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Livslang karriereveiledning

Overordnet har veiledning to politiske mål, slik det er 
formulert i EUs Resolusjon om livslang karriereveiledning.

› Å styrke samfunnets konkurranseevne og skape et 
effektivt og dynamisk samfunn.

› Å motvirke eksklusjon og marginalisering/ utenforskap.

Karriereveieldning i det livslange perspektivet har tre 
spesifikke mål:

› Utdanningsmål

› Arbeidsmarkedsmål

› Sosiale inkluderingsmål



Mangler i tilgangen til karriereveiledningen.

- Voksne over 19 år har begrenset tilgang til karriereveiledning

- Det er for få rådgivere med for lite tid i skolen

- Lærlinger har ikke rett til rådgivning

- Nyankomne innvandrere har ikke reell tilgang til veiledning knyttet 
til utdanning og arbeid

- Ikke alle Nav-brukere får tilgang til veiledning

- Ulik tilgang i høyere utdanning og fagskole





Karriere Buskerud Strategi

› Karriere Buskerud tilbyr gratis karriereveiledning til voksne og ungdom 
som ikke er elev i grunnutdanningen, til å ta valg om utdanning, 
opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere. 

› Karriere Buskerud bidrar til kompetanseutvikling innen fagfeltet i 
grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring, NAV og andre 
aktører. 

Dette skal vi oppnå:

› Bistå og bevisstgjøre den enkelte til å finne yrke eller gjøre nye karrierevalg i livet 
slik at han eller hun får utviklet og anvendt sine ressurser i arbeid og dagligliv. 

› Bidra til at innbyggerne i Buskerud har en kompetanse som dekker framtidens 
behov for arbeidskraft. 

› Utvikle kvalitet og profesjonalitet i karriereveiledningsfeltet i Buskerud.

› Skape helhet og sammenheng i karriereveiledningstilbudet i Buskerud

› Arbeide systematisk og helhetlig, for å sikre karriereveiledning med høy kvalitet



Karriere Buskerud

Flere funksjoner samlet i senteret: 

- gir resultater gjennom samhandling 

› NAV- veileder

› Oppfølgingstjenesten

› Nettverksrådgiver

› Karriereveileder
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NAVs Målbilde for karrieresenterne i 
Buskerud

Målgruppe

Karrieresentrene skal gi tilbud til den voksne 

befolkningen om gratis karriereveiledning. 

Karrieresenterne skal være lett tilgjengelig og uten 

at veiledningssøkeren skal behøve henvisning fra 

NAV eller andre instanser. 
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NAVs Målbilde for karrieresenterne i 
Buskerud 

Forebygge: forebygge behov for mer omfattende oppfølgingsbehov hos 

NAV eller andre hjelpeinstanser.

Sikre riktige karrierevalg: hindre at folk velger feil utdanning, noe som 

ofte resulterer i frafall fra utdanning eller feil yrkesvalg, mistrivsel og økt 

sjanse for utstøting fra arbeidslivet.

Veiledning ved omskolering og reorientering: behov for reorientering 

i arbeidslivet, som følge av eksempelvis sykefravær og 

helseutfordringer, oppsigelse og arbeidsledighet, sosiale eller 

livsstilsrelaterte forhold.

Tilby spisskompetanse: tilby en spisset karriereveiledning utover det 

generelle veiledningstilbudet som NAV-kontorene tilbyr. 

Være et kompetansesenter: kompetanseheving av NAV-veiledere 

innen karriereveiledning og samhandling med karrieresenteret.



Karriere Buskerud i Hallingdal



Lokal handlingsplan, Hallingdal karrieresenter

› Studiesenteret

› Kurs for ungdom som har avbrutt skolegang, ikke fått
skoleplass/læreplass. 

› Oppstart av lokalt nettverk for veiledning av flyktninger
og minoritetsspråklige

› Etablering av hospiteringsbase

› Prosjekt mellom NAV Buskerud og Høgskolen i Sørøst-
Norge



Hvorfor karrieresenter? 
Resultater gjennom samhandling!

› Resultater gjennom samhandling:

› Flere kan holde i stafettpinnen samtidig (NAV, OT, 
Karriereveileder)

› Koordinering gjennom forum og nettverk.

› Karrieresenteret kan ta fylkesvise og nasjonale prosjekter 
i Hallingdal 

› Karrieresenteret informerer og arrangerer kurs for 
deltakere i sektoren. 

› Karrieresenteret kan bidra til rekruttering til regionen.  

› Bedre tjenester.



Hva er karriereveiledning

Viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, 
uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til:

Å ta valg 

når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid,

og til å håndtere egen karriere.



Tjenesten karriereveiledning

› Kjenn deg selv

› Kjenn mulighetene

› Foreta et valg



Kjenne seg selv

› Kompetansekartlegging:

-Erfaringer fra arbeidslivet

-Kartlegge Interesser

-Hvilke ferdigheter 

-Personlige egenskaper

-Yrkesverdier



Kjenn mulighetene

› Arbeidsmarked

› Framtidsutsikter

› Utdanning



Gjøre et valg

› Reflekter over sammenhengen mellom de ulike delene



Så langt alt vel, men..

› Arbeidslivets krav:

› Formell kompetanse
-Ingen høyskoler i umiddelbar nærhet.

› Språkferdigheter

› Snevert utvalg av jobber tilgjengelig



Kvinne 28

› Fått barn i ung alder

› Ikke fullført videregående skole

› Etablert med familie og huslån

› Jobber ufaglært som pleieassistent

› Deltid

› Mannen er tømrer



› Drømmer om å bli:

-sykepleier, lærer, sosionom

› Hva gjør du da? Når du må bo i Hallingdal?

› Samlingsbasert?

› Nettstudier?



Litt tall:

› Flå 7%

› Gol 22.1%

› Hemsedal 10.5%

› Hol 14%

› Nes 8.1%

› Ål 27.9%

› Totalt ca 100 veisøkere i året (2015).



Alder og Kjønn

› 19-24 16.1%

› 25-29 21.8%

› 30-49 47.1%

› 50 + 5 5.7%

› Kvinne 76.5%

› Mann 23.5%



Utdanning

› Grunnskole 19.8%

› Videregående skole 53.5%

› Fagskole 4.7%

› Høgskole - 1 eller 2 år 8.1%

› Høyskole - Bachelor 10.5%

› Høyskole - Master 2.3%



I Arbeid

› Ja 43 62.3%

› Nei 26 37.7%



Oppfølgingstjenesten (OT)

Målgruppe: ungdom 16-21 år som ikke er i videregående 
opplæring (vgo)

Formål: sikre at all ungdom i målgruppa får tilbud om opplæring, 
arbeid, evnt.andre kompetansefremmende tiltak.

Oppgaver: 

› oversikt over målgruppa

› Informasjon og veiledning i forhold til vgo.

› Gi ungdom et aktivitetstilbud (i samarbeid med andre aktører)

› Sikre tverretatelig samarbeid mellom kommunale, 
fylkeskommunale og statlige instanser som har ansvar for 
målgruppa.



› OT samarbeider med NAV om:

› Praksisplasser, utprøving av yrke

› Innsøking til vgo (ved sykdom, enslige forsørgere)

› Økonomi, søknad og veiledning

› OT samarbeider også med:

› Koordinerende Enhet

› Barnevern

› Psykisk helse

› BUP

› DPS voksen



13-16 år
Ungdomsskole
Rådgiver

16-20 år
Videregående 
opplæring
Rådgiver

16-21 år
Oppfølgingstjenesten

20 år-
UH-sektoren

19 år
Karrieresenteret

25 år
OPUS
Voksenrett

Arbeid

Arbeid



Eksempel, ungdom 19 år

› Fullført Vg1 og Vg2, begynt i lære

› Helsemessige utfordringer, sykmeldt            NAV

› OT gir veiledning i forhold til yrkesvalg

› Utprøving av yrke via NAV

› Ungdom søkt inn i vgo på individuell vurdering med 
dokumentasjon fra OT og NAV

› 1 år i skole

› 2 år i lære i kjent bedrift

› Bestått fagprøve, lønnet arbeid



Eksempel, ungdom 20 år

› Fullført Vg1 og Vg2

› Begynt på påbygg til generell studiekompetanse med 
tilrettelegging over 2 år (normalt 1 år). Måtte avbryte 
pga helsemessige årsaker

› Med hjelp fra OT søker ungdom BFK om å få ta ut 
ungdomsretten som voksen. Positivt svar!

› OPUS gir opplæring over 2 år (4 fag på 
Folkeuniversitetet)

› Ungdom arbeider 50 %

› Nå: Ungdom har generell studiekompetanse som 
voksen: 23 år og 5 års arbeidserfaring. Har søkt studier til 
høsten



Lokal handlingsplan, Hallingdal karrieresenter

› Studiesenteret

› Kurs for ungdom som har avbrutt skolegang, ikke fått
skoleplass/læreplass. 

› Oppstart av lokalt nettverk for veiledning av flyktninger
og minoritetsspråklige

› Etablering av hospiteringsbase

› Prosjekt mellom NAV Buskerud og Høgskolen i Sørøst-
Norge






