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Tidspunkt Innhold Ansvar Målgruppe 
August    

Hele måneden Møter og besøk fra 

enkeltelever ved behov 

Pedagogisk leder/ leder for 

tilrettelagt opplæring vgs 

Elever med spesielle behov 

Søndag før skolestart Foreldremøte for hybelboere Elevtjenesten vgs Foresatte og hybelboere 

Skolestart Overføring karriereplan fra 

ungdomsskolen 

Kontaktlærer VG1/ rådgiver Elever VG1 

I løpet av måneden Bli kjent, busstur for 

hybelboere. Informasjon 

Miljøtjenesten / 

Ungdomsveileder 

Hybelboere i Bodø 

kommune 

Hele året Hybelstua: Tilbud om 

aktiviteter og sosialt samvær. 

Muligheter til kjøp av mat. 

Individuelle oppfølging ved 

behov. 

Miljøtjenesten/ leder 

hybelstua 

Ungdom som bor på hybel i 

Bodø kommune 

September    

 

         « 

Foreldremøte i plenum. Info 

om vgs, realitetsorientering, 

alternative veivalg, mm 

Rådgivere ungdomsskole Foresatte 9.trinns elever 

 

         « 

Foreldremøte i plenum. 

Nærmere info om vgs, info 

om ulike studieretninger 

Rådgivere ungdomsskole Foresatte 10.trinns elever 

Uke 39 Plenumsmøte med elevene.  

Initiere tanken på fremtidig 

utdanningsvalg, …  

Rådgivere ungdomsskole Elever 9.trinn 

 

Dato ikke satt 

        

Rådgiverdag: 

Bransjekunnskap og 

konjunkturbarometeret. 

Bodø næringsforum Rådgivere i regionen, 

karrieresenteret, 

avdelingsledere i vgs lærere i 
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utdanningsvalg 

Oktober    

20.oktober Kurs for rådgivere, 

kontaktlærere og lærere i 

faget Utdanningsvalg i 

ungdomsskolene: Info om 

videregående skole 

Teknisk ansvarlig: Bodin vgs 

Faglig innhold: 

Arbeidsgruppe begge 

skoleslag 

Rådgivere, kontaktlærere, 

lærere i faget 

Utdanningsvalg i 

ungdomsskolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober - januar Info om vgs tilbud og 

tilrettelegging 

Ungdomsskolene kontakter 

vgs og avtaler møter: 

Avklares i augustmøtet 

Elever som søker prioritert 

inntak eller etter individuell 

vurdering til vgs 

Forkant av uke 45 Rådgivermøte Bodø 

kommune: Faglig 

oppdatering og 

informasjonsutveksling  

Karrieresenteret Rådgivere i Bodø kommune 

November    

Uke 45 Praksiskurs 10. trinn 

 

 

Karrieresenteret og 

avdelingsledere på vgs 

10.trinnselever 

 

 

Uke 46 - 47 Plenumsmøte for elevene 

etter praksiskurs i uke 45. 

Workshop for elevene 

 Bodin vgs kommer til 

ungd.skolene i Bodø 

skoleområde Øst, evt til Vest 

10.trinns elever 

Desember   
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Dato ikke satt Regional rådgiversamling   
 

Utdanningsavdelingen v/ 

Merethe Schjem 

Rådgivere i regionen, begge 

skoleslag 

Januar 2016    

Uke 4 Møte for foresatte: kort felles 

info, de ulike 

studieretningene presenterer 

seg på stands, 

parallellsesjoner knyttet til 

studieretninger 

Bodin og Bodø vgs v/  

Elevtjenesten  

Foresatte 10. trinns elever 

 

 

 

 

 

Foreldremøte for 

avgangselever som har 

særskilt språkopplæring og 

deres foresatte m/ 2 språklig 

lærer eller tolk 

Bankgata u. skole arrangerer 

og kaller inn. 

Vgs deltar 

10. trinn SSO/SNO elever og 

deres foresatte. 

Rådgivere fra 

ungdomsskolene som har 

SSN/SNO elever 

 Elever som er under særskilt 

språkopplæring hospiterer 

ved vgs 

Ungdomsskolene og 

koordinator for flerspråklige 

Elevtjenesten 

10. trinns SSO/ SNO elever 

Bodø voksenopplæring 

25.januar 

 

 

Åpen dag Bodø vgs Alle 

Februar    

1.februar Oversendelse av særskilt 

søknader til vgs 

Ungdomsskolene Pedagogisk leder/  

Leder for tilrettelagt 

opplæring 

 Enkeltelever hospiterer Rådgiver ungdomsskolene 

melder inn behov 

10. trinns elever 

 Elever fra innføringstilbudet Bodø vgs 10. trinns SSO/ SNO elever 
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           på vgs gir informasjon om 

tilbudet til de elevene som 

søker på dette i 10. trinn 

Som søker innføringstilbudet 

vgs 

Mars    

1.mars Oversendelse av 

dokumentasjon om elever 

med behov for tilrettelegging 

i vgs 

Rådgivere ungdomsskolene Pedagogisk leder for 

tilrettelagt opplæring 

Forkant av praksiskurs 

9.trinn 

Rådgivere Bodø kommune: 

Fag og 

informasjonsutveksling 

Karrieresenteret Rådgivere Bodø kommune 

    

Uke 11 

 

 

 

Praksiskurs 9. trinn 

 

 

Karrieresenteret og 

avdelingsledere vgs 

 

9. trinns elever 

 

 

 

Mars / april (før påske) 
 

 Felles overføringsmøter øst 

 og vest 

 

Elevtjenesten Bodø / Bodin 
 

Alle ungdomsskolene 

    

April    

Dato ikke satt Rådgivernettverk - 

fylkesnivå 

Utdanningsavd. / M. Schjem Rådgivere u-skole og vgs, 

OT, Karrieresenter 

  Overføringsmøte SSO/SNO 

elever/ innføringstilbudet på 

vgs 

Ungdomsskolene Rådgivere/ lærere 

ungdomsskolene/ vgs 

Mai    
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Karrieresenteret Bodø, revidert 16.06.2016 

- Årshjulet er revidert ut fra de innspill karrieresenteret har mottatt og revideringen er gjort i samarbeid med arbeidsgruppa bestående av representanter 

til fylkesrådgivernettverket. 

- Enkelte datoer er ikke på plass …  

- Revidering av regional rammeplan avventes og sendes derfor ikke ut nå. Deler av planen skal fornyes. 

 

 

11.mai Rådgivernettverk Bodø 

skoleområde: Evaluering av 

skoleåret og planlegging av 

neste skoleår 

Teknisk ansvarlig: Bodin vgs 

Faglig innhold: 

Arbeidsgruppe begge 

skoleslag 

 

Rådgivernettverket Bodø 

skoleområde 

Mai/ juni    

 Møte med enkeltelever/ 

besøk av elever – 

planlegging av 

opplæringstilbud 

Pedagogisk leder/ leder for 

tilrettelagt opplæring 

Elever med prioritert plass/ 

individuell vurdering/ 

spesialundervisning 

    


