Årsmelding LVUVestmar
Medlemmer av LVU skoleåret 19/20

skoleåret 2019/2020
Camilla Sandersen, Læringssenteret
Jan Solum, Kragerø videregående
Hege Nikolaisen, Kragerø videregående
Ellen Schulze, skoleeier
Ole Gundersen, Vestmar opplæringskontor
Petter Hareide, NAV Talenthuset
Siri Dørdal Gunstensen, Oppfølgingstjenesten
Stine Sundbø, NAV Talenthuset
Svein Andresen, Oppfølgingstjenesten
Thale Rugtveit, Kragerø skole

Veien videre 2020/21

Mirjam Pedersen, Sannidal ungdomsskole

«Kvalitet i karriereveiledning»

Kontaktinfo til leder:
Aktiv deltakelse i Kvalitetsforum
Mål om felles UTVplan for ungdomsskolene
(etter ny plan)
Bedriftsbesøk

Barn, ungdom og voksne i Vestmar-regionen gis et best
mulig grunnlag for å gjøre kunnskaps- og
erfaringsbaserte valg
av utdanning og yrke.
LVU er ment å være et forum for nettverk, samarbeid,
koordinering og kompetanseutvikling for rådgiverne i
grunnskole og videregående skole, samt deres
samarbeidspartnere.
I tillegg til arbeid i utvalget vil rådgiverne ha individuelle
oppgaver ved den enkelte skole. LVU Vestmar har faste
medlemmer fra grunnopplæringa, oppfølgingstjenesten,
opplæringskontor, NAV (Talenthuset), læringssenteret
og skoleeier.

Dette er gjennomført i år:

Videre arbeid med utviklingsarbeidet:

Tema; Karriereveiledning og livsmestring

Mål:

mirjam.pedersen@kragero.kommune.no
Kontoret: 35 982504

Mobil: 48278884

LVU
Lokalt Veileder Utvalg i Vestmar

Medlemsmøter med ulike tema
LVU ledermøter i fylket
Foreldremøter og overgangsmøter
Praksiskurs høst 10.klasse (9 kl. AVLYST)
Yrkesfagorienteringsdag på Kragerø
videregående
Møter med fylkes-PPT
Møte med inntakskontoret
Rådgiversamling i Vrådal og på
Skogmo og i Bø
Regional samling
Individuell karriereveiledning
Jobbskygging og arbeidsuke
Infomøter rundt språkvalg og valgfag

Hva gjør LVU?
Karriereveiledning i det smale- og brede
perspektiv, gjennom blant annet:
•

Utviklingsarbeid; Kvalitet i
karriereveiledning

•

Faglig fokus på veiledningssamtalen

•

Praksiskurs

•

Arbeidsuke

LVU mentorer/samarbeidsparter
•

LVU koordinator i Telemark;

•

Individuell karriereveiledning i 10.kl

•

Faget utdanningsvalg i ungdomsskolen

for Vestfold og Telemark;

•

Informasjonsmøter for foresatte

Else Beate Husby og Webjørn Lie

•

Møte med PPT og inntakskontor om

Ole Ødegaard
•

Overgangsprosedyrer

Fra januar 2020 nye LVU- koordinatorer

•

LVU-ledere i Vestfold og Telemark

•

Karrieresenteret i Telemark

søknadsprosedyrer
•

opplæringskontor og høgskolen på

v/ Kjersti Isaksen
•

Erfaringsutveksling

Informasjon fra vgs i fylket,
yrkesmessa

•

Høgskolene

•

Besøk på vgs med enkeltelever

•

Informasjonsspredning

•

NAV Kragerø

•

Jobbskygging for 8.klasse

•

Besøk på vgs og ulike
utdanningsprogram

•

Oppfølgingstjenesten

•

Arbeidsuke for 9.klasse (AVLYST 2020)

•

Opplæringskontorene

•

Praksiskurs 10. klasse i november

•

Nettverk med andre LVU

•

Næringslivet

•

Opplæring av nye
rådgivere/nettverksbygging

•

Kragerø kommune

•

Fylkesinfo på Rådgiversamling

•

PPT i kommune og fylkeskommune

•

Overgangsmøter på vgs

(9klasse AVLYST april 2020)

•

Bedriftsbesøk i Telemark

•

Inntakskontoret

•

Søknad til vgs i vigo.no

•

UTV-faget i ungdomsskolen

•

Ungt Entrepenørskap

•

Meldeskjema til vgs utfra behov

•

Kontakt med Oppfølgingstjenesten

• Arrangerer/deltar på yrkesmesse og
fagdager

