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SAK 36/19 YRKESMESSA 2020, TILSKOT 

Saksopplysning 

Hallingdal har arrangerte yrkesmesse sidan 2000, stort sett annan kvart år (2000, 2001, 2003, 

2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2018). Siste yrkesmessa var i januar 2018 (vedlegg 1, 

hallkart/utstillarar).  

Her er to filmar frå yrkesmessa 2018, som er sponsa av Hallingdal Kraftnett, E-CO og Viken 

Skog og som fortel ein god del om yrkesmessa: 

https://youtu.be/A7W8fsnu_hk  

https://youtu.be/_cazpKfQBHA 

Yrkesmessa 2018 hadde ny rekord med 64 utstillarar. 

 

Ny yrkesmesse er planlagt 8 – 9.januar 2020. 

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 2017 - 2020 og handlingsprogram 2019 så ligg 

yrkesmessa inne som konkret tiltak. Tiltaket er og i tråd med folk som ressurs, arbeidsplassar, 

styrke Hallingdal som ein attraktiv og berekraftig bu- og arbeidsmarknadsregion og som 

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

 

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 60 utstillarar som i snitt 

brukar 150 timar til førebuing og stand blir det 9000 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. 

HallingExpo har hatt prosjektleiaransvaret for yrkesmessa dei siste gongene. 

 

 

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 

https://youtu.be/A7W8fsnu_hk
https://youtu.be/_cazpKfQBHA
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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. Samstundes kan det vera på sin plass med ei grundigare 

evaluering av yrkesmessa. Dette kan vera eit arbeid som m.a. tek utgangspunkt i yrkesmessa 

2020. 

 

Når det gjeld finansiering av yrkesmessa 2020 kan det nyttast rest/attendeførte midlar i 

samband med partnarskapsavtala med Buskerud fylkeskommune. Dette vil vera siste gongen 

denne type finansiering kan nyttast.  

 

Budsjett yrkesmessa 

Kostnadar 

 Prosjektleiar, eigeninnsats             kr.    80.000 

 Transport          kr.    80.000 

 Informasjon, marknadsføring       kr.     10.000 

 Leige av lokalar, inkl. mat       kr.      300.000 

 Leige av utstyr, deleveggar      kr.    80.000 

 Div.          kr.     20.000 

 Eigeninnsats bedrifter (stipulert)      kr.    4.500.000 

 Eigeninnsats Regionrådet       kr.   40.000 

 Evaluering yrkesmessa       kr.       100.000 

 SUM          kr.    5.210.000 

 

Finansiering 

 Partnarskapsavtale Regionrådet - fylkeskommune    kr.      630.000 

 HallingExpo         kr.        40.000 

 Eigeninnsats bedrifter       kr.   4.500.000 

 Eigeninnsats Regionrådet       kr.   40.000 

SUM           kr.    5.210.000 
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Forslag til vedtak 

1. Regionrådet for Hallingdal rår til at det blir løyvd kr. 530.000 til gjennomføring av 

yrkesmessa 2020. 

2. I samband med yrkesmessa 2020 skal det gjennomførast ei grundig evaluering av 

yrkesmessa i Hallingdal, der det blir sett av kr. 100.000 til gjennomføring av arbeidet. 

3. Tilskotet på kr. 630.000 blir finansiert av attståande midlar partnarskapsavtala med 

Buskerud fylkeskommune.   

 

 

Ål 21.6.2020 

Knut Arne Gurigard 

Dagleg leiar 

 

 

Vedlegg  

1. Yrkesmessa 2018, hallkart  

2. Hallingdølen 11.1.2018 

3. Evaluering yrkesmessa 2015 

 

 

 





16 REPORTASJE TORSDAG 11. JANUAR 2018

– Eg tykkjer synd på dei
som ikkje anar kva dei vil.
Som berre må begynne
på studiespesialisering
mens dei prøver å finne
ut av det, seier Anders
Warlo Totland.

TONE MERETE THO
tmt@hallingdolen.no

Over 1100 skuleelevar tok denne veka
turen til Storefjell og yrkesmessa.
Nokon veit kva dei vil bli, andre er i vill-
reie. Men her fekk dei eit innblikk i kva
som finst av yrke i Hallingdal, og kva
utdanning som må til. 68 utstillarar
stod klare for å svare på spørsmål og gi
ein smakebit, det er ny rekord for
yrkesmessa som vart arrangert for
tiande gong.

– Me er heldige
Ved gravemaskinsimulatoren er køen
lang. Jonas Haugen sit ved spakane og
har full kontroll. Dette har han gjort
mange gonger før.
– Dette er topp, tykkjer han. Klasse-

kameraten frå Geilo, Henrik Dybsjord,
følgjermed frå sida. Det same gjer nes-
ningen AndersWarlo Totland.
– Eg vil gjerne ha gravemaskin som

jobb, eg søkjer tipp påÅl neste år, fortel
Jonas.
–Det blir tipp fyrst og så anleggsmas-

kinførarfaget, fortel Anders Warlo Tot-
land. Dei tre har brukt mykje tid på
nettopp denne standen i dag.
– Eg har sett på andre ting også, men

dette er best, seier Anders.
Dei tre hadde planane klare lenge før

dei kom til yrkesmessa i dag, men slik
er det ikkje for alle.
– Eg tykkjer synd på dei som ikkje

veit kva dei vil bli. Som berre må
begynne på studiespesialisering mens
dei prøve å finne det ut, seier Anders.

Mange yrke me ikkje visste om
– Eg har lærtmykje i dag, seier Ahlaam
Ahmed. – Eg er nesten meir forvirra
enn før, ler venninna Mara Meyer. Dei
to er elevar vedGol vidaregåande skule
og håpa ein tur til yrkesmessa kunne gi
litt hjelp til å velje yrke og utdanning.
– Ambulansefaget vart eg veldig

interessert i, fortel Ahlaam.
–Det er endå fleiremoglegheiter enn

eg trudde, så det blir nesten vanskele-
gare å velje, meiner Mara. I dag har ho

Topp
med
tipp

lært at det går an å ta maritime fag,
også i Hallingdal. Det fristar.
Kommunane har eigen gate på

messa. Der tek dei to elevane ein prat
med ingeniør Guro Langslet Lilleslåt-
ten og folkehelsekoordinator Katrine
Skalleberg frå Nes kommune. Dei to
har stor forståing for at det er vanskeleg
å velje utdanning og yrke. Lilleslåtten,
som har vekse opp i Hallingdal, har
sjølv vore på yrkesmessa på Storefjell

og hugsar det var vanskeleg å orientere
seg i havet av tilbod ogmoglegheiter.
– Det var kaos, og frå den gongen

hugsar eg best baristakaffien me fekk
servert på standen til reiselivet.Men eg
vart ikkje barista for det, ler ho.
Lilleslåtten og Skalleberg har båe

arbeidd i Nes kommune i rundt to og
eit halvt år, og dei pratar varmt om å
jobbe i ein kommune.
– Det finemed å bli ingeniør er at du

kan jobbe med alt, reklamerer Guro
Langslet Lilleslåtten.

Fann draumejobben
For få år sidan var han sjølv deltakar på
yrkesmessa. No jobbar Daniel Vester-
lund med akkurat det han har drøymt
om: sjokolade.
Vesterlund voks opp i Hemsedal og

valde matfag på vidaregåande. Han
snuste på å utdanne seg vidare til kon-

DETTE ER LIVET: Det blir ein jobb i gravemaskin. På yrkesmessa fekk dei prøve seg i simulatoren, f.v. Henrik Dybsjord, Jonas Haugen og Anders Warlo Totland.
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ditor, men det var likevel ikkje det han
hadde aller mest lyst til. Så oppdaga
han Philippe Høgstens sjokolade. Ves-
terlund fekk lærlingjobb, og etter eitt år
har han no fått fast jobb på sjokolade-
fabrikken.
– Bedrifta går bra, forklarar Høg-

sten. Sjokoladeduoen fortel om svært
god trafikk på standen deira på yrkes-
messa.
– Smaksprøver slår alltid an, stadfes-

tar Gol-elevaneMonique Haugstad og
Janne Haugo Sylte.
Sidan år 2000 har yrkesmessa for

Hallingdal blitt arrangert annakvart år.
Storefjell stiller med lokale.
– Me har tilbydd lærlingplassar på

direkten! Og både næringslivet, det
offentlege og utdanningsinstitusjonar
er her, seier Ulrikke Ytteborg i Region-
rådet for Hallingdal.
For regionrådet er dette ei av dei

store satsingane på ungdom. Det er
regionrådet som står for yrkesmessa
medHalling Expo somprosjektansvar-
leg.
– Det er såmange spennande jobbar

i Hallingdal, det får ungdommane opp
augo for her, meiner Ytteborg.
Det har brukt å vera stor oppslut-

ning, både blant bedrifter og besø-
kjande, men Ytteborg tykkjer årets
utgåve skil seg ut:

- Det er meir dialog mellom utstilla-
rane og elevane. Og sidan det er slik at
ein del jobbar aldri blir lyst ut, er det
slett ikkje dumt å gjera seg kjent med
det som finst, og knyte kontaktar.
Arrangøren kåra naturbrukutdanninga
til årets utstillar. Dei har vore på alle
yrkesmessene. Juryen trekkjer fram at
dei alltid har gjennomtenkte og gode
standar og er flinke til å engasjere elev-
ane som er innom.

HJELP TIL Å VELJE: Kva med ein jobb i kommunen? Elevane Ahlaam Ahmed og Mara Meyer frå
Gol vidaregåande skule tek ein prat med ingeniør Guro Langslet Lilleslåtten og folkehelseko-
ordinator Katrine Skalleberg i Nes kommune.

YRANDE LIV: Fullt hus, gode stands og interesserte ungdommar, oppsummerer Ulrikke Ytteborg
og Tor Olav Sviggum i arrangørstaben.

SJOKOLADEDUO: Philippe Høgsten driv sjokoladefabrikk i Hemsedal. No har han tilsett Daniel
Vesterlund etter at læretida hans i bedrifta er over.
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Etter fleire år med rekordhøg
vekst trur Norsk Reiseliv at
talet på turistar og gjestedøgn
no flatar ut. Dei endelege tala
for 2017 er enno ikkje klare,
menutrekningar tyder på at det
samla resultatet vil bli omtrent
som rekordåret 2016.
Tala viser så langt ein svak

tilbakegang for nordmenn og
ein auke i utanlandske gjes-
tedøgn på vel 2 prosent, skriv
organisasjonen i ei pressemel-
ding.
– Mens reiselivsbedriftene

i dei største byane og sentra-
le turistregionar på Vestlandet
og i Nord-Noreg framleis har

vekst og eit brukbart belegg
også utanom høgsesongen, ser
me ei utflating og ein nedgang
spesielt i distrikta i innlandet,
seier Tuftin.
Han seier at reiselivsnæringa

sett under eitt framleis slit med
låg lønsemd. Samtidig kan næ-
ringa gle seg over at stadig flei-

re utlendingar finn vegen til
Norge. Ikkjeminst fårmebesøk
av stadig fleire kinesiske turis-
tar. Talet på kinesiske gjeste-
døgn for 2017 vil truleg liggja på
rundt 480.000. Det er ein auke
på heile 940 prosent på ti år.
Det siste året er det likevel

amerikanske turistar som står

for den største veksten. Norge
er også eit populært reisemål
for tyskarar og folk frå Neder-
land, Frankrike, Spania, Italia
og Russland.
Det er derimot venta tala frå

fjoråret vil visa ein nedgang i
talet på svenske, danske og bri-
tiske turistar. (©NPK)

Spår at veksten i reiselivet flatar ut

Tysdag og onsdag
i neste veke reiser
rundt 1000 skule-
ungdommar frå ung-
doms- og vidaregåan-
de skular i Hallingdal
til Storefjell.

TORBJØRN GUNHILDGARD
tg@hallingdolen.no

Årets yrkesmesse får rekord-
oppslutning med 65 utstillarar
og over 1000 skuleungdom-
mar. Reiselivet viser heile si
breidde.
Målet er å gi ungdommen

nyttig informasjon og kjenn-
skap til heile spekteret av job-
bar og arbeidsplassar både

i og utanfor regionen før dei
skal ta eit vanskeleg og viktig
yrkesval.

– Breidda i reiselivet
Yrkesmessa for Hallingdal
har vore arrangert på Storef-
jell annakvart år sidan tusen-
årsskiftet. Det er dei to siste
årskulla ved ungdomsskulane
og dei to fyrste årskulla i dei
vidaregåande skulane som
blir invitert.
– Reiselivet har ein spesiell

og sterk posisjon i Halling-
dal. I år står reiselivsnæringa
samla fram og viser heile si
breidde med 25 utstillarar frå
heile regionen.
– Dette blir tidenes yrkes-

messe der også reiselivet byr
på seg sjølv, seier Ove Fekene

ved Hallingdal Opplærings-
kontor.

– Også for foreldra
Opplæringskontoret har fått
ansvaret for å samordne reise-
livssatsinga og gi næringa eit
felles lyft under yrkesmessa.
Men det er Hallingexpo som
også i år arrangerer yrkesmessa
på oppdrag frå Regionrådet for
Hallingdal, og med økonomisk
støtte frå Buskerud fylkeskom-
mune.
– Reiselivet i Hallingdal treng

rundt 40 lærlingar. Me har stor
underdekning ogmå rekruttere
frå heile Sør-Norge. Det er der-
for svært viktig at både elevar,
lærarar og foreldre får brei in-
formasjon om kva som finst av
framtidige arbeidsplassar, både

innan reiselivet og elles, seier
Fekene.
At foreldra kjem på kveldsar-

rangementet og får innblikk i
yrkesfloraen er eit poeng både
Fekene og dagleg leiar i Hallin-
gexpo,PålT.Rørby,understrekar.
– Oppmøtet under foreldre-

arrangementet har ikkje fun-
gert optimalt. Foreldre og ven-
ner har stor påverknad når det
gjeld yrkesval. Så yrkesmessa
bør også vera viktig for foreldra.
Me oppmodar flest mogeleg av
foreldra om å bruke tysdag et-
termiddag på ein tur til Storef-
jell, seier Rørby.

Rekord og 65 utstillarar
Store delar av næringslivet,
offentlege organ, kommunar
og institusjonar er representert

og viser kva for yrke ungdom-
mane har å velja mellom.
Rørby opplyser at det er på-

meldt 65 utstillarar somer dob-
belt så mange som i fjor.
– Det blir rekordoppslutning

under årets yrkesmesse som
femnar om heile yrkesspekte-
ret, både i og utanfor regionen.
Forsvaret, fleire høgskular og
universitet er representert i til-
legg til lokalt næringsliv. Kom-
munane i Hallingdal er også
godt representert, seier Pål T.
Rørby.
Han nyttar høvet til å gi ein

verbal blomst til vertskapet på
Storefjell Resort Hotel.
– Storefjell stiller gratis loka-

le, legg forholda godt til rette og
er ein viktig medspelar under
yrkesmessa, seier han.

Rekordstor yrkesmesse
n Tusen ungdommar og 65 utstillarar til Storefjell n Reiselivet i samla flokk

YRKESMESSE: Tysdag og onsdag i neste veke reiser 1000 skuleungdommar til Storefjell for å ha ein skuledag om yrkesval i Hallingdal. (BILETET ER FRÅ MESSA TO ÅR SIDAN)
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SØR-ØST POLITIDISTRIKT • OPPLÆRINGSKONTORET FOR LOGISTIKK OG TRANSPORT • HALLINGDAL KRAFTNETT AS

OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGSBRANSJEN • OPPLÆRINGSKONTORET I BUSKERUD - TRERINGEN • OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

FAGSKOLEN INNLANDET • FAGSKOLEN TINUS OLSEN • HØGSKULEN PÅ VESTLANDET • KREATOR • UNIVERSITETET I OSLO • HØGSKOLEN SØRØST-NORGE • HEMSEDAL AKTIV

ÅL HELSE • KOMMUNENE I HALLINGDAL • INDUSTRITORGET: DEFA, PROTAN, HALLINGPLAST, HALLINGDAL RENOVASJON • E-CO ENERGI AS • K-TECH - KONGSBERG TEKNOLOGIPARK

BILBRANSJENS OPPLÆRINGSKONTOR I BUSKERUD • HALLINGDAL BRANN OG REDNING • VESTRE VIKEN HF PREHOSPITALE TJENESTER - AMBULANSE • NATURFOTOGRAF MØRCH

FOLKEHØGSKOLENE I NORGE • FRISØRENES OPPLÆRINGSKONTOR • FORSVARET • NAV I HALLINGDAL • HALLINGDAL KARRIERESENTER • FAGFORBUNDET BUSKERUD • TRAKTORBRANSJENS OPPLÆRINGS-

KONTOR • SENTER FOR OPPLÆRING I ANLEGGSGARTNERFAGET • VELG NATURBRUK • NSB • SPAREBANK1 HALLINGDAL VALDRES • LO • SKUE SPAREBANK

VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERBEDRIFTENES LANDSFORBUND • EL-FAGENES OPPLÆRINGSKONTOR • ÅL UTVIKLING • VISIT GEILO • DR. HOLMS • THON HOTELL BJØRNEPARKEN FLÅ

HALLINGDAL THON HOTELL ÅL • HEMSEDAL AKTIV • HEMSEDAL TURISTKONTOR • BARDØLA HØYFJELLSHOTELL GEILO • STOREFJELL HØYFJELLSHOTELL GOLSFJELLET

HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR - HOPP • SPAREBANK1 EIENDOMSMEGLER • FLÅ VEKST • HOUSE OF HYGGE • INTERSPORT GOL • TRAILHEAD NESBYEN • HALLINGKOST

BAMA • TINE GILDE • ENCON • KONDITORI BARDØLA • GOL BAKERI OG KONDITORI • KOKK - VESTLIA • KOKK - HARAHORN • ELEVRESTAURANT

SERVITØRER - STOREFJELL OG VESTLIA RESORT • OPPLÆRINGSKONTORET FOR REISELIV, RESTAURANT OG MATFAG I VESTFOLD OG BUSKERUD

IPRAXIS • APOTEKENE I HALLINGDAL • BLOMSTERDEKORATØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR

Har du ungdom som lurer på hva de skal bli? Bli inspirert og hjelp ungdommene våre til å ta gode valg!

Yrkesmessa Hallingdal - Storefjell tirsdag 9. og onsdag 10. januar
Finn oss på Facebook: www.facebook.com/yrkesmessahallingdal

66 utstillere fra næringslivet og kommunen våre, utdanningsinstitusjoner og tilbydere av praksisplasser stiller med de beste folka.
Vi vil at elever og foreldre skal få et godt innblikk i yrkes- og utdanningsmuligheter.

Som foreldre har vi en viktig rolle i barnas utdanningsvalg.
Messehallen er derfor åpen for foreldre og ungdom 9. januar kl. 16-18!

VELKOMMEN - gratis inngang!

Laurdag 6. januar blir Yosef
Andar sendt frå Trandum
til Kabulmed fly.

BERNT IVAR BERGUM
bib@hallingdolen.no

Politiets utlendingseining (PU)
gjorde eit forsøk på uttranspor-
tering av den unge asylsøkjaren
i desember etter at han har fått
avslag, men den gongen sette
han seg imot, med det resultat
at returen vart utsett.
Støttegruppa for Yosef har

samla inn pengar for å prøve
saka hans rettsleg, utan å vinne
fram. Fredag var både Andars
advokat og representantar frå
støttegruppa på eit siste besøk
før utsendinga laurdag.
Støttegruppa legg ikkje ned

arbeidet.
– Me vil halde fram arbeidet

for slike som Yosef i samarbeid
med andre støttegrupper her til
lands. Me har også kontaktar i
Kabul, seier Tori Snerte, repre-
sentant for støttegruppa.

Blir sendt
ut i dag

Det er krevjande å kom-
binere hyttebygging og
tradisjonell jordbruks-
drift med beitedyr.
Det norske landbruket er
utmarksbasert. To millionar
dyr på beite har hindra att-
groing og skapt kulturland-
skap som egnar seg for det
friluftslivet hyttekommunane
marknadsfører segmed.
Beiteretten er ein rett til å

sleppe dyr på beite. Den er
oftast ein del av grunneige-
domsretten, men den kan
også vere bruksrett på annan-
manns grunn. Og det er her
konfliktane oppstår. For store
hyttefelt blir ofte bygd i gode
beiteområde.

Kjende problem
Rådgjevar Aslak Botten i
Norsk Landbruksrådgiving
kjenner godt denne proble-
matikken.
– Dei store utbyggingane

kjem ofte i konflikt med bei-
terettar. Men det er lite sann-
synleg at ein beitebrukar kan
stoppe ein hytteplan. Der-
for må det jobbast med gode
løysingar alle kan godta, seier
Botten, og peikar på ein av-
gjerande føresetnad for å luk-
kast.
– Der alle partar kjem tid-

leg inn i prosessen, verkar det

som dei får til konstruktive
løysingar som alle kan godta.
Ein klassisk feil er at beitebru-
karar blir involvert for seint
eller at dei ikkje følger godt
nok med når det blir utforma
reguleringsplanar.Mendet er
heller ikkje sikkert dei har fått
høve til å komamed innspel.

Tiltak
Botten understrekar at gode

løysingar er viktig for alle par-
tar.
– Bonden er ikkje tent med

at dyra går i hyttefelt, og ut-
byggarar og hytteeigarar er
ikkje tent med at beitedyr
spring inn på hyttetrammen.
Finn ein ikkje gode løysingar,
er det eit tap for alle. For bei-
teretten blir ikkje borte sjølv
om det kjem ei hytte. Då er
det hytteeigaren som får pro-

blemmed beitedyr.
Rådgjevaren meiner det er

viktig at kommunane gjen-
nomfører ei fagleg uavhengig
kartlegging av beiteområde,
og viser også til hyttefelt der
utbyggarane har gjort tiltak
for å betre beitekvaliteten i
enkelte område.
– Her er det gjort tiltak i

område dei ønskjer beitedyr
skal gå. Då kan ein unngå
konflikt og styre beitedyra
mot enkelte område. Det er
ein vinn-vinn-situasjon for
alle. Kostnaden har utbyg-
garen teke, medan beitebru-
karen må ha vilje til å ha bei-
tedyra i dette området, seier
Botten.

- Hytte og beitebruk er ein krevjande kombinasjon

TIL KABUL: Yousef Andar blir sendt
tilbake til Afghanistan mot si vilje.

(FOTO: ARKIV)

KJENT PROBLEM: – Kombinasjonen
av hyttebygging og tradisjonell
jordbruksdrift med beitedyr er
ein krevjande kombinasjon, seier
rådgjevar Aslak Botten i Norsk
Landbruksrådgiving. (FOTO: ARKIV)

Dette er saka
n Hausten 2017
starta ein debatt
i Hallingdølen om
hyttebygging versus
naturvern.
n Først ut var
bryggerieigar Terje
Aas som i ein repor-
tasje om ei vandring
frå Drammen til
Hemsedal sa at han
ser på det som eit
tankekors at store
delar av fjellområda
i Hallingdal blir
nedbygd av hytter.
n Noko seinare
skreiv stortings-
representant Arne
Nævra (SV) i eit
lesarbrev at han er
kritisk til planane

om alpinanlegg
og 2000 hytter
i Turufjell i
Flå. Han meiner
nasjonale omsyn
til naturvern taper
for pengeinteresser
når kommunane
skal behandle
hytteplanar, bit for
bit. Han ønskjer at
fylkesmannen får
eit strammare grep
om arealpolitikken.
n Lesarbrevet fekk
fleire kritiske tilsvar
som peikte på at
hyttebygging har
stor verdi for lokal
verdiskaping og
arbeidsplassar. Kriti-
karane meiner areal-
bruk og utnytting av

naturressursane bør
avgjerast lokalt.
n Nævra får støtte
av Naturvernforbun-
det, som meiner det
er på tide å bremse
opp, ikkje berre for
hyttebygginga i Flå,
men i heile Buske-
rud. Også enkelte
hytteutbyggjarar
og ordførarar tek til
orde for å diskutere
dei lange linene i
hyttepolitikken:
Korleis vil me at det
skal sjå ut om 50 og
100 år?
n I dag: Også land-
bruket med beitedyr
møter på utfordrin-
gar når hyttefelt blir
bygd ut.

FAKTA



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
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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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Yrkesmessa	Hallingdal	-	utstiller	evaluering

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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Yrkesmessa	Hallingdal	-	utstiller	evaluering

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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Yrkesmessa	Hallingdal	-	utstiller	evaluering

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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Yrkesmessa	Hallingdal	-	utstiller	evaluering

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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Yrkesmessa	Hallingdal	-	utstiller	evaluering

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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Yrkesmessa	Hallingdal	-	lærer	evaluering

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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Yrkesmessa	Hallingdal	-	lærer	evaluering

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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Yrkesmessa	Hallingdal	-	lærer	evaluering

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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Yrkesmessa	Hallingdal	-	lærer	evaluering

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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Yrkesmessa	Hallingdal	-	lærer	evaluering

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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Yrkesmessa	Hallingdal	-	lærer	evaluering

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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Yrkesmessa	Hallingdal	-	lærer	evaluering

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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Yrkesmessa	Hallingdal	-	lærer	evaluering

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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Yrkesmessa	Hallingdal	-	lærer	evaluering

9	/	12

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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Yrkesmessa	Hallingdal	-	lærer	evaluering

10	/	12

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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Yrkesmessa	Hallingdal	-	lærer	evaluering

11	/	12

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

SAK 36-19, VEDLEGG 3



Yrkesmessa	Hallingdal	-	lærer	evaluering

12	/	12

12,50% 2

Totalt 16

10
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