
   

 

   

 

 

Yrkesvalgdagen 2023  

Muligheter i Dalane og omegn 

 

Vi ønsker utstillere velkommen Yrkesvalgdagen 2023 ved Dalane videregående skole 

onsdag den 8. februar. Nedenfor finner dere informasjon om arrangementet. 

 

Program 

Kl 09.30 - 09.45 ▫ Velkommen til Yrkesvalgdagen 
▫ Praktisk informasjon 
▫ Åpningstale v/statsforvalter Bent Høie 

 

Kl 09.45 - 14.00 ▫ Besøke utstillere 
▫ Delta på faktaforedrag om bedrifter, 

yrkesvalg, kompetansebehov og muligheter 
 

Kl 14.00 - 14.15 ▫ Premieutdeling 
▫ Avslutning 

 
 

Instagram-utfordring til utstillerne #yv2023 

Vi vil utfordre dere som utstillere/foredragsholdere til å lage en smakebit til deres 

stand/foredrag i form av en film eller et bilde som kan publiseres på Instagram i tiden frem 

mot 8. februar. Hvorfor skal ungdommene besøke din stand/komme på ditt foredrag? 

Dersom dere har egen kanal kan dere gjerne publisere innlegget selv, tagge @dalanevgs og 

merke med #yv2023. Da deler vi på vår kanal. Dersom dere ikke har egen Instagram-bruker, 

kan dere sende film/bilde og tekst til oss, så vil vi publisere på vår kanal for dere.  

  

Vi håper gjennom dette tiltaket å skape interesse for yrkesvalgdagen, gjøre det lettere å 

besøke standene og nå nåværende og fremtidige elever og foreldre med informasjon om alt 

det kjekke som skjer på skolen vår.  For mer info om dette kontakt: 

nina.refsland@skole.rogfk.no  tlf. 41575315. 

 

Avlessing 

Utstillere kan kjøre til hovedinngangen (i skolegården) for stander i 1. etasje aula og gymsal 

A og B. De som har stand i 2. etasje aula kan kjøre inn på baksiden av skolen. Utstillere til 

gangen i 1. etasje, kan med fordel benytte inngang 1. etasje ved resepsjonen. 

mailto:nina.refsland@skole.rogfk.no


   

 

   

 

Parkeringsvakter viser vei. 

 

Parkering 

1. Eiegubben (parkeringsplass ved skolen i retning Egersund)  

2. Espelandshallen Lagård. 

3. Skolegården Dalane videregående skole  

Parkeringsplassene er begrenset og kan bli lukket slik at det ikke er mulig å kjøre ut fra 

parkeringsplassene før arrangementet er slutt, dvs. kl. 1415. Alternativt kan man da parkere 

langs veien nedover mot Egersund Forum i Elganeveien. 

 

Utstilling 

Alle utstillerplasser har strøm, internettilgang, bord og en stol. Din utstillerplass er merket 

med navn på virksomheten og praktisk informasjon. Det er begrensede muligheter for å 

henge opp noe, men det er forsøkt å etterkomme ønsker til de som har signalisert dette. 

Kart over skolens messeområde og lister over de ca. 100 andre utstillerne, finner dere på 

skolens nettside, under svart knapp “Yrkesvalgdagen”. Der finner dere informasjon om hvor 

dere har fått utstillerplass - i 1. eller 2. etasje i aulaen, i gymsal A eller B, utenfor gymsal eller 

i gang 1. etasje. Spør vertene i sekretariatene ved hovedinngangene hvis det er noe dere 

lurer på.  

 

Internett 

Individuelle brukernavn og passord til gjestenettet RFK Gjest hentes hos vertene som holder 

til ved begge hovedinngangene. 

Ved spørsmål kontakt: lisabeth.eie.fagereng@skole.rogfk.no tlf. 51 92 38 00 

   

Faktaforedrag 

I løpet av dagen vil det gjennomføres ca. 50 faktaforedrag av ulike aktører. Oversikt over 

disse foredragene finner du også på nettsiden.  

 

Kåring av beste stand 

Elever i faget Entreprenørskap 2 vil ha en konkurranse underveis der de kårer beste stand 

blant utstillerne. Kunngjøring av vinner skjer kl. 1400 i Aulaen på fellessamlingen før 

avslutning og nedrigging. NB! Ingen nedrigging før kl. 14:15. 

https://www.dalane.vgs.no/


   

 

   

 

 

Foreldre/Foresatte 

Skolen sender ut en SMS til alle foreldre/foresatte med invitasjon til å komme på 

Yrkesvalgdagen. 

 

Evakuering 

Ved en eventuell evakuering ved alarm er møteplass for utstillere parkeringsplassen ved 

Eiegubben. 

 

Vi ser fram til en innholdsrik og trivelig dag! 

  

 

Vennlig hilsen 

  

Borghild Sommerseth                                                Anja Hovland 

Yrkes- og utdanningsrådgiver                                   Yrkes- og utdanningsrådgiver            Tlf. 

92064725                                                               Tlf. 93065647 

 

 


