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Til foreldre/foresatte med elever på 10. trinn 
 
På 10. trinn er det mange viktige ting som skjer for elevene. Jeg ønsker å sette søkelyset 
på noe av det de skal igjennom når det gjelder yrkes og utdanningsveiledning. 
I heftet “….. men hva skal jeg gjøre etter 10. klasse” (skal bli lagt ut på 
www.minskole.no/grim) som alle elevene har fått, står det en plan over yrkes og 
utdanningveiledingen.Her står også mye annet som er verd å lese, samt mange nyttige 
nettadresser.  
Om få dager skal elevene ut i Arbeidsuka. Dette pleier å være en av de mest populære 
ukene i semesteret. De har fått utdelt nyttige tips om uken, samt  oppgaver de skal 
jobbe med i Udanningsvalgtimene,når uken er omme. 
2. og/eller 3. des. står hospitering på vgs for tur. Elevene har allerede fått informasjon 
om dette, samt et skjema der de skal påføre hvilket Udanningsprogram de vil utforske 
den dagen. Det er også kveldsåpne videregående skoler 28. og 29. januar 2015 for 
foresatte og elever på 9. og 10. trinn. 
Før jul skal elevene gjennomføre en såkalt RISK test. Det er noe alle 10. trinns elever i 
Kr.sand gjennomfører. Det ligger informasjon om denne på hjemmesiden vår. Det er i 
korthet en test som skal gi en pekepinn på om eleven står i fare for å droppe ut når 
han/hun begynner på videregående skole. Vi gjennomfører også en Interessetest som 
ligger på www.vilbli.no 
En del har muligens fått tilsendt MinId som skal brukes når man søker på videregående 
skole (www.vigo.no). Hvis ikke så kommer den i posten ila kort tid. Det åpnes opp for 
innsøking rundt jul/nyttår.  
Om kort tid får alle utdelt en orienteringsbok Vil Bli no, som dekker det meste man bør 
vite før man søker.  
1.mars er siste dag for å søke seg inn på videregående. I god tid på forhånd skal alle 
elevene få hjelp til å søke. Jeg setter opp en time til hver klasse for de som ønsker slik 
hjelp. Noen få elever har søknadsfrist 1. febr. De dette gjelder, vil få beskjed.  
Jeg skal ha flere timer i alle 10. klassene for å snakke om både yrker og utdanning før 1. 
mars. Erfaringsmessig er det mange som ønsker å oppsøke rådgiver alene, i grupper  
eller sammen med foresatte for individuell veiledning. Dere som foresatte er hjertelig 
velkomne til å ta kontakt dersom dere ønsker å ta opp generelle eller spesielle ting i 
forbindelse med videregående opplæring. 
Jeg vil og anbefale å gå inn på de ulike videregående skolenes hjemmesider. Her finner 
dere opplysninger om de ulike Utdanningsprogrammene som skolene tilbyr. Ved siden av 
dette er www.utdanning.no et usedvanlig innholdsrikt nettsted som er kvalitetssikret av 
Kunnskapsdepartementet. Sjekk for eksempel Jobbkompasset! 
 
Ta endelig kontakt på e-post: jan.helge.skaar@kristiansand.kommune.no  
eller på mobil: 99 29 79 20 hvis dere har spørsmål eller ønsker et møte ang. valg og 
innsøking. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jan Helge Skaar 
Rådgiver, Grim skole 
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