
Foredragsholder: Folkehøgskolene i Norge

Tid og sted 

Høgskolen i Østfold, Halden

Torsdag 10. januar:
Auditorium 2: kl. 10.00 – 10.30
Auditorium 2: kl. 11.15 – 11.45

Fredag 11. januar: 
Auditorium 2: kl. 10.45 – 11.15 

Ett år kan forandre mye

FOREDRAG
Halden, 10.- 11. januar

FOLKEHØGSKOLENE I NORGE

Stadig flere velger et år på folkehøgskole 
(i år 7700). Hva slags skole blir det når det 
ikke er karakter eller eksamen? 
Hvilke fag kan du velge og hva skjer utenom 
skoletid? Hvor befinner skolene seg og hva er 
likheter og forskjeller mellom dem? 
«Blir jeg noe» av å gå på folkehøgskole og når 
bør du søke? 
Dette er noen av temaene som belyses i 
dette foredraget!



Foredragsholder: Sigvart Andersen 

Foredraget passer for deg som drømmer om 
å starte eget firma eller er nysgjerrig på 
entreprenørskap.
Drivhuset arrangerer kurs, foredrag, 
konkurranser og en rekke andre tjenester 
som er gratis for studenter.
Med 16 kontorer fordelt på Norge, Sverige og 
Finland skaper de en unik møteplass for 
entreprenører.

FOREDRAG
Halden 10.- 11. januar DRIVHUSET

Tid og sted 

Høgskolen i Østfold, Halden

Torsdag 10. januar:
D1-057: kl. 10.00 – 10.30

Bli din egen sjef med eget 
selskap



Foredragsholder: Jo Ese 

Målgruppen for dette foredraget er elever i 
videregående skole som står foran ett av de 
viktigste valgene man gjør i løpet av et liv: 
Hva skal jeg bli? 

I foredraget blir du presentert for ulike 
perspektiver på hva som er viktig når du skal 
ta dette valget. For er det egentlig slik at det 
eneste som betyr noe er hvilke yrker 
ekspertene tror vi trenger i fremtiden? Eller 
er det også andre forhold du bør tenke på 
når du skal velge utdanning?

Tid og sted 

Høgskolen i Østfold, Halden

Torsdag 10. januar:
Remmenhallen: kl. 10.00 – 10.30
Remmenhallen: kl. 12.45 – 13.15

Fredag 11. januar: 
Auditorium Max: kl. 10.00 – 10.30

Velg Smart! 
Fremtidens arbeidsmarked og 
det norske utdanningssystemet

FOREDRAG
Halden, 10.- 11. januar JO ESE



Foredragsholder: Høgskolen i Østfold 

I dette foredraget får du vite mer om 
læreryrket, grunnskolelærerutdanningene 
ved Høgskolen i Østfold og jobbmuligheter 
etter endt utdanning. Du får vite hvorfor du 
bør velge Høgskolen i Østfold og hva 
studenter synes om 
grunnskolelærerutdanningene våre. Vi gir 
deg også nyttige tips som kan hjelpe deg å 
velge rett lærerutdanning. 

FOREDRAG
Halden 10.- 11. januar HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Tid og sted 

Høgskolen i Østfold, Halden

Torsdag 10. januar:
Auditorium 1: kl. 10.45 – 11.15
Auditorium 1: kl. 12.00 – 12.30
Auditorium 1: kl. 12.45 – 13.15

Fredag 11. januar: 
D1-058: kl. 09.15-09.45

Bli lærer i grunnskolen!



Foredragsholder: Gry Syrstad 

Det er mye å ta stilling til når du skal velge 
utdanning, og det er lurt å tenke på penger 
tidlig. Er drømmestudiet mitt støttet av 
Lånekassen? Når må jeg søke for å få penger 
til semesterstart? Hvor mye lån vil jeg ende 
opp med etter at jeg er ferdig? I dette 
foredraget fra Lånekassen får du svar på alt 
du lurer på om finansiering av din utdanning!

Tid og sted 

Høgskolen i Østfold, Halden

Torsdag 10. januar:
Auditorium 3: kl. 10.45 – 11.15
Auditorium 3: kl. 12.00 – 12.30

Fredag 11. januar: 
Auditorium 2: kl. 10.00 – 10.30

Lånekassen gjør utdanning 
mulig

FOREDRAG
Halden, 10.- 11. januar LÅNEKASSEN



Foredragsholder: Forsvaret

På dette foredraget vil du få vite mer om 
mulighetene som finnes innen 
førstegangstjeneste, men også mulighet for å 
søke utdanning der førstegangstjeneste er 
innbakt som en integrert del. En jobb i 
Forsvaret er mer enn en jobb og en 
utdanning i Forsvaret er mer enn en 
utdanning. 

Tid og sted 

Høgskolen i Østfold, Halden

Torsdag 10. januar:
Auditorium Max: kl. 10.45 – 11.15
Auditorium Max: kl. 12.45 – 13.15

Fredag 11. januar: 
Auditorium Max: kl. 11.15 – 11.45 

Tjeneste- og jobbmuligheter i 
Forsvaret

FOREDRAG
Halden, 10.- 11. januar FORSVARET



Foredragsholder: Thomas H. Svendsen 

Tid og sted 

Høgskolen i Østfold, Halden

Torsdag 10. januar:
D1-057: kl. 10.45 – 11.15
D1-057: kl. 12.00 – 12.30

Fredag 11. januar: 
Auditorium 1: kl. 10.00 – 10.30

Studier i utlandet forandrer måten du ser
verden på! Gjennom foredraget «Studér i
utlandet»  deler Thomas sine beste tips og
råd som tidligere utenlandsstudent.

Dette foredraget gir deg oversikt over 
studiedestinasjoner, aktuelle grader, 
Lånekassen, opptakskrav og annet praktisk. 
SONOR jobber med rundt 60 universitet
fordelt på USA, Canada, New Zealand, 
Australia, Singapore, Sentral-Europa og
Storbritannia. SONOR tilbyr gratis og
uforpliktende studieveiledning.

Studér i utlandet

FOREDRAG
Halden, 10.- 11. januar SONOR



Foredragsholder: Sunniva Rose 

Kjernefysiker Sunniva Rose forteller om sin 
akademiske reise fra avgjørelsen om å skifte 
beite fra ballett til matematikk og fysikk, til 
møtet med Blindern gjennom motgang og 
medgang. Fra det å stryke, bruke mye 
lenger tid enn normalt og ”studentsyken”, til 
å fullføre mastergrad i kjernefysikk med 
toppkarakterer og å bli ansatt som 
forsker/doktorgradsstipendiat.

FOREDRAG
Halden, 10.- 11. januar SUNNIVA ROSE

Tid og sted 

Høgskolen i Østfold, Halden

Torsdag 10. januar:
Remmenhallen: kl. 11.00 – 11.45

Om kjernefysikk og forskning 
og sånn


