
Utdanningsmessa 2018
Kom å se dine mulige
utdanningsprogrammer 
i videregående opplæring! 

- kom å bli kjent med dine valgmuligheter!
Hva har du lyst å jobbe med? På messa står 13 ulike utdannings programmer 
for å stille deg viktige spørsmål, og veilede deg videre til det som kan være rett 
for deg.
 
Du har mange ting og tenke på, og noe av det viktigste er å  re� ektere over hva 
du liker å gjøre og hva du er interessert i. Det er lett å  tenke hva du bør gjøre, 
i stedet for hva du vil. Hva skal til for at du skal  TØRRE å gjøre det du selv 
egentlig VIL?

Yrker kan deles i fem hovedgrupper: praktiske, intellektuelle, kunstneriske, 
sosiale, foretaksomme (selgere, politikere m.m) og systematiske yrker. 
Det er lurt å � nne mest mulig informasjon om utdanninger og yrker du vurde-
rer. Det er gode oversikter på nett. 

På Utdanning.no � nner du  informasjon om alt som gjelder utdanning og 
skolegang. Sjekk ut  Utdanning.no/jobbkompasset og 
Utdanning.no/interesseoversikt for å få ideer om hva du kan bli.

De som står på stand er:

Idrettsfag
Teknikk og industriell produksjon
Elektrofag
Musikk, dans og drama
Naturbruk
Service og samferdsel
Studiespesialiserende

Helse- og oppvekstfag 
Restaurant- og matfag
Design og håndverk/medieproduksjon
Medier og kommunikasjon
Kunst, design og arkitektur
Bygg og anleggsteknikk 

Vil du har mer informasjon?
Her er noen nyttige lenker:

utdanning.no

vilbli.no

ue.no/troms

troms.skoleogarbeidsliv.no

Bli med på 
foreldrekveld, 

og se hva vi kan 
velge mellom!

 
En kveld for både
foreldre og ungdom

23. oktober - kl 18.30 
i Tromsøhallen

Å være en god støtte og en nys gjerrig 
sparringspartner, er kanskje den 
 viktigste oppgaven du som foreldre har 
når de unge skal velge veien videre. 

Bli med på foreldrekveld 23. oktober, 
og få innblikk i en rekke valgmuligheter 
innen utdanning og karriere, som de 
unge kan velge mellom.

Kvelden innledes med et foredrag av 
 fylkesutdanningssjefen, Børre Krudtå.
Velkommen!

Klikk deg gjerne inn på 
Utdanning.no/foreldre for å sette deg 
inn i og se på mulighetene som � nnes.



Arr: Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, videregående skoler, Karri, Karriere Troms

13 utdanningsprogrammer står klare for å møte deg! 

Se hvor du � nner oss:

Praktisk informasjon:
NB! Stor byggeaktivitet ved Tromsøhallen. Buss anbefales.
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