
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. 

FOREDRAG
Tromsø, 7.- 8. februar FORSVARET

Tid og sted 

Tromsøhallen

Torsdag 7. februar:
kl. 11.00 – 11.30

Fredag 8. februar: 
kl. 11.00 – 11.30 

Tjeneste- og jobbmuligheter i 
Forsvaret



Foredragsholder: Folkehøgskolene i Norge

FOLKEHØGSKOLENE I NORGE

Tid og sted 

Tromsøhallen

Torsdag 7. februar:
kl. 11.30 – 12.00

Fredag 8. februar: 
kl. 11.30 – 12.00 

Ett år kan forandre mye

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!

FOREDRAG
Tromsø, 7.- 8. februar



Foredragsholder: Helge Bryhn

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!

LÅNEKASSEN

Tid og sted 

Tromsøhallen

Torsdag 7. februar
kl. 12.00 – 12.30

Fredag 8. februar: 
kl. 12.00 – 12.30

Lånekassen gjør utdanning 
mulig

FOREDRAG
Tromsø, 7.- 8. februar



Foredragsholder: Utdanningsdirektoratet

Lurer du på hva du skal bli? Få oversikt 
over dagens arbeidsmarked, og hør hva 
ekspertene spår om fremtiden.

Hva tjener egentlig en lege? Hvor jobber 
økonomer? Hva er opptakskravene for 
politibetjenter, og får du relevant jobb etter 
utdanninga? I dette foredraget kan du få 
hjelp til å finne ut av hva du skal bli, og om 
det er lurt å bli det

UTDANNING.NO

Tid og sted 

Tromsøhallen

Torsdag 7. februar:
kl. 12.30 – 13.00

Fredag 8. februar: 
kl. 12.30 – 13.00

Fremtidens 
arbeidsmarked

FOREDRAG
Tromsø, 7.- 8. februar



Foredragsholder: Thomas H. Svendsen 

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.

SONOR

Tid og sted 

Tromsøhallen

Torsdag 7. februar:
kl. 13.00 – 13.30

Fredag 8. februar: 
kl. 13.00 – 13.30

Studér i utlandet

FOREDRAG
Tromsø, 7.- 8. februar


