Utdanningstorget 2017 – Romerike
Onsdag 29. og torsdag 30. november - Hall E i Norges Varemesse
Veiledningssenteret Romerike har i samarbeid med regionens videregående skoler ansvar for
Utdanningstorget. Onsdag 29. og torsdag 30. november ønsker vi velkommen til Utdanningstorget 2017!

Utdanningstorget er et informasjons- og veiledningstiltak for elever, foreldre/foresatte
både fra ungdomstrinnet og fra videregående skoler. Foreldre/foresatte er en viktig
målgruppe for Utdanningstorget der målet er å informere om ulike utdanningsmuligheter
og jobbvalg. Elever, foreldre/foresatte møter lærere og fagpersoner innenfor alle yrkesfag
og ulike studier som har kompetanse og erfaring fra ulike fagområder og bransjer.
Utdanningstorget på Romerike er en viktig møteplass for ungdomstrinnet og videregående
skoler i regionen. Her treffes lærebedrifter og opplæringskontorer, universiteter og
høgskoler - og representanter for Fagskoleutdanning, Mesterbrev, Forsvaret, Politiet og
mange andre.
Utstillerne bidrar til at elever og foresatte får







god kunnskap om alle utdanningsprogrammene i videregående skole
god kunnskap om lærlingordningen og fagopplæring i lærebedrift
god kunnskap om relevant og høyere utdanning
god kunnskap om yrker/arbeidsmuligheter i regionen
tilgang til lik informasjon og veiledning

Målgruppe





Elever på 10. trinn - og deres foreldre/foresatte
Elever i VGS - og deres foreldre/foresatte
Skoleledere/Lærere/Rådgivere
«Alle»

Rammer for Utdanningstorget 2017



Åpningstid:
Sted:

Onsdag 29.11. og torsdag 30.11. Begge kvelder kl 1700 – 2100
Hall E i Norges Varemesse, Inngang Øst



Innrigging:

Onsdag 29.11. fra kl 0900 – 1600



Utrigging:

Torsdag 30.11. etter kl 2100

Det er åpen kafe i utstillerområdet.

Sikkerhet
Generelle rutiner for sikkerhet er ivaretatt. NB! Det er viktig at avtalt besøksplan følges slik
at antall besøkende til enhver tid ikke overstiger det som er tillatt.
Besøk på Utdanningstorget
For mange ungdomsskoler i regionen er besøk på Utdanningstorget obligatorisk. Rådgivere
på ungdomstrinnet anbefales å være til stede når deres elever besøker Utdanningstorget.
Skolen har selv ansvar for eventuell registrering av elevenes deltakelse.
Veiledningssenteret setter ikke opp busser for elever fra de enkelte skolene. Vi oppfordrer
foreldre/foresatte til å besøke Utdanningstorget sammen med sine ungdommer.
Lærere, rådgivere og ledere på skolene og i kommunene er også hjertelig velkommen.

Foreløpig besøksplan

Ungdomsskoler i kommunene på Romerike:
Skedsmo, Hurdal og Gjerdrum kommuner, ulike private skoler + foresatte

onsdag 29.11.

1700 - 1900

Ullensaker, Rælingen og Aurskog/Høland kommuner + foresatte

onsdag 29.11.

1900 - 2100

Lørenskog og Eidsvoll kommuner og ulike private skoler + foresatte

torsdag 30.11.

1700 - 1900

Nannestad, Nes, Nittedal, Fet, og Sørum kommuner + foresatte

torsdag 30.11.

1900 - 2100

Elever og foresatte i videregående skoler på Romerike er også velkommen begge kvelder.

Ta gjerne kontakt om noe er uklart 
Mvh
Anne Lise Finsrud, Karrieretjenesten
Veiledningssenteret Romerike,
Mob. 922 95 242 / 63805787
epost: anne.lise.finsrud@afk.no www.veiledningssentrene-akershus.no

