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SAK 58/15 YRKESMESSA 2015, TILSKOT 

Saksopplysning 

Hallingdal har arrangerte yrkesmesse sidan 2000, stort sett annan kvart år. Siste yrkesmessa 

var i november 2013 (sluttrapport vedlegg 1). Yrkesmesse er ynskjeleg å ha på hausten og er 

planlagt i des. 2015. 

 

For Hallingdal er eit av måla med yrkesmessa å synleggjera kvalitetane og mogelegheitene 

betre. Yrkesmessa er ein av innfallsvinklane som regionen går saman om og skal vera med å 

gje ei samla oversikt over utdannings-, fagopplærings- og yrkestilbod i Hallingdal. Messa skal 

hjelpe til med å informere og bevisstgjere elevane om dei val dei kan, eller må gjere i forhold 

til sine interesser og ynskjer. Yrkesmesse skal vere næringslivet/bedrifter/skular sin 

presentasjon av sine yrker og utdanningar.  ”Bransjane” inviterast til å vise sitt mangfald, og i 

samarbeid med utdanningsinstitusjonar og enkeltbedrifter kan dei og vise utdanningsveg 

gjennom utdanning og lærlingordningar. 

 

I forhold til Strategisk plan for Hallingdal 2013 – 2016 er tiltaket i tråd med bulyst/blilyst og 

rekruttering.  Yrkesmessa går over to dagar med ca. 500 elevar kvar dag. 

 

Budsjett yrkesmessa 

Kostnadar 

 Prosjektleiar, eigeninnsats             kr.    80.000 

 Transport          kr.    65.000 

 Informasjon, marknadsføring       kr.       5.000 

 Leige av lokalar, inkl. mat       kr.      260.000 

 Leige av utstyr, deleveggar      kr.    80.000 

 Div.          kr.     10.000 

 Eigeninnsats bedrifter (stipulert)      kr.    3.000.000 

 Eigeninnsats Regionrådet       kr.    40.000 

 SUM          kr.    3.540.000 

 

Finansiering 

 Partnarskapsavtale Regionrådet - fylkeskommune    kr.      460.000 

 HallingExpo         kr.        40.000 

 Eigeninnsatsbedrifter       kr.   3.000.000 

 Eigeninnsats Regionrådet       kr.   40.000 

SUM           kr.    3.540.000 

 

 

I tillegg til direkte kostnadar er yrkesmessa basert på ein stor del eigeninnsats.  

Det som m.a. er spesielt for yrkesmessa i Hallingdal er at næringslivet ikkje betalar for 

standplass, men det er ein stor eigeninnsats. Dersom me går ut frå 40 utstillarar som i snitt 

brukar 150 timar til førebuing og stand blir det 6000 timar. I tillegg yter Storefjell 

Høyfjellshotell ein stor innsats med tilrettelegging, og der yrkesmessa disponera heile 

utstillingshallen. Godgjeringa er i hovudsak betaling av lunsj til ungdommen. 

I tillegg har no HallingExpo prosjektleiaransvaret for yrkesmessa. 
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Vurdering 

Ungdommen er den viktigaste ressursen i det framtidige Hallingdal. Me treng ungdom som 

kan og vil omstille og nyskape ut frå eigen kompetanse og ut frå lokale ressursar og behov. 

Samstundes blir Hallingdal tappa ikkje berre for akademiske ressursar, men òg for 

fagutdanna arbeidskraft. 

Hallingdal har til dels store utfordingar i forhold til å sikre stabil arbeidskraft og er ein av 

regionane landet som har lågast arbeidsløyse. Det kan vera vanskar med å rekruttere 

arbeidskraft med fagutdanning og utdanning på høgare nivå. Dette er ein trussel i forhold til 

både dei offentlege tenestene og utviklinga av næringslivet. 

 

For Hallingdal er eit av måla å synleggjera kvalitetane og mogelegheitene betre. Yrkesmessa 

er ein av innfallsvinklane som regionen går saman om. Felles innsats frå næringslivet, ressurs-

/kompetansesenter og det offentlege er avgjerande for å lykkast. Me veit at mange unge ofte 

har liten kjennskap til dei mogelegheitene dei har for arbeid i lokal arbeidsmarknad. For seint 

blir ungdommen klar over at dei utdanningsval dei har teke, gjer det vanskeleg å busetja seg i 

regionen. Paradokset er at det finns bedrifter som ikkje får rekruttert arbeidskraft, samtidig 

som ungdommen ikkje er klar over kva behov næringslivet har. 

Med eit auka samarbeid mellom ungdom, skule og næringsliv vil ungdommen og skula få 

auka kjennskap til næringslivet og utdanningsmogelegheiter vil kunne bli tydelegare. 

Samspelet mellom utdanningssystemet og næringslivet blir stadig viktigare for nyskaping og 

innovasjon. Det er derfor viktig at det blir utvikla tettare koplingar mellom 

utdanningsinstitusjonar og næringsliv på alle nivå. 

Det er eit mål at skula må bli endå meir fokusert på lokalt næringsliv, slik at rådgjeving og 

opplæring i sterkare grad kan tilpassast og samarbeidast opp mot det lokale næringsliv. 

 

Med bakgrunn i drøftingar som har vore mellom ungdomsskulane, dei vidaregåande skulane i 

Hallingdal, Regionrådet for Hallingdal, næringslivet og opplæringskontora er det ikkje tvil om 

at dette er eit prioritert og positivt tiltak. Ut frå evaluering (2013) som vart gjennomført blant 

lærarar og utstillarar er det ikkje tvil om at yrkesmessa er eit positivt tiltak som det er eit 

sterkt ynskje om at skal vidareførast. At 97% av utstillarane ynskjer å delta på neste 

yrkesmesse er viktige og positive signal. Og det er svært gledeleg at HallingExpo teke på seg 

prosjektleiaransvaret for yrkesmessa. 

 

Forslag til vedtak 

1. Regionrådet for Hallingdal rår til at det blir løyvd kr. 460.000 til gjennomføring av 

yrkesmessa 2015, med finansiering frå partnarskapsavtala med Buskerud fylkeskommune 

for 2015. 

 

 

 

Ål 20.10.2015 

Knut Arne Gurigard 

Dagleg leiar 

 

Vedlegg 1: Sluttrapport for yrkesmessa 2013 

Vedlegg 2: Evaluering utstillarar og lærarar, yrkesmessa 2013 

 

 



 
Sluttrapport 

Yrkesmessa Hallingdal 

2013 
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Yrkesmessa har vært arrangert annet hvert år siden år 2000, og har hatt en flott utvikling 

gjennom disse drøye ti årene. Tilbakemeldingene fra tidligere års messer er at dette er et 

viktig arrangement for elevene, og Regionrådet og arbeidsgruppa for yrkesmessa har derfor 

ønsket at messa må videreføres. 

Messa skal gi elevene informasjon om yrkes- og utdanningsvalg, og blant annet hjelpe 

ungdommene i valg av videregående utdanning. I 2013 ønsket vi å ha noe mer fokus på 

høyere utdanning for også å ivareta de elevene som ønsker dette. Gol videregående og 

deres studieforberedende linjer har ikke vært godt nok ivaretatt tidligere. Dette har også 

medført at Gol vgs ikke har prioritert messa i samme grad som Ål vgs. Vi ønsket derfor at 

messa skulle få en sterkere profil som yrkes- og utdanningsmesse, ikke bare en yrkesmesse 

slik den tradisjonelt har vært.  

Fra forrige messe i 2012 var tilbakemeldingene fra elevene at de kunne tenke seg at messa 

ble arrangert noe tidligere i forhold til søknadsfrist til skolene 1. mars. Derfor ble årets messe 

lagt til november, i stedet for januar som vanlig. Dette var også årsaken til at messa i praksis 

ble arrangert to år på rad. Messa ble arrangert 12. og 13. november med åpningstid fra kl. 

0900- 1400. En kvelds seanse for foreldre, foresatte og andre interesserte ble arrangert på 

kvelden den 12. november kl. 18-19.30.  

Mål 
Målet med yrkesmessa har vært å gi elevene på samtlige ungdomsskoler i Hallingdal, samt 

de videregående skolene på Ål og Gol, et best mulig grunnlag for valg av utdanning og 

yrkesretning.  

Det finnes i dag et hav av informasjon om yrkes- og utdanningsvalg, og dette gjør det rett og 

slett vanskelig å orientere seg. Vårt mål har derfor vært å ha fokus på hvilken type 

kompetanse Hallingdal har bruk for i framtida, vise hvilken type kompetanse man trenger i 

vår region, samt få vist frem de utdanningsløp de kan velge blant. Mange er ikke klar over 

hvilket mangfold av jobbmuligheter som finnes i Hallingdal, og dette er det viktig å få frem.  I 

tillegg får en rekke lokal bedrifter og opplæringskontorene for ulike yrkesretninger muligheten 

til å møtes og vise seg fram. I år ble det også kjørt en innføring i Yrkesveien for alle lærere 

som var tilstede på messa. Dette var et initiativ fra NHO og opplæringskontorene.  

Målgrupper 
Elever og lærere/rådgivere fra ungdomsskoler og de videregående skoler i Hallingdal 

Foreldre og foresatte 

Andre interesserte/media 

Organisering 
Det er Regionrådet som er arrangør av Yrkesmessa Hallingdal, men HallingExpo ved daglig 

leder Mona Ø. Gulsvik har i år vært engasjert som prosjektleder.  
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Det har i tillegg vært en arbeidsgruppe bestående av rådgivere Erna Viken Holvik fra Hol 

ungdomsskole, Stig Boholm og Ragnhild Smestad rådgivere fra Ål videregående, samt 

Ulrikke Ytteborg og Knut Arne Gurigard fra Regionrådet.  

Ansvarlig for økonomien har vært Knut Arne Gurigard. 

Planlegging og gjennomføring 
Prosjektleder startet jobben med Yrkesmessa i september 2013. Ettersom tidligere 

prosjektleder var sluttet i sin stilling ved Ål videregående skole, og hennes erfaringsmateriale 

og dokumentasjon fra tidligere viste seg vanskelig å oppdrive, ble veien fram noe lengre enn 

forventet.  

Det forelå lite dokumentasjon spesielt for kontaktinformasjon til utstillere og andre deltakere, 

og det ble brukt tid på informasjonsinnhenting fra tidligere prosjektleder, tidligere deltakere i 

prosjektgruppen, samt opplæringskontorene.  Når det gjaldt den praktiske gjennomføringen 

forelå det lite eller ingen dokumentasjon. Det ble derfor holdt jevnlige arbeidsgruppemøter 

gjennom høsten for å sikre at prosjektet ble gjennomført med samme kvalitet som tidligere. 

Totalt ble det avholdt 4 møter i arbeidsgruppa fra 26. august og frem til arrangementsdato 

12. og 13. november. 

Fordelingen av skolene på de to dagene ble bevisst gjort ved å blande ungdomsskoler og 

videregående skoler, slik at både antall deltakere ble mest mulig jevnt fordelt, men også med 

bakgrunn i at logistikken rundt transport skulle gå så greit som mulig. 

Prosjektleder har underveis opprettet en Facebook side for bruk både i forkant, under 

arrangementet, men også i etterkant. Facebook er en arena hvor vi kan komme direkte i 

kontakt med elevene og deres foresatte, og her kan vi få vist frem hva Yrkesmessa 

Hallingdal tilbyr. Her har vi lagt ut bilder fra tidligere messer, årets messe, samt at utstillerne 

også har kunne legge ut informasjon i forkant om konkurranser og lignende. I etterkant har vi 

annonsert vinnere av konkurranser som ikke ble trukket på messa, og vi legger jevnlig ut 

informasjon om yrkes- og utdanningsvalg og relaterte temaer som elevene kan ha nytte og 

interesse av. Målet er at elever som skal delta neste gang også skal ha nytte av denne siden 

i forberedelsene før messa. Siden har per i dag 228 «likes», og har også vært brukt til å 

komme i kontakt med elevene for å forsøke å få de til å svare på en enkel 

spørreundersøkelse om messa i etterkant. Responsen har dog vært dårlig. På tross av at vi 

informerte lærerne om siden i en e-post, viste det seg også ved evalueringen som ble sendt 

ut, at de ikke hadde vært klar over at Facebook siden finnes. Her må mer informasjon ut. 

Informasjon til utstillere 

Invitasjon til deltakelse for utstillere til messa ble sendt ut i begynnelsen av september. 

Ettersom arbeidet med å fremskaffe komplett oversikt over hvem som tidligere hadde fått 

invitasjoner, samt hvem som burde få invitasjoner i forhold til vårt mål om å utvide messa 

ytterligere, foregikk parallelt med utsendelse av invitasjoner fikk noen invitasjon i relativt kort 

tid før messa.  

Årsaken til at vi valgte å starte såpass tidlig med utsendelser av invitasjoner, var at 

tidspunktet for messa var endret fra tidligere. Dette medførte dessverre at noen av tidligere 

års deltakere ikke kunne stille i år. Arbeidsgruppa gjennomført en kartlegging av hvilke 

yrkesretninger som burde være representert på messa ut fra de kategorier som finnes i 

Hallingdal, samt de utdanningsretninger som tilbys. 
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De inviterte ble fortløpende purret på dersom vi ikke fikk en tilbakemelding. Det ble lagt vekt 

på at årets yrkesmesse skulle gi elevene et enda bredere informasjonstilbud i forhold til 

høgskolestudier, og vi brukte mye tid på å forsøke å få med flere høgskoler på messa. 

Opplæringskontorene hadde ansvar for å ta med seg bedriftsrepresentanter fra sine 

yrkeskategorier, og da med fokus på lokale aktører. I den grad opplæringskontorene ikke 

dekket opp yrkeskategorier, inviterte prosjektgruppa med lokale aktører fra disse. Deltakelse 

på messa var i år som tidligere kostnadsfritt, men utstillerne måtte betale for spesielt utstyr 

på sine stands ut over det som Storefjell stilte med kostnadsfritt.  Her ble det noe misnøye i 

etterkant ved at noen utstillere ble fakturert for utstyr som de trodde var inkludert, på tross av 

at dette utstyret under rigging ble hentet frem fra et eget lager og påpekt at ville koste ekstra.  

Det var Storefjells faste messedesigner, Reklameconsult AS, som stod for det praktiske 

rundt planlegging av messehallen, rigging av stands, utleie av spesielle bord og stoler, 

strømopplegg, etc. På grunn av antall deltakere og nødvendig størrelse på stand,  ble messa 

i år også utvidet til å omfatte alle tre messehaller på Storefjell. Rett før messa ble avholdt 

kom det  henvendelser fra representanter fra lokale bedrifter samt tidligere deltakere som vi 

ikke hadde fått med oss på lista, som gjerne skulle ha vært med. Disse er nå tatt inn på lista 

til neste gang. 

Nytt av året var også en anmodning til kommunene om å delta. Kommunen er den største 

arbeidsgiveren i samtlige kommuner, og de har behov for et bredt spekter av 

kompetanse/fagfolk. Ulrikke Ytteborg fra Regionrådet ble satt på oppdraget med å få 

kommunene med, og disse ble enige om en fordeling seg imellom av ulike fagområder innen 

kommunal sektor. Kommunene samlet seg på én stand, med unntak av helsefag, som med 

bakgrunn i praktisk gjennomføring av opplegget for helsefag ønsket å stå sammen med 

ambulansefag som tidligere. 

Følgende bedrifter og opplæringskontor var representert på årets messe: 

 Ambulansefag/Folkeuniversitetet Sør-Øst, avd. 

Hallingdal/Helsefag 

 Hallingdal brann- og redningstjeneste 

 "Velg Naturbruk", som bestod av: 

               * Viken Skog/Hallingskog 

               * Saggrenda 

               * Rosthaug videreg. skole 

               * Fjell-landbruksskolen 

               * Anleggsgartner - SOA 

 UMB/Veterinærhøgskolen (NMBU fra 1.1.2014) 

 "Industritorget" 

              * Gol Stål 

              * Hallingplast 

              * Protan 

              * Defa 

 Opplysningskontoret for Mat Service Reiseliv 

 E-co 

 Hallingdal Kraftnett 

 Veidekke/BYGGOPP 

 Politiet 
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 Forsvaret 

 Fagskolen Innlandet 

 Regionrådet for Hallingdal 

 Sparebank 1 Hallingdal Valdres 

 Hallingdal Karrieresenter 

 Høgskolen i Gjøvik 

 Høgskolen i Buskerud (HBV – Høgskolen i Buskerud og Vestfold 

fra 1.1.2014) 

 Høgskolen i Telemark 

 ZAXIZ Frisør 

 Den offentlige tannhelsetjenesten i Hallingdal 

 Media stand 

              * Kreator AS 

              * Hallingdølen 

 Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene OKAB/MEF 

 Bilbransjens opplæringskontor (BOB), og BAUDA-konsernets 

opplæringskontor for bilfag 

 Fagopplæringsseksjonen, Buskerud fylkeskommune 

 Opplæringskontoret for Logistikk og Transport 

 Opplæringskontoret for Bygghåndverksfagene i Buskerud - OBU 

 Regionalt verneombud for hotell og restaurant/Arbeidstilsynet 

 Kommunene i Hallingdal 

 Boots apotek - farmasøytfaget 

 ELFOB 

 

Vi fikk også en forespørsel fra NHO og opplæringskontorene om det var mulig å gjennomføre 

et informasjonsopplegg for lærerne rundt Yrkesveien på messa. Det tok litt tid før vi fikk 

avklart hvordan de ønsket dette gjennomført, og hvordan vi således kunne flette dette inn i 

rammen for arrangementet. Vi endte opp med et opplegg hvor lærerne ble delt inn i grupper 

som startet på én stand og så rullerte de rundt slik at de skulle innom 10 minutter på hver av 

opplæringskontorenes stands i løpet av dagen. På tross av informasjon både i forkant på 

mail og underveis på høgtaler, fikk ikke alle gruppene vært innom alle kontorene. Dette 

opplegget vil vi derfor måtte forbedre ytterligere dersom det skal gjennomføres på neste 

messe. 

Informasjon til skolene 

Vårt kontaktpunkt mot skolene har hele tiden vært rådgiverne. Skolene ble gjennom 

rådgivernettverket informert om datoene så snart disse ble bestemt i september. Første e-

post til skolene med mer detaljert og praktisk informasjon samt forberedelsesmateriale til 

elevene, ble sendt ut én måned før messa. I tillegg ble det uken før arrangementet sendt ut 

mer detaljert informasjon om buss/transport og tidspunkter, og senere også praktisk 

gjennomføring av informasjonsopplegget rundt Yrkesveien. Det ble innhentet informasjon om 

navn på samtlige lærere som skulle delta slik at vi hadde oversikt over antallet lærere som 

deltok fra hver skole, og fordelte disse på grupper gjennom de to dagene. Vi sendte også ut 

invitasjon til foresatte og foreldre gjennom rådgiverapparatet. 

I løpet av de to dagene var 33 lærere gjennom Yrkesveien opplegget som 

opplæringskontorene hadde satt i stand. Dette ble gjennomført ved grupper på 5-6 som 
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brukte 10 minutter på standen til de ulike opplæringskontorene. Det gikk stort sett greit, men 

neste gang bør vi ha en klarere plan for gjennomføring som kommuniseres til lærerne i 

forkant. 

Transport 

Som tidligere år engasjerte vi Nettbuss til transport av elevene på arrangementsdagene. Det 

finnes ingen alternative transportører som kan ta på seg et oppdrag av denne størrelse her i 

dalen. De har også lang erfaring med transport av elevene til messa, noe som viste seg 

svært verdifullt for en ny og uerfaren prosjektleder. Prosjektleder var hele tiden trygg på at 

denne delen av arrangementet var ivaretatt, og Nettbuss sørget for at nødvendig informasjon 

ble fremskaffet av prosjektleder. 23 busser ble tatt i bruk for å transportere elevene til 

Storefjell i løpet av de to dagene. 

Messeområdet og praktisk tilrettelegging 

Messen har gjennom tidligere år vært bygget opp med skillevegger satt opp og designet av 

Reklameconsult AS. Mange av gjengangerne blant utstillerne ba allerede ved påmelding om 

å få samme plass som tidligere. Noen av utstillerne har også såpass store stands og krever 

en fast vegg i bak kant, slik at dette la en del føringer på plassering. Utrykningskjøretøyene 

med ambulanse, politi og brann var også som tidligere plassert rett innenfor de store portene 

slik at de lett kunne komme ut. Reklameconsult la opp strøm til de stands som ønsket det, 

noen krevde også stativ/oppheng til projektorer, og for øvrig hadde Storefjell et godt trådløst 

wifi i hallene som fungerte utmerket.   

Utstillere ble plassert etter bransjer og relaterte bransjer, og inndeling og oppbygging av 

messehallen var laget slik at man lett kunne ta seg rundt og ikke var tvunget til å gå i en 

spesiell rekkefølge. Den tredje hallen som vi tok i bruk for første gang i år, ble dessverre noe 

glissen, da vi i siste liten var nødt til å flytte en stor stand som var plassert der, på grunn av 

at installasjonen på standen viste seg for høy for denne hallen. Dette er noe vi er nødt til å 

være oppmerksomme på senere. 
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Program 2013 

Tirsdag 12.11  
Målgruppe: Elever frå Hol, Ål og Hemsedal ungd.skole, samt Ål vgs. ca 600stk) 
  09.15 – Elevene ankommer 
  09.30  - Felles åpning. Utstillingshallen med opplegg for 
informasjon/orientering                  om de ulike yrkene 
         Ca 11.30 - Lunsj for elevene. Delt i to grupper (stands må være bemannet hele 
tiden).                                - Utstillingshallen for videre informasjon etter lunsj 
  13.15 – Elevene reiser, stands tar pause frem til 18.00. 

Lunsj for de som overnatter/evt.kjøpe lunsj for de som ikke overnatter.  
Dette må dere  ordne selv. 

 
Kveldsøkt tirsdag 12.11: 
Målgruppe: Foreldre og foresatte, elevene og andre interesserte. 

18.00-19.30 – Utstillingshallen er åpen med opplegg for informasjon/orientering  
            om de ulike yrkene.  

Mulig kort introduksjon med relevant foredrag frå kjent 
foredragsholder/trekkplaster.  

     Ca. 21.00 - Felles middag for de som overnatter. 
 
Onsdag 13.11  
Målgruppe: Elever fra Flå, Nes og Gol ungd.skole, samt Gol vgs, og Gol voksenopplæring, 

ca 500stk) 
  09.15 – Elevene ankommer 
  09.30  - Felles åpning. Utstillingshallen med opplegg for 
informasjon/orientering                  om de ulike yrkene 
         Ca 11.30 - Lunsj for elevene. Delt i to grupper (stands må være bemannet hele 
tiden).                                - Utstillingshallen for videre informasjon etter lunsj 
  13.15 – Elevene reiser  

 

Evaluering 

Gol vgs bør inn i arrangørgruppa slik at vi sikrer at de behov de har også ivaretas gjennom 

planleggingen. Yrkesmessa bør dekke behov for informasjon for begge videregående skoler 

og ungdomsskolene i Hallingdal. 

Yrkesmessa er fortsatt lite kjent i næringslivet, og her bør vi gjøre en jobb i forkant av neste 

messe med å vise hva den betyr for rekruttering og bevissthet rundt muligheter for jobb i 

Hallingdal. Det er også viktig med god dialog mot opplæringskontorene i forhold til lokale 

representanter for bransjen.  

Når det gjelder den praktiske informasjonen til utstillerne sørger vi neste gang for å presisere 

at alle bord og stoler utover det som Storefjell selv låner ut, vil faktureres leie for. 

Selve messa gikk etter planen og vi opplevde ingen problemer underveis. Vi hadde 

konferanseansvarlig fra Storefjell med oss hele tiden, og han, samt representanten fra 

Reklameconsult sørget for å ordne opp i de små praktisk utfordringene som dukket opp, 

både i forkant under rigging og i løpet av messedagene.  Det virket som sagt som at det 

faktum at spesielle bord og stoler fra Reklameconsult måtte betales leie på, selv om dette 
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har vært praksis også tidligere år. Dette bør derfor presiseres i invitasjonen til utstillerne. I 

tillegg bør vi på påmeldingsskjemaet legge inn fakturaadresse for «ekstrautstyret».  

Angående praktisk tilrettelegging og plassering av utstillere, er det viktig at vi også avklarer 

behov for høyde på standen. Hallingdal Kraftnett ble klønete plassert i år, og det gjorde også 

at E-Co ble veldig utenfor innerst i hall 3. Vi bør søke å fylle ut også hall 3 neste gang. 

«Industritorget» fungerte ikke godt med skillevegger inn til reiseliv, mat og service. De ble 

mer eller mindre innelukket, så neste gang må vi sørge for at det er åpent inn til denne delen. 

Viktig også med kaffe til utstillerne – spesielt til første økt før lunsj. Vi bør også informere om 

at alle bør ta med seg litt «snack» på standen, da øktene er lange. Det er gratis å delta, så 

utstillerne kan ikke regne med bevertning som inngår. Alternativt får man opplyse om 

mulighet til å kjøpe ferdige baguetter i resepsjonen. 

Utstillerne hadde full kontroll på sine stands, og mange hadde tatt oppfordringen om å lage 

aktiviteter og konkurranser på sin stand for få elevene til å delta. Prosjektleder annonserte 

løpende konkurranser og annet som foregikk på de ulike standene gjennom dagen, slik at 

man fikk oppmerksomhet og deltakelser der hvor ting skjedde. Dette fungerte veldig bra. Det 

var lite henging rundt, og stor aktivitet hele tiden. Et par stands utmerket seg med passive 

utstillere og der var det lite besøk. Vi bør merke oss disse og melde tilbake om at de må ha 

et mer aktivt opplegg neste år.   

Vi videreførte fjorårets opplegg med å blande ungdomsskoler og videregående skoler, og 

dette fungerer veldig bra. Gol vgs bør sørge for at alle trinn er med neste gang, men da må vi 

også sørge for et enda bedre utvalg av høgskoler og universiteter. «Årets stand» ble kåret i 

år som tidligere, og prisen ble tildelt Kreator AS fra Ål. Kreator deltok på messa for første 

gang i år. Premien ble delt ut på festmiddagen som ble holdt tirsdag kveld – 5 billetter til 

Hellbillies konsert på Storefjell i desember. Premien var for øvrig sponset av Storefjell. Vi 

burde hatt en slags «rosett» eller diplom som ble satt opp på standen, slik at det tydelig 

fremgikk at denne standen var kåret til «årets stand». Det ordner vi neste gang.  

Ungdommene fikk også servert en varm lunsj i to puljer de to dagene, og det setter d stor 

pris på! Det var stor iver og stort engasjement både fra utstillere og besøkende de to dagene, 

og dette preget også messa. Prosjektleder tok også stemningsbilder og la ut direkte på 

Facebook sidene de to dagene. 

Kultur og idrett var dessverre ikke dekket opp blant årets utstillere, og lokalt reiseliv var heller 

ikke representert. Dette må vi gjøre noe med neste gang. Det er også ønskelig å få med 

optiker, og kanskje og noe på spillutvikling og opplevelsesteknologi. 

Når det gjelder Yrkesveien og opplegget for lærerne som ble kjørt på messa, er det 

varierende tilbakemeldinger på innholdet og gjennomføringen. Spørsmålet vi må ta opp til 

vurdering neste gang er om dette bør gjennomføres på yrkesmessa eller kjøres som et eget 

opplegg, kanskje i forkant. 

Nå det gjelder kvelds seansen har vi konkludert med at denne i år var noe dårligere besøkt 

enn tidligere. På tross av invitasjoner var det nok ikke mer enn 50-100 stk innom. Det har 

ikke vært veldig bra oppmøte på kveldstid tidligere heller, så her bør vi gjøre noe for å øke 

oppslutningen blant foreldre og foresatte. Vi hører med Storefjell om det er mulig å få til en 

avtale med en god pris på middagsbuffet til hele familien, kanskje i kombinasjon med noen 

aktiviteter for mindre søsken som gjør at hele familien kan legge kvelden til messa. Det bør 

da praktiseres påmelding i forkant på middag.  
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I etterkant av messa ble det gjennomført en spørreundersøkelse for både lærere og elever. 

Disse ble distribuert via e-post til rådgiverne på hver skole, samt via Facebook for elevene. 

16 av 33 lærere har svart på denne, mens nesten ingen av elevene har svart på 

undersøkelsen som bestod av kun 4 spørsmål. Undersøkelsen blant lærerne bestod av 11 

spørsmål fordelt på temaene informasjon i forkant, forberedelser for elevene, selve 

opplegget for gjennomføringen, hvordan de opplevde at elevene hadde hatt nytte av messa, 

og gjennomføringen av Yrkesveien. 

Det har vært vanskelig å få ungdommene til å melde tilbake om hva de synes helt konkret. 

Erfaringen er også at når kommunikasjon skal gå via flere ledd, f.eks. rådgivere og lærere, 

så er det vanskeligere å få elevene til å melde tilbake. Vi bør derfor vurdere å ha en stand på 

messa med noen helt enkle spørsmålsark til elevene om hva de synes, og eventuelt hva de 

savner – kanskje med premietrekning blant de som har svart for å øke svarprosent. 

Elvene har imidlertid gjort et godt arbeid både i forkant og i etterkant av messa. Elevene har 

måttet levere enten skriftlig eller muntlig presentasjon av et valgt yrke som de skulle gjøre 

undersøkelser om på messa. Dette er god læring både for den enkelte elev, og ikke minst 

lærer de mye av hverandres presentasjoner. 

Det ble også gjennomført en spørreundersøkelse for utstillerne, inkludert 

opplæringskontorene, i etterkant av messa. Her var det fokus på informasjon i forkant, om 

dette var tilstrekkelig og tidlig nok utsendt, tidspunktet for gjennomføring av messa 

(november kontra januar), hvor forberedt de opplevde at elevene var før messa, hvordan de 

opplevde gjennomføringen av messa, standplassering, det sosiale på kvelden med felles 

middag for alle utstillere, samt mulighet for å komme med innspill. Her kom det mange 

tilbakemeldinger og nyttige innspill som vi vil ta med oss for senere år! 

Konklusjonen totalt sett er at vi ser oss godt fornøyde med gjennomføringen av fjorårets 

messe. Messa får god oppslutning og skoler, elever og lærere har gitt positive 

tilbakemeldinger. Tross forbedringspunkter bidrar messa til en god og bred informasjon om 

regionens yrkesmuligheter. Det er også viktig at vi får til et godt samarbeid mellom næringsliv 

og skole, og dette er ett tiltak som bidrar ytterligere til dette. 

Sluttrapport sendes ut til alle utstillere, opplæringskontor og rådgiverapparatet. 

 

Vedlegg: 

Eksempel på elevrapport etterarbeid for elevene 

Evalueringsskjema for lærerne til vurdering av rapport/fremføring fra elevene 

Analyse av evalueringsskjema for lærere 

Analyse av evalueringsskjema for utstillere 

 

Nesbyen, 28. januar 2014      

 

 

 

Mona Østdahl Gulsvik 

prosjektleder Yrkesmessa Hallingdal   
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Yrkesmessa	Hallingdal	-	utstiller	evaluering

1	/	16

93,33% 28

6,67% 2

Q1	Ble	invitasjon	og	tidspunkt	for	messa
sendt	ut	i	god	nok	tid	i	forkant?

Besvart:	30	 Hoppet	over:	0

Totalt	antall	respondenter:	30

# Kommentarer Dato

1 Tidligere	har	årets	yrkesmesser	vært	i	januar,-	derfor	kom	det	l i tt	brått	på	i	november	:o) 21.11.2013	16:04

2 Usikker	på	om	den	kom	direkte	ti l 	oss	eller	om	den	gikk	imellom	konsernt	først. 19.11.2013	06:58

3 Vet	ikke,	vi	var	ikke	invitert	i	utgangspunktet 18.11.2013	21:28

Ja	–	den	ble
sendt	ut
tilstrekke...

Nei	–	den
ble	sendt	ut
for	sent

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Ja	–	den	ble	sendt	ut	ti lstrekkelig	med	tid	i	forkant

Nei	–	den	ble	sendt	ut	for	sent

SAK 58-15, VEDLEGG 2



Yrkesmessa	Hallingdal	-	utstiller	evaluering

2	/	16

83,33% 25

6,67% 2

10% 3

Q2	Var	tidspunktet	for	messa	i	år
(november)	en	grei	tid	på	året	å	delta	på	for

dere?
Besvart:	30	 Hoppet	over:	0

Totalt	antall	respondenter:	30

# Kommentarer Dato

1 Ja.	For	nå	på	vinteren	har	vi	som	anleggsgartnere	mindre	å	gjøre. 26.11.2013	21:51

2 Bedre	tidspunkt	enn	på	nyåret. 25.11.2013	12:50

3 Mange	av	medlemsbedriftene	kunne	ikke	sti l le	opp	pga	høysesong. 19.11.2013	09:21

4 Eventuelt	Våren 19.11.2013	08:44

5 Litt	hektisk	periode	i	høgskolesektoren 18.11.2013	16:46

Ja

Nei

Spiller
ingen	rolle
for	oss

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Ja

Nei

Spil ler	ingen	rolle	for	oss
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Yrkesmessa	Hallingdal	-	utstiller	evaluering

3	/	16

93,33% 28

6,67% 2

Q3	Er	du	fornøyd	med	mengde/kvalitet	på
informasjon	i	forkant	av	yrkesmessa	i

forhold	til	praktiske
forberedelser/program?

Besvart:	30	 Hoppet	over:	0

Totalt	antall	respondenter:	30

# Kommentarer Dato

1 Noe	man	må	ta	l i tt	ansvar	for	selv,	men	som	også	hadde	vært	fint	å	vite:	Leste	ti l feldigvis	gjennom
romkonvelutten	og	så	at	vi	måtte	være	ute	av	rommet	senest	kl	12.	på	onsdag.	Tror	kanskje	det	var
noen	som	ikke	visste	om	det.	Nye	gjester	kommer	jo	fra	kl	12!

26.11.2013	21:51

2 Mulig	jeg	har	fulgt	dårlig	med,	men	noe	bedre	informasjon	om	når	det	var	mat,	lunsj	middag.	og
det	er	alt	for	lenge	å	vente	melleom	lunsj	og	middag	for	arbeidsfolk.

19.11.2013	10:30

3 Manglende	info	om	opplegg	for	y-veien 19.11.2013	09:46

4 Kunne	vært	l i tt	mer	info	ang	praktiske	ting	som	hva	man	har	ti lgang	på	av	materiell	for	å	rigge
stand,	hva	man	gjør	med	søppel	osv

18.11.2013	21:28

Ja	–	det	var
passe/god
nok
informasjon

Nei	–	v i
fikk	for
lite/dårli...

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Ja	–	det	var	passe/god	nok	informasjon

Nei	–	vi	fikk	for	l i te/dårlig	informasjon
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Yrkesmessa	Hallingdal	-	utstiller	evaluering

4	/	16

93,33% 28

0% 0

6,67% 2

Q4	Ble	informasjon	om	hallkart/endelig
program	sendt	ut	i	god	nok	tid	i	forkant?

Besvart:	30	 Hoppet	over:	0

Totalt	antall	respondenter:	30

# Kommentarer Dato

1 Hadde	vært	fint	og	fått	tidspkt	for	gruppene	som	skulle	gå	rundt	i	forkant.	Ellers	veldig	bra!	Jeg	har
ikke	mail	ti lgang	ti l 	kontakt	mail	etter	jeg	har	forlatt	kontoret.

22.11.2013	08:58

Ja	-
akkurat
passe

Nei	–	for
tidlig

Nei	–	for
sent

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Ja	-	akkurat	passe

Nei	–	for	tidlig

Nei	–	for	sent
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Yrkesmessa	Hallingdal	-	utstiller	evaluering

5	/	16

76,67% 23

3,33% 1

20% 6

Q5	Er	dere	fornøyde	med
programmet/opplegget	for	messa	i	år?

Besvart:	30	 Hoppet	over:	0

Totalt	antall	respondenter:	30

# Kommentarer Dato

1 Ja!	Veldig	fint	med	en	oppriggingsdag	og	noen	timer	med	fri	på	tirsdag.	Så	har	man	mulighet	ti l 	å
skikke	rundt	på	hotellet,	bade	og	gå	tur	ute!:)	Vet	om	en	på	en	tidligere	messe	som	kjørte
hjemmefra	i	4-5	tida	og	var	der	rundt	9,	satte	opp	stand	og	stå	fra	rundt	10-19.	Det	vil le	ikke	vært
l ike	topp.	Så	veldig	fornøyd	med	tidpunktene:).

26.11.2013	21:51

2 Men	det	var	dårlig	struktur	på	de	gruppen	med	lærere	som	"skulle"	kommet	rundt.	Der	MÅ	det	gjøres
noe	mer

19.11.2013	10:30

3 Kunne	ønsket	at	flere	var	sosiale	etter	middagen 19.11.2013	09:25

4 For	oss	tar	den	for	mye	tid	totalt	og	det	er	også	for	mye	dødtid.	Siden	vi	da	må	velge	mellom	dager
og	økter	hadde	det	vært	ønskelig	med	mer	info	omnar	vi	møter	vgs	elever.	I	år	brukte	vi	mye	tid	på
de	som	har	valgt	yrkesfag	og	u.skole

18.11.2013	16:46

Ja

Nei

Helt	greit

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Ja

Nei

Helt	greit
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Yrkesmessa	Hallingdal	-	utstiller	evaluering

6	/	16

63,33% 19

30% 9

6,67% 2

Q6	Opplevde	dere	at	elevene	var	godt	nok
forberedt	til	årets	yrkesmesse?

Besvart:	30	 Hoppet	over:	0

Totalt	antall	respondenter:	30

# Kommentarer Dato

1 Litt	kjedeig	at	veldig	mange	barn	har	samme	spørsmål 10.12.2013	09:23

2 Usikker	på	hvordan	de	var	forberedt	ti l 	messen	i	år.	Men	vi	savnet	at	flere	hadde	spurt	mer	om
yrkene	om	hva	arbeidsdagen	består	i	og	hvordan	bli	det	og	evt	videre	karrière	muligheter.

27.11.2013	13:29

3 Gjennom	de	2	dagene	var	det	kanskje	max	10	som	var	l i tt	interessert	på	ordentl ig.	Resten	virket	det
som	var	mest	interessert	i	konkurransen	vi	kjørte.	Men	det	er	vell	sånn	det	er:).	Må	lure	dem	inn:)

26.11.2013	21:51

4 Tror	nok	elevene	kunne	vært	bedre	forberedt	og	at	de	hadde	hatt	mer	oppgaver	med	å	finne	ut	noe
om	de	forskjell ige	yrkene

22.11.2013	11:16

5 Noen	få	var	nok	forberedt.	Men	vi	hadde	inntrykk	av	at	de	fleste	bare	svirret	rundt	på	måfå. 22.11.2013	10:27

6 Tirsdagen	virket	elevene	intressert	og	engasjert.	Onsdag	virket	det	stikk	motsatt,	da	var	det	ingen
spm	eller	interesse.	Så	bør	nok	være	krav	fra	skolen	at	de	har	oppgaver	under	besøket.

22.11.2013	08:58

7 Snakket	med	noen	som	intervjuet	oss...	de	var	forbredt,	andre	bare	soste	rundt	som	ungdomer	flest. 19.11.2013	10:30

8 Det	var	nok	l itt	ulikt,	men	de	fleste	ok 19.11.2013	09:32

9 Blandet	inntrykk.	Noen	få	virket	forberedt	og	engasjert. 19.11.2013	08:55

10 Begge	deler 19.11.2013	08:44

11 Noen	grupper	var	veldig	godt	forberedt,	med	spørsmålsark.	De	fleste	virket	som	de	gikk	mere	på
måfå.

19.11.2013	08:26

12 Stort	sett	bra,	men	det	var	nok	noen	som	var	bedre	forberedt	enn	andre 18.11.2013	21:28

Ja	–	de
v irket	godt
forberedt

Nei	–	det
v irket	ikke
som	de	had...

Vet	ikke

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Ja	–	de	virket	godt	forberedt

Nei	–	det	virket	ikke	som	de	hadde	forberedt	seg	godt	nok

Vet	ikke
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Yrkesmessa	Hallingdal	-	utstiller	evaluering

7	/	16

70% 21

16,67% 5

3,33% 1

3,33% 1

6,67% 2

0% 0

Q7	Var	du	fornøyd	med	din	stand	i	forhold
til	størrelse	og	plassering	i	år?

Besvart:	30	 Hoppet	over:	0

Totalt	antall	respondenter:	30

# Kommentarer Dato

1 Det	ble	for	få	utsti l lere	i	hall	2!	Tomt	og	l ite	som	skjedde	for	elevene	-	heller	trangt	om	plassen	enn
to	haller

06.12.2013	10:18

2 Det	var	stengt	for	gjennomgang,	noe	som	førte	ti l 	at	mange	bare	gikk	forbi	åpningen	inn	ti l
området.

22.11.2013	11:16

3 Det	var	stengt	igjen	med	en	lettvegg	i	forhold	ti l 	forrige	messe.	Dette	gjorde	at	vi	fra	industrien	kom
i	en	"bakevje"	som	de	fleste	bare	gikk	forbi.

22.11.2013	10:27

4 Kunne	tenkt	oss	l itt	større	og	en	annen	plass	neste	år,	men	det	var	vår	egen	feil	at	vi	ikke	sjekket	opp
bedre.

19.11.2013	14:32

5 Det	var	l i tt	roliger	i	den	l i l le	hallen	og	det	var	godt,	tror	de	som	ønsket	å	snakke	med	oss	fant	oss
uansett	hvor	vi	står.	Jeg	syntes	det	var	en	bra	plass

19.11.2013	10:30

Den	var
passe	stor,
og...

Den	var
passe	stor,
men	kunne...

Den	var	for
liten,	men
plassering...

Den	var	for
liten,	og
plassering...

Den	for
stor,	men
plassering...

Den	var	for
stor,	og
plassering...

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Den	var	passe	stor,	og	plasseringen	var	grei

Den	var	passe	stor,	men	kunne	gjerne	tenkt	oss	en	annen	plassering

Den	var	for	l i ten,	men	plasseringen	var	grei

Den	var	for	l i ten,	og	plasseringen	var	ikke	slik	vi	ønsket	den

Den	for	stor,	men	plasseringen	var	grei

Den	var	for	stor,	og	plasseringen	var	ikke	slik	vi	ønsket	den
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Yrkesmessa	Hallingdal	-	utstiller	evaluering

8	/	16

6 Vi	fikk	færre	bedrifter	med,	slik	at	vi	hadde	for	stor	plass,	samt	at	ti ldelt	areal	var	større	enn	tidligere 19.11.2013	09:21

7 Vi	ble	(med	Defa,	Gol	Stål	og	Protan)	plassert	inne	i	et	"avlukke".	Deleveggen	i	mellom	var	helt
feil.	Mange	elever	kvidde	seg	for	å	gå	inn	i	avdelingen	vår,	noen	sto	ti l 	og	med	ute	i	"døra"	og
spurte	om	det	var	lov	å	gå	inn	her!	Plasseringen	ble	utafor	den	naturl ige	veien	for	de	besøkende	å
gå.

19.11.2013	08:26

8 Ble	kanskje	l i tt	trangt.. 18.11.2013	16:46
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Yrkesmessa	Hallingdal	-	utstiller	evaluering

9	/	16

73,33% 22

16,67% 5

10% 3

Q8	Felles	middag	med	alle	utstillere	–	er
dette	noe	som	dere	setter	pris	på	og	som

vi	bør	videreføre?
Besvart:	30	 Hoppet	over:	0

Totalt	antall	respondenter:	30

# Kommentarer Dato

1 Fikk	ikke	info	om	denne	-	at	man	skulle	være	relativt	pent	kledd.	Tok	lang	tid	å	få	maten	og	det
hadde	vært	greit	å	få	info	om	menyen	på	forhånd	-	slik	at	folk	som	var	allergiske/ikke	l ikte	maten	fikk
mulige	endringer.	Men	maten	var	veldig	god!

19.11.2013	20:16

2 Utrolig	hyggelig!	Viktig	å	få	l i tt	kontakter	og	bli	kjent.	Det	gjorde	messen	mer	personlig	og	ikke	fult
så	jobbpreget.

19.11.2013	14:32

3 Jeg	deltok	ikke,	men	synes	det	er	veldig	fint	å	ha	ti lbudet 19.11.2013	12:45

4 Men	det	er	alt	for	få	servitører	og	det	tar	for	lang	tid	med	maten	og	å	få	besti lt	/	servert	mer	drikke 19.11.2013	10:30

5 Veldig	bra. 19.11.2013	09:32

Ja	-	v i
synes	dette
er	v iktig	...

Ja,	dette	er
v iktig	for	å
bli	kjent,...

Nei,	felles
middag	synes
jeg	ikke	e...

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Ja	-	vi	synes	dette	er	viktig	for	å	bli	kjent	med	andre	utsti l lere	og	ha	en	hyggelig	felles	samling

Ja,	dette	er	viktig	for	å	bli	kjent,	men	jeg	kunne	heller	tenke	meg	å	spise	buffet	og	ha	frihet	ti l 	å	gå	l itt	ti l 	og	fra

Nei,	felles	middag	synes	jeg	ikke	er	så	viktig.
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Yrkesmessa	Hallingdal	-	utstiller	evaluering

10	/	16

86,67% 26

76,67% 23

46,67% 14

Q9	Hva	ønsker	å	du	fremheve	av	pluss	og
minus	for	årets	messe?

Besvart:	30	 Hoppet	over:	0

# Det	som	var	bra	var…. Dato

1 mangfold 10.12.2013	09:55

2 Mye	folk	og	hyggelig	ungdom 10.12.2013	09:23

3 Mye	folk,	fint	tidspunkt 10.12.2013	08:56

4 Positive	utsti l lere	og	ungdom,	gjennomføringen 07.12.2013	20:06

5 God	organisert,	bra	med	info 06.12.2013	12:39

6 plassen	vi	fikk 06.12.2013	12:34

7 Elevene	virket	mer	forberedt	enn	tidligere	år 06.12.2013	10:18

8 Messa	generelt,	tidspunkt	for	start,	slutt	og	pauser 26.11.2013	21:51

9 Bra	med	stadige	annonseringer	over	høytaler 25.11.2013	12:50

10 Ryddig	og	god	messe	sjef	:-) 22.11.2013	11:16

11 Vidt	spekter	av	skoler	og	yrker. 22.11.2013	10:27

12 Mona	har	gjort	en	kjempe	jobb:) 22.11.2013	08:58

13 Det	fungerte	bra	når	messedagen	var	i	gang,-	god	kommunikasjon	med	yrkesmessa 21.11.2013	16:04

14 Alt	var	bra 20.11.2013	09:25

15 Oppholdet	og	maten	(utenom	fellesmiddagen) 19.11.2013	20:16

16 Att	man	får	testa	på	l itt	olika	på	standen. 19.11.2013	18:46

17 Alt	var	bra.	Det	var	gøy,	morsomt,	interessant	og	en	fantastisk	opplevelse. 19.11.2013	14:32

18 mangfoldet	blant	utsti l lerne 19.11.2013	12:45

19 Plassering	i	hallen,	fellse	middag,	hotellet	generelt 19.11.2013	10:30

20 Det	mester 19.11.2013	09:32

21 Hyggelig	å	treffe	foreldre	ti l 	elevene	på	kvelden 19.11.2013	09:25

22 positive	og	interesserte	elever.	Bra	oppmøte	på	kvelden	tirsdag.	Bra	nivå	på	standene. 19.11.2013	09:21

23 Informasjon	og	gjennomføring. 19.11.2013	08:55

24 Stor	variasjon	i	utsti l lerne 19.11.2013	06:58

25 Godt	organisert 18.11.2013	21:28

26 Dere	samler	mange 18.11.2013	16:46

# Det	som	ikke	var	så	bra….. Dato

1 samme	spørsmålsark	levert	ut	ti l 	al le	elevene 10.12.2013	09:55

2 var	at	de	eldste	på	videregående	ikke	er	der. 10.12.2013	09:23

Svarvalg Svar

Det	som	var	bra	var….

Det	som	ikke	var	så	bra…..

Forslag	ti l 	nye/andre	ting	vi	kan	gjøre:
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11	/	16

3 Bør	skil le	mellom	10	-	9	klassinger	i	større	grad 10.12.2013	08:56

4 Skiføret 07.12.2013	20:06

5 første	plass	ti ldeling 06.12.2013	12:34

6 Å	benytte	2	haller 06.12.2013	10:18

7 Savnet	flere	grupper	med	lærere,	mener	og	huske	at	vi	bare	fikk	besøk	av	to	grupper	i	løpet	av
begge	dagene.

27.11.2013	13:29

8 høytaler	over	naturbruk	(ble	rettet) 25.11.2013	12:50

9 nevnt	før	-	åpning	gjennom	området 22.11.2013	11:16

10 Vår	plassering 22.11.2013	10:27

11 elevforberedelse 22.11.2013	08:58

12 Litt	uforbredt	i	messehallen	ved	oppstart,- 21.11.2013	16:04

13 Mange	ungdomsskoleelever	og	vgs	elever	uten	studiespesialiserende	-	ikke	aktuelt	for	høyere
utdannelse

19.11.2013	20:16

14 Lite	folk	på	vissa	stand 19.11.2013	18:46

15 ingenting 19.11.2013	14:32

16 Det	er	for	lant	mellom	måltiden,	ustrukturerte	læregrupper 19.11.2013	10:30

17 Y-veien.	Mange	grupper	møtte	ikke	opp. 19.11.2013	09:46

18 Savnet	kaffe 19.11.2013	09:32

19 Feil	tidspunkt	angitt	for	avslutning	tirsdag	kveld.	1	1/2	time	er	nok. 19.11.2013	08:55

20 kveldsøkten 19.11.2013	08:44

21 Personflyt	gjennom	hallen	m/industritorget	var	ikke	akseptabelt!	Delevegg	i	hallen	må	fjernes-slik
det	var	årene	før.

19.11.2013	08:26

22 Kunne	vært	enda	flere	deltagere/utsti l lere 18.11.2013	21:28

23 Bruker	for	mye	tid	på	noe	som	kunne	vært	enklere 18.11.2013	16:46

# Forslag	til	nye/andre	ting	v i	kan	gjøre: Dato

1 La	elevene	tenke	selv	og	finne	på	spørsmål 10.12.2013	09:55

2 Ta	med	de	eldste	på	videregående. 10.12.2013	09:23

3 få	med	flere. 06.12.2013	12:34

4 den	runden	med	lærer	kunne	ha	fungert	bedre,	vet	ikke	helt	hva	som	gjorde	at	dette	ikke	fungerte.
syntes	elevene	kunne	hvert	mer	spørrende,	kan	evt	være	at	de	var	det.	men	bare	at	fagene	vi
representerte	ikke	var	interessante	nok

27.11.2013	13:29

5 Åpen	mellom	matfag	og	Industristand.	Sette	E-Co	i	området	mellom	Matfag	og	Industri 22.11.2013	11:16

6 Fjerne	skil levegg	slik	at	vi	bler	mer	synlige 22.11.2013	10:27

7 kommer	ikke	på	noe 22.11.2013	08:58

8 Enten	samle	flere	høyere	utdannelse	eller	kanskje	droppe	den. 19.11.2013	20:16

9 Testa	på	fler	saker	på	de	olika	standen	som	ger	innblikk	i	yrket. 19.11.2013	18:46

10 Mellom	måltider,	bedre	orden	på	lærere,	bedre	hotell	priser. 19.11.2013	10:30

11 Vi	får	tenke.... 19.11.2013	09:32

12 Podium	for	utdeling	av	premier,	avtale	tidpunkt	for	utdeling 19.11.2013	09:25

13 Korte	ned	dagsøktene	med	1/2-1	time,	det	er	mye	rastløs	ungdom	etter	lunsjen. 19.11.2013	08:55

14 Ikke	gjør	mer	ut	av	det	enn	nødvendig.	Mange	av	oss	er	på	mye	messer	:) 18.11.2013	16:46
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12	/	16

63,33% 19

33,33% 10

3,33% 1

Q10	Hva	er	ditt	helhetsinntrykk	av	årets
messe?

Besvart:	30	 Hoppet	over:	0

Totalt	antall	respondenter:	30

# Kommentarer Dato

1 Var	flere	stander	som	jeg	opplevede	var	l i te	besøkt	pga	veldig	ung	alder.	Jeg	ønsker	at	den
videregående	skolen	med	1,2,3	klasse	er	der.

10.12.2013	09:23

2 Meget	god:). 26.11.2013	21:51

3 SDet	kan	med	hell	sti l les	krav	ti l 	noen,-	eks	av	høyskolene	for	bedre	innhold	og	større	kreativitet. 21.11.2013	16:04

4 Fikk	en	ti lbakemelding	der	det	ble	spurt	om	vi	ikke	kunne	invitere	skoler	i	Valdres	også.	Siden	vi
allerede	er	rigget	og	tanken	er	å	profi lere	yrker/yrkesvalg	mer	enn	bedrifter	så	passer	jo	det	fint.

19.11.2013	12:45

5 kveldsøkten	kan	bli	bedre 19.11.2013	08:44

6 Konseptet	er	bra	men	kan	effektiviseres. 18.11.2013	16:46

Den	var	bra
–	slik	ønsker
v i	den	ogs...

Den	var	bra,
men	det	er
helt	klart...

Den	svarte
ikke	til	v åre
forventnin...

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Den	var	bra	–	slik	ønsker	vi	den	også	fremover

Den	var	bra,	men	det	er	helt	klart	rom	for	forbedringer

Den	svarte	ikke	ti l 	våre	forventninger,	og	bør	helt	klart	forbedres
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13	/	16

96,67% 29

3,33% 1

Q11	Ønsker	dere	å	delta	på	Yrkesmessa
Hallingdal	neste	gang?

Besvart:	30	 Hoppet	over:	0

Totalt	antall	respondenter:	30

# Kommentarer Dato

1 Svar	på	nr.	*12:	Daglig	leder	har	vært	innom,	men	vi	har	basert	oss	mest	på	info	mottatt	på	epost.
Men	den	kan	sikkert	være	ti l 	nytte	for	f.eks.	å	vise	bilder	fra	tidligere	år.	Er	noe	skeptisk	ti l 	å
oppdatere	informasjon	der,	siden	det	er	ikke	sikkert	alle	får	det	med	seg.	Men	dette	må	jo	vurderes:).

26.11.2013	21:51

2 Forutsetter	en	bedre	plassering	for	industrien. 22.11.2013	10:27

3 Vi	er	med,	dersom	kommunene	i	Hall ingdal	er	med	og	ønsker	vår	ti lsedeværelse 22.11.2013	08:58

4 Ikke	jeg	som	tar	den	avgjørelsen 19.11.2013	20:16

5 Vi	kommer	gjerne	med	innspil l	ti l 	hvordan	den	kan	bli	mer	aktuell	for	oss	slik	at	det	ikke	bare	blir	en
yrkesmesse	på	sikt	men	også	har	fokus	på	utdanningstjenester	del	av	det.

18.11.2013	16:46

Ja	–	kontakt
oss	gjerne	så
snart	det	...

Nei	–	v i
ønsker	ikke	å
delta	nest...

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Ja	–	kontakt	oss	gjerne	så	snart	det	er	klart	når	den	blir	arrangert

Nei	–	vi	ønsker	ikke	å	delta	neste	gang
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14	/	16

40% 12

36,67% 11

10% 3

13,33% 4

Q12	Yrkesmessa	har	i	år	opprettet	en
Facebook	side.	Har	dere	hatt	nytte	av	den?

Besvart:	30	 Hoppet	over:	0

Totalt	antall	respondenter:	30

Ja,	v i	har
brukt	den,
fått	med	o...

Ja,	den	v il
være	nyttig,
men	v i	har...

Nei	-	v i	har
ikke	vært	inn
og	sett,	o...

Vi	var	ikke
klar	over	at
Yrkesmessa...

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Ja,	vi	har	brukt	den,	fått	med	oss	informasjon	og	synes	den	er	nyttig	som	kommunikasjonskanal.

Ja,	den	vil	være	nyttig,	men	vi	har	ikke	vært	inne	på	den	eller	brukt	den	ti l 	noe	enda.

Nei	-	vi	har	ikke	vært	inn	og	sett,	og	mener	det	er	bortkastet	tid	å	bruke	Facebook	i	denne	sammenheng.

Vi	var	ikke	klar	over	at	Yrkesmessa	Hall ingdal	har	en	Facebook	side
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15	/	16

0% 0

0% 0

3,33% 1

3,33% 1

6,67% 2

6,67% 2

20% 6

36,67% 11

16,67% 5

Q13	På	en	skala	fra	1	til	10	–	hvor	vil	du
plassere	årets	yrkesmesse	i	forhold	til

innhold/kvalitet/opplevelse?
Besvart:	30	 Hoppet	over:	0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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16	/	16

6,67% 2

Totalt	antall	respondenter:	30

# Kommentarer Dato

1 Ujevn	kvalitet	på	stands	Noen	bruket	veldig	kort	tid,	samt	l ite	med	aktivitet. 07.12.2013	20:06

2 om	10	er	best. 06.12.2013	12:34

3 Veldig	fint	at	ikke	messehallen	ble	stengt	så	tidlig	på	mandag,	noen	holdt	på	hvertfall	ti l 	kl	00:00.
Burde	kanskje	vært	servert	noe	enkel	mat	på	onsdag,	rett	etter	messa,	l i tt	samme	som	på	lunsjen	på
tirsdag.	For	noen	er	det	lang	kjøretur	hjem.	Nå	er	det	jo	butikker	i	flå	da.	Men	kanskje	foreslått	mc
donalds	i	Flå	1	t,15	min	unna?:).

26.11.2013	21:51

4 Ei	flott	messe	med	mange	fine	stands.	Mange	praktiske	øvelser	for	publikum.	Industrien	i	dalen	var
dessverre	"puttet	inn"	i	en	krok	som	svært	få	så	og	besøkte.

22.11.2013	10:27

5 Lite	aktuellt	for	høyere	utdannelse 19.11.2013	20:16

6 Litt	usikker	på	hav	som	er	best	1	eller	10+	men	jeg	syntes	det	var	en	bar	yrkesmesse,	men	noen
småting	gikk	kanskej	meg	hus	forbi..?	men	en	bra	messe	og	godt	jobbet	av	dere!	mvh	Hans	Konrad
Østern

19.11.2013	10:30

7 Savnet	en	kaffeautomat 19.11.2013	09:32

8 Vi	utsti l lere	har	l i tt	å	gå	på,	når	det	gjelder	utvikling	av	stand.	Også	når	det	gjelder
massekommunikasjon	om	utdannings	mulighetene	mot	de	ulike	bransjene	og	om	yrkenes	innhold.
En	ti l 	en	kommunikasjon	er	bra,	men	når	vi	mange	med	informasjonen?

19.11.2013	09:25

10
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1	/	12

87,50% 14

12,50% 2

Q1	Er	du	fornøyd	med	mengden
informasjon	i	forkant	av	yrkesmessa	i
forhold	til	elevenes	forberedelser?

Besvart:	16	 Hoppet	over:	0

Totalt	antall	respondenter:	16

# Kommentarer Dato

1 Informasjon	om	hvilke	yrkesgrupper	og	utdanningsinstitusjoner	som	deltar	er	det	nyttig	å	få	så	snart
det	foreligger.

19.11.2013	07:30

Ja	–	det	var
passe	med
informasjon

Nei	–	v i
fikk	for	lite
informasjon

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Ja	–	det	var	passe	med	informasjon

Nei	–	vi	fikk	for	l i te	informasjon
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2	/	12

87,50% 14

0% 0

12,50% 2

Q2	Ble	materialet	til	elevenes
forberedelser	sendt	ut	i	god	nok	tid	i

forkant?
Besvart:	16	 Hoppet	over:	0

Totalt	antall	respondenter:	16

# Kommentarer Dato

1 Vet	det	ikke	er	så	lett,	men	litt	ekstra	tid	vil le	være	bra. 19.11.2013	07:30

Ja	-
akkurat
passe

Nei	–	for
tidlig

Nei	–	for
sent

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Ja	-	akkurat	passe

Nei	–	for	tidlig

Nei	–	for	sent
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3	/	12

93,75% 15

6,25% 1

Q3	Er	du	fornøyd	med	mengden
informasjon	om	praktisk	ting	i	forkant	av

messen?
Besvart:	16	 Hoppet	over:	0

Totalt	antall	respondenter:	16

# Kommentarer Dato

	 Det	finnes	ingen	svar. 	

Ja	–	passe
med
informasjon

Nei	–	det
ble	for	mye
informasjon

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Ja	–	passe	med	informasjon

Nei	–	det	ble	for	mye	informasjon
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4	/	12

100% 16

0% 0

0% 0

Q4	Ble	informasjon	om	praktiske	ting	sendt
ut	i	god	nok	tid	i	forkant?

Besvart:	16	 Hoppet	over:	0

Totalt	antall	respondenter:	16

# Kommentarer Dato

	 Det	finnes	ingen	svar. 	

Ja	–	akkurat
passe	tid	i
forkant

Nei	–	det
ble	sendt	ut
for	tidlig

Nei	–	for
sent

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Ja	–	akkurat	passe	tid	i	forkant

Nei	–	det	ble	sendt	ut	for	tidl ig

Nei	–	for	sent
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5	/	12

43,75% 7

56,25% 9

Q5	Er	du	fornøyd	med	informasjon	om	Y-
veien	som	ble	sendt	ut	av

opplæringskontorene	i	forkant?
Besvart:	16	 Hoppet	over:	0

Totalt	antall	respondenter:	16

# Kommentarer Dato

1 Dette	var	ikke	aktuelt 06.12.2013	12:52

2 Heter	vel	Yrkesveien	? 06.12.2013	09:01

3 Det	var	greit,	men	det	kunne	vore	opplyst	om	kva	type	opplæringskontor	vi	skulle	innom. 19.11.2013	08:51

4 Hadde	håpet	vi	skulle	få	noe	mer	kjøtt	på	beinet.	Dette	var	ikke	det	"kurset"	vi	haddee	håpet	på. 19.11.2013	07:30

5 Kunne	med	fordel	kommet	før.	Bra	med	info	ti l 	lærerne.	Ikke	alle	var	l ike	godt	forberedte	på
standen	de	stod	på.

18.11.2013	17:15

Ja	-	v i
fikk
tilstrekke...

Nei	–	jeg
skulle	gjerne
fått	litt	...

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Ja	-	vi	fikk	ti lstrekkelig	informasjon	i	forkant

Nei	–	jeg	skulle	gjerne	fått	l i tt	mer	informasjon	om	hva	vi	gikk	ti l 	i 	forkant
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6	/	12

75% 12

0% 0

25% 4

Q6	Ble	informasjon	om	Y-veien	sendt	ut	i
god	nok	tid	i	forkant?

Besvart:	16	 Hoppet	over:	0

Totalt	antall	respondenter:	16

# Kommentarer Dato

1 Ikke	aktuelt 06.12.2013	12:52

2 Fikk	ingen	info 06.12.2013	09:01

3 Men	hadde	vi	kjent	innholdet	hadde	vi	neppe	reist	så	mange	lærere. 19.11.2013	07:30

4 se	over 18.11.2013	17:15

Ja	–	akkurat
passe	tid	i
forkant

Nei	–	det
ble	sendt	ut
for	tidlig

Nei	–	det
ble	sendt	ut
for	sent

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Ja	–	akkurat	passe	tid	i	forkant

Nei	–	det	ble	sendt	ut	for	tidl ig

Nei	–	det	ble	sendt	ut	for	sent
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7	/	12

56,25% 9

12,50% 2

31,25% 5

Q7	Er	du	fornøyd	med	opplegget	for	Y-
veien	som	opplæringskontorene

gjennomførte	i	år?
Besvart:	16	 Hoppet	over:	0

Totalt	antall	respondenter:	16

# Kommentarer Dato

1 For	l i te	info	om	y-veien,	fra	standene.	Samt	noen	viste	ikke	helt	at	de	skulle	snakke	om	y-veien. 11.12.2013	22:47

2 Ikke	aktuelt 06.12.2013	12:52

3 Se	over 19.11.2013	07:30

4 Både	og.	Noen	var	gode	formidlere,	andre	l itt	uforberedt	og	l ite	systematriske 18.11.2013	17:15

Ja

Nei

Vet	ikke

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Ja

Nei

Vet	ikke
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8	/	12

81,25% 13

18,75% 3

0% 0

Q8	Er	du	fornøyd	med	utvalget	av	utstillere
på	årets	messe?
Besvart:	16	 Hoppet	over:	0

Totalt	antall	respondenter:	16

# Kommentarer Dato

1 Veldig	bra	det	som	var	der,	men	burde	vært	enda	flere	som	sti l l te.	Eksempelvis	fra	mat	og	ernæring 06.12.2013	12:52

2 Utvalget	var	bra,	men	plasseringen	var	uheldig	for	noen. 06.12.2013	09:01

3 Fint	at	det	er	blitt	mer	for	elever	fra	Studiespesialisering,	ikke	bare	yrkesfag. 19.11.2013	14:24

4 Solid	messe.	Godt	forarbeid	av	de	fleste. 19.11.2013	07:30

Ja	–	det	var
et	bra	utvalg

Nei	–	det
burde	vært	et
bredere...

Nei	-	det
burde	vært
færre

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Ja	–	det	var	et	bra	utvalg

Nei	–	det	burde	vært	et	bredere	utvalg

Nei	-	det	burde	vært	færre
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87,50% 14

0% 0

12,50% 2

Q9	Hva	er	inntrykket	du	har	av	elevenes
opplevelse	av	årets	messe?

Besvart:	16	 Hoppet	over:	0

Totalt	antall	respondenter:	16

# Kommentarer Dato

1 De	som	var	motiverte	haddee	et	godt	utbytte,	har	hørt	svært	mange	positive	og	bare	et	fåtall
negaative	kommentarer.

19.11.2013	07:30

De	v irker
fornøyde

De	v irker
ikke	fornøyde

Vet	ikke	helt

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

De	virker	fornøyde

De	virker	ikke	fornøyde

Vet	ikke	helt
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12,50% 2

18,75% 3

18,75% 3

50% 8

Q10	Vi	har	i	år	opprettet	en	Facebook	side
for	Yrkesmessa	Hallingdal.	Har	du	hatt

nytte	av	denne?
Besvart:	16	 Hoppet	over:	0

Totalt	antall	respondenter:	16

Ja,	jeg	har
brukt	den,
fått	med	m...

Ja,	den	v il
være	nyttig,
men	jeg	ha...

Nei	-	jeg
har	ikke	vært
inn	og	set...

Jeg	var	ikke
klar	over	at
Yrkesmessa...

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Ja,	jeg	har	brukt	den,	fått	med	meg	informasjon	og	synes	den	er	nyttig	som	kommunikasjonskanal

Ja,	den	vil	være	nyttig,	men	jeg	har	ikke	vært	inne	på	den	eller	brukt	den	ti l 	noe	enda.

Nei	-	jeg	har	ikke	vært	inn	og	sett,	og	mener	det	er	bortkastet	tid	å	bruke	Facebook	i	denne	sammenheng.

Jeg	var	ikke	klar	over	at	Yrkesmessa	Hall ingdal	har	en	Facebook	side
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0% 0

0% 0

0% 0

0% 0

6,25% 1

12,50% 2

31,25% 5

12,50% 2

25% 4

Q11	På	en	skala	fra	1	til	10	–	hvor	vil	du
plassere	årets	yrkesmesse	i	forhold	til

innhold/kvalitet/opplevelse?
Besvart:	16	 Hoppet	over:	0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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12,50% 2

Totalt 16

10
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