
ANDREAS WAHL

Tid og sted 

Stavanger Forum

Mandag 20. januar: 
Rom 1: kl. 09.00 – 09.45
Rom 1: kl. 11.30 – 12.00

FOREDRAG
Stavanger 20.-21. januar

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 

Foredragsholder: Andreas Wahl



Foredragsholder: Hege Helleren Hauge

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. 

ADECCO

Tid og sted 

Stavanger Forum

Mandag 20. januar: 
Rom 2: kl. 10.00 – 10.30

Tirsdag 21. januar: 
Rom 2: kl. 11.30 – 12.00

Jobbsøkerkurs

FOREDRAG
Stavanger 20.-21. januar



HANDELSHØYSKOLEN BI

Tid og sted 

Stavanger Forum

Mandag 20. januar: 
Rom 2: kl. 09.30 – 09.45
Rom 2: kl. 13.00 – 13.15

Tirsdag 21. januar: 
Rom 2: kl. 09.30 – 09.45
Rom 3: kl. 11.00 – 11.15

FOREDRAG
Stavanger 20.-21. januar

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.



Foredragsholder: EducationUSA

FOREDRAG
Stavanger 20.-21. januar EDUCATION USA

Tid og sted 

Stavanger Forum

Mandag 20. januar: 
Rom 3: kl. 12.30 – 13.00

Tirsdag 21. januar: 
Rom 3: kl. 12.00 – 12.30

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. 



Foredragsholder: Folkehøgskolene i Norge

FOREDRAG
Stavanger 20.-21. januar FOLKEHØGSKOLENE I NORGE

Tid og sted 

Stavanger Forum

Mandag 20. januar: 
Rom 2: kl. 11.00 – 11.30
Rom 1: kl. 13.00 – 13.30

Tirsdag 21. januar: 
Rom 2: kl. 11.00 – 11.30
Rom 3: kl. 12.30 – 13.00

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!



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 

Stavanger Forum

Mandag 20. januar: 
Rom 1: kl. 10.30 – 11.00
Rom 1: kl. 12.30 – 13.00

Tirsdag 21. januar: 
Rom 1: kl. 10.30 – 11.00
Rom 1: kl. 12.00 – 12.30

Tjeneste- og jobbmuligheter i 
Forsvaret

FOREDRAG
Stavanger 20.-21. januar



Foredragsholder: Ingrid Kolderup
og Emily Blakseth

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 

Stavanger Forum

Mandag 20. januar: 
Rom 3: kl. 10.30 – 11.00

Tirsdag 21. januar: 
Rom 2: kl. 10.00 – 10.30

Løse verdens utfordringer + kule 
jobber= Teknologistudier!

FOREDRAG
Stavanger 20.-21. 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 

Stavanger Forum

Mandag 20. januar: 
Rom 2: kl. 10.30 – 11.00
Rom 2: kl. 12.30 – 13.00

Tirsdag 21. januar: 
Rom 2: kl. 10.30 – 11.00
Rom 2: kl. 12.00 – 12.30

Lånekassen gjør utdanning 
mulig

FOREDRAG
Stavanger 20.-21. januar



Foredragsholder: NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet er i endring. 
I dette foredraget vil Gustav og Synnøve si litt om 
hvilke trender NAV Rogaland ser, hva våre 
prognoser sier om fremtidig behov i 
arbeidsmarkedet, og hvilke signaler de lokale 
arbeidsgiverne i Rogaland gir oss angående dette.  
Vi håper å kunne vise noen av de faktorene som vil 
være viktig når unge i dag skal velge fremtidig 
yrkeskarriere.

NAV ROGALAND

Tid og sted 

Stavanger Forum

Mandag 20. januar:
Rom 1: kl. 11.00 – 11.30
Rom 3: kl. 12.00 – 12.30

Tirsdag 21. januar: 
Rom 1: kl. 09.30 – 10.00
Rom 1: kl. 11.00 – 11.30

Fremtidens arbeidsmarked

FOREDRAG
Stavanger 20.-21. 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.

UNIVERSITETET I STAVANGER

Tid og sted 

Stavanger Forum

Mandag 20. januar: 
Rom 3: kl. 10.00 – 10.30

Tirsdag 21. januar: 
Rom 1: kl. 10.00 – 10.30

Hopp i havet – En reise ned i 
dypet

FOREDRAG
Stavanger 20.-21. januar



Foredragsholder: 
Terje Strand og Sveinung Wathne

I foredraget blir du bedre kjent med politi som et 
mulig yrkesvalg. I tillegg til informasjon om veien inn i 
politiutdanningen, vil de erfarne politifolkene Jan Terje 
Strand og Sveinung Wathne dele sine erfaringer etter 
mange års variert arbeid fra ulike avdelinger i 
politietaten. 
Du vil få vite mer om hva du kan møte innen 
etterforskning, forebyggende og operativ tjeneste. I 
tillegg vil du bli mer kjent med hvilke muligheter det er 
i politiet etter endt utdanning, både av utdanninger og 
stillingskategorier. 

POLITIHØGSKOLEN

Tid og sted 

Stavanger Forum

Mandag 20. januar: 
Rom 3: kl. 11.00 – 11.30

Tirsdag 21. januar: 
Rom 3: kl. 10.30 – 11.00

Politiet som mulig utdannings- og 
yrkesvalg

FOREDRAG
Stavanger 20.-21. 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 

Stavanger Forum

Mandag 20. januar: 
Rom 3: kl. 11.30 – 12.00

Tirsdag 21. januar: 
Rom 3: kl. 10.00 – 10.30
Rom 1: kl. 12.30 – 13.00

Studér i utlandet

FOREDRAG
Stavanger 20.-21. januar



Foredragsholder: Sissel Haarr

I dette foredraget får du økonomitips for 
deg som er russ. 
Du får også tips om hva du må tenke på når 
du flytter hjemmefra og smarte råd for en 
bedre studentøkonomi.

SPAREBANK 1 SR-BANK

Tid og sted 

Stavanger Forum

Mandag 20. januar: 
Rom 1: kl. 10.00 – 10.30

Tirsdag 21. januar: 
Rom 3: kl. 11.30 – 12.00

Økonomi: Fra russetid til studietid

FOREDRAG
Stavanger 20.-21. januar



Foredragsholder: Daniel Mathisen 

Hvordan er det egentlig å være student, hva kan du 
forvente av studiehverdagen og studentlivet? 
Hva bør du tenke på før du gjør studievalget ditt? 

Daniel, som er student på Universitetet i Stavanger, 
gir deg svar på det du lurer på og litt til. 

UNIVERSITETET I STAVANGER

Tid og sted 

Stavanger Forum

Mandag 20. januar: 
Rom 3: kl. 09.30 – 10.00
Rom 2: kl. 11.30 – 12.00

Tirsdag 21. januar: 
Rom 3: kl. 09.30 – 10.00
Rom 1: kl. 11.30 – 12.00

Livet som student på 
universitet og høyskole

FOREDRAG
Stavanger 20.-21. januar



Foredragsholder: 
Kunstskolen i Stavanger

Har du lyst til å bli kunstner, designer, arkitekt, 
illustratør eller noe annet kreativt ? 
Foredraget handler om hvordan en kunstfagskole kan 
gi deg fundamentet for å gå den veien. 

KUNSTSKOLEN I STAVANGER

Tid og sted 

Stavanger Forum

Mandag 20. januar: 
Rom 3: kl. 13.00 – 13.30

Tirsdag 21. januar: 
Rom 2: kl. 12.30 – 13.00

Om kunstskoleutdanning

FOREDRAG
Stavanger 20.-21. januar


