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Yrkesvalgdagen ved Dalane vgs, 8. februar 2023  

Informasjon om fakta foredrag, foredragsholdere og tema! 

 

Fremtidens arbeidsmarked  

Gustav Svane er ansatt i Nav, og vil fortelle om hvordan fremtidens arbeidsmarked ser ut. 

Han vil legge vekt på hvordan man bør tenke når man skal velge en yrkesvei, og vise ulike 

prognoser og gi gode refleksjoner om fremtidens arbeidsmarked. Gustav Svane har vært med 

oss som foredragsholdere i flere år, og er en meget dyktig formidler.  

Foredraget passer for alle elever. Foredraget er obligatorisk for alle elever på VG3 ST.  

Her er kort informasjon om Gustav: Master i sosiologi fra NTNU, og jobber med statistikk 

og analyse for NAV. Han bistår ledelsen i NAV, og leverer statistikk til både media og 

offentlige myndigheter. Han har tidligere jobbet i mange år med rekruttering da han var 

ansatt hos personal og organisasjonsavdelingen til Stavanger kommune. 

 

Jobbmuligheter i Egersundregionen 

Helene Holm vil fortelle om bo- og jobbmuligheter i Eigersund. Det er ingen hemmelighet at 

Eigersund ønsker å hente studenter hjem etter endt utdanning, men da må vi kunne tilby 

interessante jobber og et attraktivt bo-miljø. Som et ledd i dette arbeidet så har Eigersund 

kommune, sammen med flere aktører i næringslivet i Egersund-regionen lansert en digital 

plattform der ungdom fra regionen, som studere i inn- og utland, kan holde kontakt med 

regionen og regionalt næringsliv. Helene vil i dette foredraget gi mer informasjon om denne 

unike muligheten for nåværende og kommende studenter, og også fortelle om alt det 

spennende som skjer i regionen vår. Foredraget passer for alle elever, både i grunnskolen 

og i videregående opplæring. Foredraget er obligatorisk for alle elever på VG2 ST.  

www.egersundregionen.no  

 

U37 – for deg som er ung! 

Elisabeth Hetland er leder av Ressursgruppen U37 Dalane, som er en del av 

Næringsforeningen i Stavangerregionen. Elisabeth vil i sitt foredrag fortelle om hva U37 kan 

tilby deg. U37skal være et attraktivt knutepunkt for aktive samfunns- og 

næringslivsinteresserte unge mellom 18 og 37 år. U37 skal være et talerør med mål om å 

aktualisere problemstillinger og muligheter for unge i arbeidslivet. De er opptatt av å 

synliggjøre mulighetene i regionen, og ønsker å bidra til at unge ønsker å bo og arbeide her. 

Dette er et foredrag som du bør få med deg dersom du tenker at du har lyst til å komme 

tilbake til regionen etter at du har studert, eller for deg som blir boende i regionen mens du går 

i lære eller tar høyere utdanning. Foredraget passer for alle elever i grunnskolen og i vgs. 

Foredraget er obligatorisk for alle elever på VG1 ST.  

U37 - Næringsforeningen i Stavanger (naeringsforeningen.no) 

http://www.egersundregionen.no/
https://www.naeringsforeningen.no/ressursgruppene/u37/


S i d e  2 | 9 

 

 

Forsvaret 

Forsvaret kommer for å fortelle om mulighetene man har til å utdanne seg og jobbe innenfor 

Forsvaret. Her er det mange spennende jobber og karrieremuligheter. Forsvaret har alltid fullt 

hus på sine foredrag, så her er det viktig å møte opp i god tid! Dette foredraget er aktuelt og 

interessant for alle elever. Anbefales sterkt for elever på VG2 ST.  

Forsvaret  

 

Politiet 

Politiet vil holde et foredrag om utdanningen, egenskaper man bør ha for å bli politi, 

arbeidsoppgaver man har som politi og litt om arbeidsmarkedet innenfor politiet. Disse 

foredragene er alltid populære, og passer for alle elever.  

Startside - Politihøgskolen (politihogskolen.no) 

 

Fiskerifaglig opplæringskontor – Et hav av muligheter! 

Fiskerifaglig opplæringskontor for Rogaland og Skagerakkysten (FFOR) er et privat foretak 

som representerer bedrifter knyttet til fiskeri- og havbruksnæringen. FFOR er godkjent for 10 

ulike fag og har for tiden 68 lærlinger, hovedsakelig innen akvakultur, fiske/fangst, matros og 

motormann. Karina Eike fra fiskerifaglig opplæringskontor vil i dette foredraget fortelle om 

mulige utdanningsløp for deg som ønsker en læreplass eller en karriere innen fiskeri og/eller 

havbruk.  

Foredraget passer for alle elever i grunnskolen og videregående skole som er nysgjerrig 

på muligheter innen fiskerifag.  

FFOR|FISKERIFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR FOR ROGALAND OG SKAGERAKKYSTEN SA 

 

Dalane Bilbransjeforening 

Svein Olav Skregelid presenterer bilbransjen. Her vektlegges hvilke egenskaper bransjen ser 

etter i fremtidige arbeidstakere, og hvilken utdanning man trenger for å arbeide innen 

bilbransjen. Du vil også få mer informasjon om bilfaget og alle de muligheter som finnes i 

dette yrket. For videregående elevene er både VG1 TIF og VG1 Elektro- og 

datateknologi hovedmålgrupper. Disse elevene har obligatorisk oppmøte på dette 

foredraget. 

I tillegg kan foredraget passe for VG2 Automasjon og VG2 Industriteknologi. 

Foredraget passer også godt for alle ungdomsskoleelevene.  

 

 

https://www.forsvaret.no/
https://www.politihogskolen.no/
https://ffor.no/
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BYGGOPP – opplæringskontor for bygg- og anleggsfag 

BYGGOPP er en landsdekkende kjede bestående av 10 opplæringskontorer med tilknytning 

til Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg. I dette foredraget vil du få mer informasjon om 

alle de muligheter som finnes dersom du velger en utdanning innen bygg- og anleggsteknikk 

på VG1 og alle valgmuligheter du har når du skal søke deg videre på VG2. Du vil også få mer 

informasjon om opplæringskontoret og hva de kan hjelpe deg med når du skal søke læreplass.  

Foredraget passer for alle elever på ungdomsskolen som lurer på om bygg- og 

anleggsteknikk kan være en utdanning for dem.  

Foredraget er obligatorisk for alle elever som går VG1 Bygg- og anleggsteknikk og VG2 

Tømrer.  

Byggopp 

 

Aker Solutions – Bli fagarbeider! 

Aker Solutions er landets største lærlingebedrift, og innenfor portene hos Aker 

Solutions på Eigerøy finnes det fagarbeidere innenfor mange fagfelt.  

I dette foredraget vil Roy Hovland fortelle om alle de mulighetene som finnes for deg som 

kan tenke deg å velge en yrkesfaglig utdanning, enten du er ungdomsskoleelev eller har startet 

på en yrkesfaglig utdanning på Dalane vgs. Å være lærling hos Aker Solutions innebærer at 

du får god opplæring i en framtidsrettet bedrift og kunne du tenke deg en karriere i Aker så 

tilbyr bedriften mange spennende stillinger både on- og offshore. Roy vil gi informasjon om 

hvilke yrkesgrupper som finnes både på Eigerøy og i konsernet og synliggjøre alle de 

mulighetene du har hvis du ønsker en jobb i Aker Solutions.  

Anbefales for alle elever på ungdomsskolene og våre egne elever på yrkesfaglige 

utdanningsprogram. Foredraget er obligatorisk for alle VG1 elever på TIF.  

Aker Solutions | Aker Solutions 

 

TIF – Teknologi og industrifag 

Ved avdeling TIF vil både lærere og elever stille opp for å gi informasjon om utdanningen og 

vise fram undervisningslokalene sine. Elevene møter på oppsatt sted til oppsatt tid (for sted 

og tidspunkt, se oversikt over fakta foredrag) og vil derfra gå samlet over i TIF-avdelingen 

for å få mer informasjon og omvisning på avdelingen. Elevene som deltar vil få et innblikk i 

utdanningsprogrammet, men også få informasjon om alle mulighetene som finnes for elever 

som velger denne utdanningen. Passer for alle elever i ungdomsskolen, men også for de 

som allerede er elever på dette utdanningsprogrammet. Jenter oppfordres spesielt til å 

delta.  

Teknikk og industrifag - Dalane videregående skole 

 

https://www.byggopp.no/
https://www.akersolutions.com/
https://www.dalane.vgs.no/hovedmeny/utdanningstilbud/teknikk-og-industrifag/
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Elektro og datateknologi – en utdanning for alle 

Ved Elektroavdelingen vil både lærere og elever stille opp for å gi informasjon om 

utdanningen og vise fram undervisningslokalene sine. Elevene møter på oppsatt sted til 

oppsatt tid (for sted og tidspunkt, se oversikt over fakta foredrag) og vil derfra gå samlet 

over i Elektro-avdelingen for å få mer informasjon og omvisning på avdelingen. Elevene som 

deltar vil få et innblikk i utdanningsprogrammet, men også få informasjon om alle 

mulighetene som finnes for elever som velger denne utdanningen. Passer for alle elever i 

ungdomsskolen. Jenter oppfordres spesielt til å delta.  

Elektronikk og datateknologi - Dalane videregående skole 

 

YSK – nytt tilbud på Dalane vgs fra høsten 2023 

Fra høsten 2023 tilbys YSK-utdanning ved Dalane vgs. YSK betyr yrkes- og 

studiekompetanse og er spesielt aktuelt for deg som ønsker yrkesfaglig kompetanse som 

grunnlag for høyere utdanning. Etter fire år får du fag- eller svennebrev og spesiell 

studiekompetanse med realfagsfordypning. YSK gir muligheter for å bygge sterke relasjoner 

mellom deg og bedriften du er lærling i, som kan videreføres i senere studietid og 

arbeidsforhold. 

Ole Garpestad vil i dette foredraget gi mer informasjon om tilbudet og fortelle om hvilke 

muligheter denne utdanningen gir. Anbefales for alle elever i ungdomsskolen, og særlig for 

de elevene som vurderer å søke vårt nye YSK-tilbud.  

Yrkes- og studiekompetanse (YSK) | Videregående opplæring - vilbli.no 

 

Aker Solutions – Vi trenger ingeniører og folk med realfag kompetanse! 

Vil du være med å utvikle framtidens energiløsninger? 

Da bør du få med deg dette foredraget der Roy Hovland vil fortelle om alle mulighetene som 

tilbys hos Aker Solutions. Det arbeider et stort mangfold av mennesker med ulik bakgrunn og 

kompetanse på verftet på Eigerøy. Her finner du ingeniører innen flere fagfelt, og bedriften 

tilbyr mange spennende stillinger både on- og offshore. Roy vil vektlegge og synliggjøre 

hvilken kompetanse bedriften har behov for når det gjelder høyere utdanning, både i dag og i 

framtiden samt hvilke karrieremuligheter du har hvis du ønsker en jobb i Aker Solutions.  

Anbefales for elever som går studieforberedende utdanningsprogram, og særlig elever 

som tar realfagkombinasjon. Anbefales også for alle elever i ungdomsskolen, og særlig 

for de elevene som vurderer å søke vårt nye YSK-tilbud.  

Aker Solutions | Aker Solutions 

 

 

https://www.dalane.vgs.no/hovedmeny/utdanningstilbud/elektronikk-og-datateknologi/
https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/yrkes-og-studiekompetanse-ysk/a/034751
https://www.akersolutions.com/
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TITANIA 

Titania AS bryter årlig i dagbrudd om lag 13 mill. tonn malm og sidebergarter. Av dette 

produseres titanråstoffer til den europeiske pigmentindustrien. Titania AS er en av Norges 

største gruveoperasjoner og blant verdens største titangruver. Malmforekomsten har 

tilstrekkelige ressurser for flere generasjoners drift. Bedriften har ca. 280 ansatte og er eid av 

Kronos Worldwide, som er en ledende produsent av titandioksid med produksjonsenheter i 

Norge, Tyskland, Belgia, USA og Kanada. Titania er en spennende hjørnesteinsbedrift, der 

det finnes flere spennende jobbmuligheter. Kanskje drømmer du om å kjøre verdens største 

dumper? Mulighetene er mange ved Titania, og i dette foredraget vil du få mer informasjon 

om dette. Titania er også en av samarbeidspartnerne til Dalane vgs innenfor det nye YSK-

tilbudet ved skolen, og du vil også få mer informasjon om muligheter her. Dette foredraget 

passer for alle ungdomsskoleelever og også våre egne elever, både på yrkesfag og på 

studieforberedende utdanningsprogram.  

 

WINDCO - Bli med i fremtidens bærekraftige energisystem. 

Jonas Hovland kommer for å fortelle om en ganske «ung» og spennende bedrift som jobber 

med ulike prosjekter innen vindbransjen. Windco AS ble etablert i Egersund i januar 2017 for 

å forsyne den hurtigvoksende vindkraftindustrien i Skandinavia med produkter og tjenester 

knyttet til installasjon, inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner av vindturbiner, både onshore 

og offshore. I dette foredraget vil Jonas, foruten å fortelle om virksomheten, synliggjøre 

hvilke kompetanse som er etterspurt, hvilke muligheter som er og hva bedriften kan tilby 

framtidige arbeidstakere. Foredraget passer for alle elever i ungdomsskolen. Foredraget 

er obligatorisk for alle elever som går VG1 Elektro og Datateknologi og VG3 

energioperatør. 

Windco – Your partner in nordic wind 

 

Muligheter til sjøs! Maritim opplæring.  

Kunne du tenke deg å jobbe i et maritimt miljø? Eller er du nysgjerrig på hvilke 

jobbmuligheter som finnes til sjøs? Da er dette foredraget midt i blinken for deg! 

Maritim Opplæring Sørvest er et opplæringskontor som representerer rederier som skal ha 

lærlinger som matroser, skipsmotormekanikere, maritime elektrikere og kokk/ernæringskokk 

til sjøen. Vi har i dag nesten 400 lærlinger, og behovet i næringen er stort.  

Karl Martin Hansen vil i dette foredraget fortelle om mulige utdanningsløp og 

karrieremuligheter for deg som ønsker et yrke på sjøen.  

Foredraget passer for alle elever i grunnskolen og videregående skole som er nysgjerrig på 

muligheter innenfor maritime fag.  
 

Forside (maropp.no) 

https://windco.site/
https://maropp.no/
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Fra science fiction til science fact: Den 4. maskinalder 

Kjell Jostein Langfeldt Lind underviser blant annet norsk og historie ved Dalane vgs. I dette 

foredraget tar han utgangspunkt i historiefortelling som kommunikasjonsform;  

«Du som menneske lever i den mest spennende tiden i menneskehetens historie. Med et 

historisk perspektiv reflekterer vi over den 4. fase av den industrielle revolusjon og fabulerer 

om framtiden». 

Kjell Jostein vil gi oss et glimrende foredrag der han reflekterer over fortid, nåtid og framtid. 

Passer for alle elever i ungdomsskolen og videregående, og er et flott supplement til alle 

fakta foredragene.  

 

Pilot Flight Academy – Bli pilot! 

Pilot Flight Academy er en av Europas største og mest moderne flyskoler. Hvert år utdanner 

de profesjonelle og dyktige piloter som er ettertraktet av flyselskapene. Fredrik Midtbø har 

selv tatt sin utdanning ved Pilot Flight academy, og vil i dette foredraget fortelle om en 

spennende og ettertraktet utdanning. Du vil få vite mer om utdanningen, opptakskriterier og 

jobbmuligheter. Foredraget passer for alle elever i grunnskolen og i videregående skole.  

Pilot Flight Academy 

 

egðastrek arkitektfirma 

Arkitektfirmaet Kristiansen og Selmer-Olsen har skiftet navn, men er fortsatt like dyktige på 

sitt fagområde. I dette foredraget får du vite mer om det fagfeltene som egðastrek opererer i, 

det være seg arkitektur, landskapsarkitektur og arealplanlegging. Hvilken utdanning kreves, 

og hvilke fag må du ha for å bli arkitekt? Er det kun arkitekter som kan jobbe i firmaet, eller 

etterspør de også annen kompetanse. Her få elevene god kunnskap om et spennende og 

interessant firma, om arkitektyrket, fagområdet og hvilken kompetanse bedriften etterspør.  

Foredraget passer for alle elever, både i ungdomsskolen og vgs. Særlig elever med 

interesse for realfag oppfordres til å delta.    

Kristiansen & Selmer-Olsen - Sivilarkitekter (arkkso.no) 

 

NAVTOR – jobb med verdensledende teknologi fra Egersund 

NAVTOR er verdens ledende leverandør av e-Navigasjon og Performance-løsninger for den 

maritime bransjen, og i dette foredraget vil du få mer informasjon om virksomheten og om 

kompetansebehov bedriften har, både i dag og i framtiden.  

NAVTOR utvikler sin egen teknologi og har kontorer i hele verden, med hovedkontoret i 

Egersund. NAVTOR vokser stadig, og de trenger flere folk, både her i Egersund og på 

verdensbasis. Spesielt har de behov for utviklere og folk med maritim utdanning/erfaring. I 

tillegg kan man jobbe med mange andre fagfelt, som for eksempel salg og markedsføring, 

produktutvikling, forskning, internasjonal økonomi og ledelse, HR og kundesupport. 

https://www.pilotflightacademy.com/
https://www.arkkso.no/
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Fra Egersund kan man jobbe internasjonalt og være med å påvirke den maritime utviklingen, 

som går mot en grønnere og mer bærekraftig industri. NAVTOR har en sentral rolle i dette, 

og er med å styre denne utviklingen og NAVTOR sin teknologi er blant verdens fremste. 

Totalt har NAVTOR 157 ansatte, hvorav 65 jobber i Egersund. I Egersund har NAVTOR 

ansatte fra 16 ulike nasjonaliteter. 

Foredraget passer for alle elever, både i ungdomsskolen og i videregående. Vi 

oppfordrer særlig at elever som har interesse for teknologi, innovasjon og 

produktutvikling, programmering og realfag til å få med seg dette foredraget.  

Foredraget er obligatorisk for elever som går VG2 Automasjon og VG2 Elenergi og 

ekom.  

NAVTOR | e-Navigation and Vessel Performance | Digital Charts 

 

Kiropraktor 

Foredragsholder Camilla Tønnesen jobber som kiropraktor hos Optimal Funksjon, hvor hun 

også er medeier og daglig leder. I foredraget vil Camilla legge vekt på hvordan du kan bli 

kiropraktor, studiets oppbygging og opptakskrav. Hun vil også fortelle om sin hverdag som 

kiropraktor og hvem jobben passer for. Nå har du en god mulighet til å få informasjon om alt 

det du lurer på om kiropraktoryrket. Foredraget passer for alle som er nysgjerrige på dette 

yrket og som lurer på hva det innebærer. Anbefales både for elever i ungdomsskolen og i 

videregående opplæring.  

Optimal Funksjon | 

 

Fysioterapi 

Ragna Sigmo Skipstad er medeier i Fysioklinikken i Egersund, og er utdannet fysioterapaut, 

innen Mensendieckfysioterapi, Mensendieckfysioterapi er en helhetlig behandling som bidrar 

til å bedre kroppsbevisstheten og gir deg et godt grunnlag for å ivareta kroppen i daglige 

funksjoner. Ragna har også videreutdanning i komplett fysikalsk lymfødembehandling. Hun 

driver også med en del prosjektvirksomhet. Hun har blant annet vært med på å lage en 

selvhjelpsfilm for brystkreftopererte og digital relansering av "Trim for Eldre". I foredraget 

vil Ragna både snakke om utdannelse innen fysioterapi, og hvordan det er å arbeide innen 

dette fagfeltet, og siden hun brenner for aktivitet, så skal du ikke se bort fra at det blir litt «bøy 

og tøy» underveis 😊 Foredraget passer for alle som er nysgjerrige på dette yrket, og lurer på 

hva det innebærer. Anbefales både for elever i ungdomsskolen og i videregående.  

Fysioflix - Fysioterapi på nett 

 

 

 

 

 

https://www.navtor.com/
http://optimalfunksjon.no/
https://fysioflix.no/
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Bli Helsefagarbeider 

Vilde A. Michaelsen kommer for å snakke om helsefagarbeideryrket. Vilde jobber selv som 

helsefagarbeider på Kjerjaneset bo- og servicesenter, og vil blant annet fortelle om sin 

arbeidshverdag. Foredraget vil vider ha fokus på hvilke muligheter som finnes innen yrket, 

om utdanning, egenskaper og jobbmuligheter. Passer for alle elever som er nysgjerrig på 

hvordan det er å jobbe som helsefagarbeider og hvilke muligheter som finnes.  

Helsefagarbeider | Utdanning.no 

 

Sykepleier 

Mari Skaara Omdal kommer for å fortelle om utdanning og arbeid som sykepleier. Hun vil gi 

informasjon om utdanningen, og hva som kreves av personlige egenskaper for å arbeide i 

yrket. Mari vil også ha fokus på jobbmuligheter, både lokalt og regionalt. Det vil være stor 

manko på sykepleiere i framtiden, og den som velger en utdanning som sykepleier vil ha gode 

jobbmuligheter. Foredraget passer for alle elever i ungdomsskolen og elever som går 

studieforberedende utdanningsprogram. Foredraget anbefales særlig også for elever 

som går helse- og oppvekstfag.  

Sykepleier | Utdanning.no 

 

Paramedsin / Ambulansefag 

Kjetil Torgeirsen vil gi et interessant foredrag om et utfordrende og spennende yrke. For å bli 

ambulansearbeider så kan du velge to retninger, enten så kan du gå studieforberedende 

utdanningsprogram og få generell studiekompetanse, og så søke deg inn på paramedisin ved 

et universitet. Eller så kan du gå 2 år i skole og 2 år i lære. Hvordan du kan nå din drøm om å 

jobbe innenfor dette fagfeltet kan Kjetil fortelle mer om!  

Foredraget passer for alle elever i ungdomsskolen og for vgs-elever som går på ST, PÅB 

og Helse og oppvekst! Elever på VG1 Helse og oppvekst oppfordres særlig til å få med 

seg foredraget.  

Ambulansearbeider | Utdanning.no 

 

Grunnskolelærer 

Charlotte Olsen vil fortelle om lærerutdanningen. Her vil elevene få en god innføring i 

utdanning og hvordan læreryrket er i praksis. Charlotte er nokså ferske i læreryrket, og hun vil 

dele av sin erfaring både når det gjelder arbeid og utdanning. Foredraget passer for alle 

elever i grunnskolen og i videregående skole.  

Grunnskolelærer | Utdanning.no 

 

 

https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/helsefagarbeider
https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/sykepleier
https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/ambulansearbeider
https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/grunnskolelaerer
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Barnehagelærer 

Cecilie Eikenes er til vanlig styrer i Jernhagen barnehage. Hun vil fortelle om de ulike 

profesjonene i barnehage (fagarbeider og barnehagelærer), og mulighetsrommet som ligger i 

innenfor dette fagfeltet. Hun vil ha fokus på utdanning, egenskaper og hvordan det er å 

arbeide i barnehage. Foredraget passer også for alle elever, både i ungdomsskolen og 

videregående. Foredraget er obligatorisk for elever på VG1 Helse- og oppvekst og 

anbefales også for elever som går VG2 Barn- og ungdom.  

Barnehagelærer | Utdanning.no 

 

Informasjon om sosionom, vernepleier og barnevernspedagog 

Merethe Håvarstein jobber i dag i Dalane barnevern og har god kjennskap til hvilke 

muligheter du har dersom du tar en utdanning innen en av disse fagretningene. Hun vil gi god 

informasjon om alle fagretningene, utdanning, muligheter og utfordringer. Dette er en 

særdeles god mulighet for å få mer informasjon om 3 spennende utdanninger og yrker, hva 

som er forskjeller og likheter mellom utdanningene og hvilke muligheter du har dersom du 

velger en av disse yrkesretningene.  

Anbefales for alle elever i ungdomsskolen, for elever som går helse- og oppvekstfag og 

for alle elever som går på studieforberedende utdanningsprogram.  

Sosionom | Utdanning.no    Vernepleier | Utdanning.no     Barnevernspedagog | Utdanning.no 

 

Bli lektor – utdanning og muligheter! 

Mette Flåt har en spennende utdanning innenfor realfag, og arbeider som lektor ved Dalane 

videregående skole. Mette har en spennende fagkombinasjon, og trives svært godt med å 

undervise i realfag. I dette foredraget vil hun fortelle mer om sin arbeidshverdag, hvorfor hun 

har valgt realfag og hvilke muligheter hennes utdanning gir både innenfor undervisning, men 

også innen forskning.  

Et interessant foredrag som passer for alle elever både i ungdomsskolen og i 

videregående.  

Lektor | Utdanning.no 

https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/barnehagelaerer
https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/sosionom
https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/vernepleier
https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/barnevernspedagog
https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/lektor

