Program for
Utdanning & Karriere 2022/23
På programmet denne runden står både digitale og fysiske utdanningsmesser.
Nytt av året er digitale Tema Events som arrangeres i september!
Program høsten 2022
NYHET: Tema Events
I september 2022 arrangerer vi digitale Tema Events som skal hjelpe og inspirere elevene i deres utdanningsvalg. Her finner dere tema rettet mot både ungdomsskole, yrkesfag og studieforberedende. Eventene holdes
etter skoletid og har en varighet på ca. 45 minutter.
Uke 37
13. september 17.00 - 17:45: KICK OFF med Tonje Frigstad & Linnea Løtved - kom i gang med utdanningsvalget!
13. september 18.00 - 18:45: Fremtidens Arbeidsmarked
14. september 17.00 - 17:45: Valg av videregående skole
14. september 18.00 - 18:45: Folkehøgskolene i Norge
15. september 17.00 - 17:45: Læreplass i Forsvaret
15. september 18.00 - 18:45: Utdanning i Forsvaret
Uke 39
27. september 17.00 - 17:45: Universitetene i Norge
27. september 18.00 - 18:45: Høyere yrkesfaglig utdanning
28. september 17.00 - 17:45: Økonomi og finansiering for studenter
28. september 18.00 - 18:45: Nettstudier
29. september 17.00 - 18:45: Utdanning, jobb og utveksling i utlandet!

Uke 44
2. november: Landsdekkende digital utdanningsmesse
(åpningstid: 9.00 – 15.00)
Her får elevene informasjon om- og kan snakke med studenter
fra alle norske universitet. I tillegg får de informasjon om en
rekke høyskoler, utenlandske universiteter, folkehøyskoler,
fagskoler, opplæringskontor, videregående skoler, organisasjoner og arbeidsgivere. Elevene kan chatte eller snakke med
representanter, delta på livesendinger, se inspirerende filmer
og mye mer.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt: tone@tautdanning.no

KARRIERE &

UTDANNING
digital

Velkommen!

Program våren 2023
Uke 2 - 7:
Utdanningsmessene Utdanning & Karriere arrangeres i 9 byer over hele landet:

Tromsø: 10. februar

Bodø: 7. februar

Trondheim: 2. – 3. februar

Ålesund: 30. januar
Oslo/Viken: 15. – 17. februar

Bergen: 25. – 26. januar

Stavanger: 18. – 19. januar
Sandefjord: 12. – 13. januar
Kristiansand: 9. januar

Uke 11

• Landsdekkende digital messe: 2. november (2022)
• Landsdekkende digital messe: 15. mars (2023)
Uke 12
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15. mars: Landsdekkende digital utdanningsmesse
(åpningstid: 12.00 – 18.00)

22. mars 12.00 – 18.00: Digital utdanningsmesse
for studier i utlandet

Dette gir elevene enda en mulighet til å delta på den
digitale utdanningsmessen slik at de kan oppsøke studiestedene de er interessert i for å stille flere spørsmål
og samle mer informasjon før søknadsfristen. Dette er
også et fint tilbud til elever som kun har vært på fysisk
messe.

Her får elevene nyttig informasjon om studier i
utlandet og kan komme i kontakt med et stort utvalg
internasjonale universitet fra hele verden. De kan
chatte eller snakke med representanter fra studiestedene, delta på livesendinger, se inspirerende filmer og
mye mer.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt: tone@tautdanning.no

Velkommen!

