringsfristen (19.06) for å
gi tilbakemelding på ny læreplan i faget.
•
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 3: Evaluering – hvordan synes du hospiteringsordningen har fungert dette skoleåret?
Hospiteringsordningen ble drøftet og jeg ber om skriftlige tilbakemeldinger fra rådgivere i ungdomsskolene, for å kunne jobbe videre med å finne gode
løsninger for elevene, skoleeier og vestfold fylkeskommune.
Sak 4: Nytt fra elevtjenesten vedr. inntaket på SVGS v/ Signy Engeness
Signy Engeness orienterte om inntaket på Sandefjord videregående skole.
Sak 5: Oppfølging av Høstrapporten i rektornettverket v/ Lise Vestby
Lise Vestby orienterte gruppa om sitt arbeid med tall og statistikk i møte med rektornettverket og fikk innspill fra vårt nettverk.
Sak 6: Karrieresenteret Vestfold v/ Sonja Susnic
Sonja Susnic orientere om tilbudet og aktiviteten på Karrieresenteret Vestfold. Presentasjonen ligger i mappen «felles for karrierenettverkene»
på hjemmesiden til VFK.
Sak 7: K2 kompetanse – informasjon om deres opplæringstilbud v/ Trine-Lise Weidemann
Trine-Lise Weidemann fra K2 kompetanse informerte om deres opplæringstilbud. Her kan du lese mer om dette:
https://k2utdanning.no/
Sak 8: Det å sette seg mål. Enkel metodikk som kan brukes i møte med elevene v/ Trond Skrede
Denne saken komme vi tilbake til på et av nettverksmøtene til høsten.
Stor takk til Hanne og Ranvik ungdomsskole for tilretteleggingen av nettverksmøte!
God sommer alle sammen!
Neste møte blir onsdag 11.09 på Sandefjord vgs.
Vennlig hilsen

Webjørn Lie
Nettverkskoordinator

