Utdanningstorget Romerike 2019
Veiledningssenteret Romerike har i samarbeid med regionens videregående skoler ansvar
for Utdanningstorget. Vi ønsker elever og foresatte/foreldre hjertelig velkommen!
Utdanningstorget 2019 er et
informasjons- og veiledningstiltak
for elever og foreldre/foresatte
både fra ungdomstrinnet og
videregående skoler.
Foreldre/foresatte er en viktig
målgruppe, og målet er å
informere og veilede om elevenes
valg- og utdanningsmuligheter.
Tid og sted:
Onsdag 20. og torsdag 21. november 2019 i hall E på Norges varemesse, inngang ØST.
Åpningstider begge kvelder kl 1700 - 2100
Elever, foreldre/foresatte møter lærere og fagpersoner med kompetanse og erfaring
innenfor alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring, ulike fagområder, yrker,
bransjer og studietilbud. Utdanningstorget på Romerike er en viktig møteplass for
ungdomstrinnet og videregående skoler i regionen. Vi inviterer lærebedrifter og
opplæringskontorer, universiteter og høgskoler - samt representanter for
Fagskoleutdanning, Forsvaret, Politiet og andre.
Utstillerne bidrar til at elever og foresatte får






god kunnskap om alle utdanningsprogrammene i videregående skole
god kunnskap om lærlingordningen og fagopplæring i lærebedrift
god kunnskap om fagskole/høgskole- og universitetsutdanning
god kunnskap om valg av yrker/arbeidsmuligheter
lik tilgang til informasjon og veiledning

Målgruppe




Elever på 10. trinn - og deres foreldre/foresatte
Elever i VGS - og deres foreldre/foresatte
Skoleledere/Lærere/Rådgivere/Alle

Forberedelse - Ungdomsskolenes besøk på Utdanningstorget Romerike 2019
Veiledningssenteret Romerike utvikler et forberedende hefte «Ditt valg!», til elever på 10.
trinn i god tid før besøk på Utdanningstorget. Heftet er ment som en bevisstgjøring for
elevene og til refleksjon i klassen i faget Utdanningsvalg. Skoleplakater sendes skolene.
For mange ungdomsskoler i regionen er besøk på Utdanningstorget obligatorisk. Rådgivere
på ungdomstrinnet orienterer foreldre/foresatte om dette tidlig på høsten. Rådgiverne
anbefales å være til stede på Utdanningstorget. Skolen har selv ansvar for eventuell
registrering av elevenes deltakelse.
Veiledningssenteret setter ikke opp busser for elever fra de enkelte ungdomsskolene. Vi
har meget god erfaring med at foreldre/foresatte ser nytten av å besøke Utdanningstorget
sammen med sine ungdommer - med tilpasset åpningstid på kveldstid.
Videregående skoler
Elever og foresatte i videregående skoler på Romerike er hjertelig velkommen begge kvelder.
Her er det muligheter for dialog og veiledning vedr. læreplasser og studier etter VGS.
Besøksplan for ungdomsskolene
Ungdomsskoler i kommunene på Romerike:
Skedsmo, Hurdal og Gjerdrum kommuner, ulike private skoler + foresatte

onsdag 20.11.

1700 - 1900

Ullensaker, Rælingen og Aurskog/Høland kommuner + foresatte

onsdag 20.11.

1900 - 2100

Lørenskog og Eidsvoll kommuner og ulike private skoler + foresatte

torsdag 21.11.

1700 - 1900

Nannestad, Nes, Nittedal, Fet, og Sørum kommuner + foresatte

torsdag 21.11.

1900 – 2100

Elever og foreldre/foresatte fra skoler i Lunner kommune er invitert i år pga fylkessammenslåingen.

Det er gratis inngang på Utdanningstorget. Enkel kafe utenfor Hall E.
Ta gjerne kontakt om noe er uklart 
Mvh
Anne Lise Finsrud
Rådgiver Karrieretjenesten,
Veiledningssenteret Romerike, AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Mob 922 95 242
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