
ANDREAS WAHL

Tid og sted 

Grieghallen, Bergen

Torsdag 23. januar: 
Rom 1: kl. 08.30 – 09.15
Rom 1: kl. 12.00 – 12.45

FOREDRAG
Bergen 23.-24. januar

Foredragsholder: Andreas Wahl

Fysiker, programleder og vitenskapsformidler 
Andreas Wahl skal være tilstede på 
utdanningsmessene i 2020 og overbevise deg 
om at realfag ikke er kjedelig! Han er blant 
annet kjent som programleder for Med livet 
som innsats (NRK), Folkeopplysningen (NRK) og 
BarneTV (NRK), og for sine over 300 vitenshow 
landet rundt.
Gjennom lekne demonstrasjoner og 
tankevekkere om vår plass i universet viser 
Andreas deg litt av hva realfagene har å by på.

Energisk- et vitenshow med 
Andreas Wahl 



HANDELSHØYSKOLEN BI

Tid og sted 

Grieghallen, Bergen

Torsdag 23. januar: 
Rom 2: kl. 12.30 – 12.45

Fredag 24. januar: 
Rom 2: kl. 11.30 – 11.45

Tips til valg av riktig 
studium på BI

Foredragsholder: Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI har hele 14 ulike 
bachelorprogram å velge mellom. Selv om en 
del av programmene inneholder noen av de 
samme fagene, vil du sitte igjen med veldig 
forskjellig kompetanse når du er ferdig. 
Uansett om du skal jobbe med festivaler, 
mennesker, sport, finans, ledelse, 
markedsføring, innovasjon eller veldedighet, 
trenger du kunnskap om økonomi.

FOREDRAG
Bergen 23.-24. januar



Foredragsholder: EducationUSA

EDUCATION USA

Tid og sted 

Grieghallen, Bergen

Torsdag 23. januar: 
Rom 1: kl. 13.30 – 14.00

Fredag 24. januar:  
Rom 2: kl. 12.30 – 13.00

Hvorfor bør du studere i USA 
og hvordan gjør du det? 

Det er tre gode grunner hvorfor du bør velge 
å studere i USA, og med over 4000 
universiteter i USA finnes det alltid skoler 
som passer for deg. 
EducationUSA viser deg hvordan du søker og 
hvordan du får råd til din drømmeutdanning. 

FOREDRAG
Bergen 23.-24. januar



Foredragsholder: Folkehøgskolene i Norge

FOLKEHØGSKOLENE I NORGE

Tid og sted 

Grieghallen, Bergen

Torsdag 23. januar: 
Rom 1: kl. 09.30 – 10.00
Rom 2: kl. 12.00 – 12.30

Fredag 24. januar: 
Rom 1: kl. 10.30 – 11.00
Rom 2: kl. 13.00 – 13.30

Nå er det du som bestemmer

Stadig flere velger et år på folkehøgskole 
(i år 7900). 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
Bergen 23.-24. januar



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. 

FORSVARET

Tid og sted 

Grieghallen, Bergen

Torsdag 23. januar: 
Rom 1: kl. 10.00 – 10.30
Rom 1: kl. 13.00 – 13.30

Fredag 24. januar: 
Rom 1: kl. 10.00 – 10.30
Rom 1: kl. 13.00 – 13.30

Tjeneste- og jobbmuligheter i 
Forsvaret

FOREDRAG
Bergen 23.-24. januar



Vil du delta i utviklingen som former samfunnet 
vårt og løser utfordringene vi står ovenfor? Da bør 
du velge teknologi. Norske bedrifter rapporterer 
om krise. De mangler ekstremt mange teknologer, 
både nå og i tiden fremover. Spesielt ingeniører og 
tekniske fagarbeidere er etterspurte, og dette er 
fagområder med svært lav kvinneandel. For at 
Norge skal utvikle ledende teknologi innen helse, 
kompetanse, klima, infrastruktur og mye mer må 
jentene bli med. Ingrid og Emily forteller hvorfor, 
hvordan og har en Kahoot med supre premier. 

JENTER OG TEKNOLOGI

Tid og sted 

Grieghallen, Bergen

Torsdag 23. januar: 
Rom 2: kl. 11.00 – 11.30

Fredag 24. januar: 
Rom 2: kl. 10.00 – 10.30

Foredragsholder: Ingrid Kolderup 
og Emily Blakseth

Løse verdens utfordringer + 
kule jobber= Teknologistudier!

FOREDRAG
Bergen 23.-24. januar



Foredragsholder: Lånekassen

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 

Grieghallen, Bergen

Torsdag 23. januar: 
Rom 2: kl. 09.30 – 10.00
Rom 2: kl. 13.00 – 13.30

Fredag 24. januar: 
Rom 1: kl. 12.00 – 12.30

Lånekassen gjør utdanning 
mulig

FOREDRAG
Bergen 23.-24. januar



NORGES HANDELSHØYSKOLE

Tid og sted 

Grieghallen, Bergen

Torsdag 23. januar: 
Rom 2: kl. 10.00 – 10.30

Student på NHH

Foredragsholder: Shahez Shwana
og Inger-Andrea Østby

NHH er blant de ledende handelshøyskolene i 
Europa. Her utdannes mennesker for verdiskaping 
og bærekraftig utvikling. Møt Shahez og Inger-
Andrea, som forteller om livet som NHH-studenter.

I dette foredraget får du høre om fagene i 
bachelorstudiet, utvekslingsmuligheter og hva du 
kan jobbe med etter studiene. Har du lyst å 
engasjere deg i studentaktiviteter på fritiden? Da har 
du mange muligheter på NHH. Her får du høre om 
noen av dem! 

FOREDRAG
Bergen 23.-24. januar



Foredragsholder: Passion for Ocean 

Hva er havet, hvorfor er det viktig og hva 
lever egentlig der nede?
Bli med Passion for Ocean ned på en reise 
under overflaten, og oppdag hvilke 
muligheter som finnes i det store blå.

PASSION FOR OCEAN

Tid og sted 

Grieghallen, Bergen

Torsdag 23. januar:
Rom 2: kl. 10.30 – 11.00

Fredag 24. januar: 
Rom 2: kl. 12.00 – 12.30

Hopp i havet – En reise ned i 
dypet

FOREDRAG
Bergen 23.-24. januar



Foredragsholder: Sonor

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 

Grieghallen, Bergen

Torsdag 23. januar:
Rom 2: kl. 11.30 – 12.00
Rom 2: kl. 13.30 – 14.00

Fredag 24. januar: 
Rom 2: kl. 11.00 – 11.30

Studér i utlandet

FOREDRAG
Bergen 23.-24. januar



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 

Grieghallen, Bergen

Torsdag 23. januar: 
Rom 1: kl. 11.00 – 11.30
Rom 1: kl. 14.00 – 14.30

Fredag 24. januar: 
Rom 1: kl. 11.00 – 11.30
Rom 1: kl. 12.30 – 13.00

Fremtidens 
arbeidsmarked

FOREDRAG
Bergen 23.-24. januar



Foredragsholder: Ørjan Kongsvik Aall 
Bærekraftsjef i Sweco Norge

Korleis gjere engasjement om til jobb? 
Basert på eigne erfaringar vil Ørjan holda eit 
motiverande foredrag om korleis du kan 
utnytta ditt engasjement til å gjera ein 
forskjell. Ørjan jobbar i ein alder av 27 år 
som berekraftsjef for eit av Norges største 
rådgjevingsselskap og har seks års erfaring 
som grunnleggar og dagleg leiar av 
klimaorganisasjonen POW – Protect Our 
Winters i Norge. 

SWECO NORGE

Tid og sted 

Grieghallen, Bergen

Torsdag 23. januar: 
Rom 1: kl. 10.30 – 11.00

Fredag 24. januar: 
Rom 2: kl. 10.30 – 11.00

Korleis kan du vera med på å 
redde verda? 

FOREDRAG
Bergen 23.-24. januar



ADECCO BERGEN

Tid og sted 

Grieghallen, Bergen

Fredag 24. januar: 
Rom 1: kl. 11.30 – 12.00

Jobbsøkerkurs

Foredragsholder: Siri Bremnes 
og Rikke Pedersen

I dette foredraget får du høre mer om 
hvordan man kan lykkes som jobbsøker. Vi 
deler vår kunnskap, og gir deg konkrete tips 
som du kan ta med deg videre i 
jobbsøkerprosessen. Foredraget er relevant 
for deg som skal søke deltidsjobb eller 
heltidsjobb. 

FOREDRAG
Bergen 23.-24. januar



SPRINGBRETTET

Tid og sted 

Grieghallen, Bergen

Torsdag 23. januar
Rom1: kl. 11.30 – 12.00

Fredag 24. januar: 
Rom 2: kl. 09.30 – 10.00

FOREDRAG
Bergen 23.- 24. januar

Muligheter som student på
Universitetet og høyskoler i 
Bergen
Foredragsholder: Hanne Pedersen

På foredraget skal Hanne først og fremst snakke 
om studielivet i Bergen, og hvorfor man bør 
velge å studere nettopp i Bergen. 
Bergen er en utrolig spennende og livlig 
studentby, og mulighetene for å engasjere seg 
og gjøre noe ekstra ut av studietiden, er mange. 
Som student her er du del av et stort fellesskap 
på tvers av alle høgskolene og universitetet, og 
det er mange arenaer hvor man kan bli kjent 
med andre studenter uavhengig av studie eller 
skole.



Foredragsholder: Frode Alræk 

Frode Alræk, som er utdannet kokk fra Grillen 
på Hotel Norge i 1998 vil i dette foredraget 
snakke om sin vei fra militærtjeneste og ut i 
den store restaurantverdenen, og deretter 
tilbake til Bergen by.
Han gir deg svar på hvordan han kom seg dit 
han er i dag, og hvilke avgjørende valg som ble 
tatt på reisen. 
Frode presenterer mulighetene som finnes i 
kokkebransjen, og informerer om hvor veien 
kan gå etterpå.

SØTT OG SALT

Tid og sted 

Grieghallen, Bergen

Fredag 24. januar: 
Rom 1: kl. 09.30 . 10.00

Fra skolebenken til verdens 
beste restaurant! Hvordan 
lykkes i matbransjen. 

FOREDRAG
Bergen 23.- 24. januar


