Levanger og Verdal kommuner og Karrieresenteret i NordTrøndelag inviterer til:

FAGDAG
UTDANNINGSVALG
Torsdag 15. april kl 0830 – 1600
for rektorer, ledere, rådgivere, karriereveiledere, lærere, veiledere og andre som
arbeider med veiledning

TEMA
• Helsesektoren i Nord-Trøndelag
• Bygg- og anleggsbransjen
• Utdanningstilbudet i VGS - utdanningsviften
• Utøvelsen av faget utdanningsvalg.

Ka ska æ
vælg?

Sted
Servering
Frist
Påmelding til

: VIPSENTERET, Neptunvn 6, Verdal
: Kaffe/te/vann serveres hele dagen/lunch
: 7. april 2010
: heidi.holmen@verdal.kommune.no

Plan for kompetanseutvikling
I Levanger og Verdal kommuner

Målgrupper
Rektorer, ledere, rådgivere, lærere, karriereveiledere og andre som arbeider med
veiledning.

Mål
Å tilføre rådgivere og lærere med ansvar for utdanningsvalg ny kompetanse og støtte i
utøvelsen av sitt arbeid.

Innhold
Første del av dagen har fokus på to større bransjer.
• Helsesektoren i Nord-Trøndelag
• Bygg- og anleggsbransjen
Flere yrkestyper innen bransjene og utdanningstilbudet ved våre videregående skoler
presenteres.
• Andre del av dagen har fokus på utøvelsen av faget utdanningsvalg.

Program
08.30-08.35

11.30-12.00

Velkomst
(Introduksjon og presentasjon av kursprogrammet, kulturelt innslag)
Helsesektoren v/ Øystein Sende
Yrker innen helsesektoren og hvilke kvalifikasjoner etterspørres?
Utdanningsmuligheter knyttet opp mot helsesektoren
v/ Sigrun Reitan, Levanger VGS
Kaffepause
Hva kjennetegner Bygg og anleggsbransjen og hvilken kompetanse
etterspørres v/ Jon Morten Lund
Yrker innen anleggsbransjen og hvilke kvalifikasjoner etterspørres?
Utdanningsmuligheter knyttet opp mot bygg og anleggsbransjen
v/ Per Arve Hammer, Verdal VGS
Omvisning på Spenncon v/ Jon Morten Lund

12.00-13.00

Lunsj

13.00-13.45
13.45-14.00

Vilbli.no / Utdanningsviften generelt
v/ Jon Olav Lund, Verdal VG skole
Arbeidslivsfag v/ Ove Austmo

14.00-14.10

Kaffepause

14.10-15.00
15.00-15.45
15.45-16.00

Utdanningsvalg – hele skolens ansvar v/ Hege Jansen
Det er mitt valg v/ Birgit Bremer Mejdal
Karrieresenteret v/ Lisbeth Pedersen
Hvem og hvordan kan det brukes?

08.35-09.30
09.30-10.00
10.00-10.15
10.15-11.00

11.00-11.30

Foredragsholderne
Øystein Sende
Kommunalsjef helse i Levanger kommune.
Sigrunn Reitan
Avdelingsleder for Helse- og sosialfag, restaurant og matfag, Service og samferdsel
Levanger videregående skole
John Olav Lund
Har jobbet som rådgiver/karriereveileder og lektor/idrettslærer/språklærer på Verdal
videregående skole fra skolen starta opp i 1976 og fram til våren 2009.
Per Arve Hammer
Har svennebrev og mesterbrev i tømrerfaget. Utdanning fra teknisk fagskole linje for
byggteknikk. Leder i fagnemden for tømrerfaget nasjonalt.
Arbeidet som faglærer på byggfag siden 1984. De siste 10 årene i skolens
administrasjon med ansvar for byggfagopplæringa.
Spenncon AS/Jon Morten Lund
Spenncon AS er landets største leverandør av råbygg basert på prefabrikkerte
betongelementer og bæresystem i stål og betong. De har mer enn 650 ansatte og en
omsetning på over 1mrd. Hovedkontoret ligger i Sandvika, med 4 markedsregioner.
Region Midt-Norge har 2 fabrikker, en i Trondheim og en i Verdal. Spenncon AS er
eid av Consolis SAS som er en av verdens ledende betongelementprodusenter.
Consolis har 140 produksjonsanlegg i 28 land, ca 10 000 ansatte og omsatte i 2008 for
1,8 mrd euro.
Jon Morten Lund er fabrikksjef ved disse 2 anleggene. I tillegg sitter han som
styreleder i Opplæringskontoret For Byggfag i Nord -Trøndelag.
Hege Jansen
Karriereveileder ved karrieresenteret i Nord-Trøndelag med spesielt ansvar for
karriere senterets arbeid rettet mot grunnskolen. Jansen er også ansatt ved Overhalla
barne- og ungdomsskole, hvor hun arbeider som lærer og karriereveileder.
Ove Austmo
Funksjonsleder for fagopplæring ved avdeling for videregående opplæring, NordTrøndelag Fylkeskommune.
Birgit Bremer Mejdal
Ansatt ved Nesset ungdomsskole
Har jobbet som lærer i ungdomsskolen i 11 år. Har tatt videreutdanning innen
veiledningspedagogikk og karriereveiledning, samt prosjektledelse. I tillegg til å
undervise har jeg rådgiverfunksjon på skolen.
Lisbeth Pedersen
Leder for karrieresenteret i Nord-Trøndelag

