
Tema Events 2022
I september 2022 arrangerer vi en rekke digitale Tema Events som vil være til hjelp og inspirasjon i 
prosessen rundt utdanningsvalget. De ulike temaene er rettet mot både ungdomsskole, yrkesfag og 
studieforberedende. Eventene holdes etter skoletid og har en varighet på ca. 45 minutter. 
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Tirsdag 13. september

Onsdag 14. september

Torsdag 15. september

17.00 - 17:45: 

KICK OFF med Tonje & Linnea - kom i gang 
med utdanningsvalget!
Tonje Frigstad og Linnea Løtvedt setter dere i 
gang med utdanningsvalget. Bli kjent med den 
digitale messen og delta på live Q&A!
 

18.00 - 18:45: 

Fremtidens Arbeidsmarked 
Få et innblikk i hvordan fremtidens 
arbeidsmarked vil se ut! Kanskje har dette noe 
å si for ditt utdanningsvalg?

17.00 - 17:45: 

Valg av videregående skole  
Usikker på hva du skal velge på VGS? Få tips, inspirasjon og svar på dine spørsmål!

18.00 - 18:45: 

Folkehøgskolene i Norge
Nysgjerrig på folkehøgskole? Få informasjon og inspirasjon fra Folkehøgskolene i Norge!

17.00 - 17:45:

Læreplass i Forsvaret
Bli bedre kjent med Forsvaret! De er landets 
største lærebedrift med rundt 30 lærefag. 

18.00 - 18:45:

Utdanning i Forsvaret
Bli bedre kjent med Forsvaret! En utdanning 
i forsvaret kan være starten på en livslang 
karriere.  
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Tirsdag 27. september

Onsdag 28. september

Torsdag 29. september

17.00 - 17:45:

Universitetene i Norge 
Snakk med studenter, få inspirasjon- og svar på dine spørsmål om universitetene i Norge!

18.00 - 18:45:

Høyere yrkesfaglig utdanning 
Vet du hvilke muligheter du har innenfor høyere yrkesfaglig utdanning? Få informasjon og inspirasjon!

17.00 - 17:45:

Økonomi og finansiering for studenter 
Få mer informasjon og tips til studentøkonomi og finansiering av studier! Lånekassen går live og besvarer 
dine spørsmål. 

18.00 - 18:45:

Nettstudier
Nysgjerrig på nettstudier? Delta på livesending med Høyskolen i Kristiania og få svar på dine spørsmål! 

17.00 - 18:45:

Studier, utveksling og jobb i utlandet! 
Kunne du tenkt deg å studere, jobbe eller ta 
utveksling i utlandet? Finn ut mer om dine 
muligheter her!
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