
Dreiebok yrkesmesse Apalløkka skole 2021/2022 

Yrkesmessa er obligatorisk for alle elever i 10. trinn og skal gi elevene informasjon, tips og 

inspirasjon til mulige yrkesvalg i god tid før de skal velge videregående opplæring. Yrkesmessen bør 

avholdes i god tid før søknadsfristene som er 1. februar for de som søker på særskilte vilkår og 1. 

mars for ordinær søknad. Planleggingen av yrkesmessa bør derfor starte umiddelbart etter første 

FAU-møte på høsten.  

Tidspunkt må avklares med rektor og rådgiver. Arrangementet varer vanligvis to timer på kveldstid. 

Datoen 25. november ble foreslått av skolens ledelse.  

Forberedelse 

Yrkesmessegruppa ble satt sammen på første FAU-møte som var 29. september. Gruppa bør starte 

sitt arbeid med å skaffe personer som kan presentere sitt yrke allerede før neste FAU-møte.  

Rekrutteringen av folk som kan presentere sitt yrke kan gjøres ved å sende ut forespørsel til alle 

foresatte på skolen, helst ved hjelp av appen skolemelding. I tillegg bør gruppa spesielt og FAU 

generelt ta kontakt med aktuelle personer man kjenner, eller eventuelt bidra selv.  

Yrkesmessegruppa må koordinere forslagene som kommer inn slik at vi får en bredest mulig 

representasjon av yrker og utdanninger. Flere av samme yrkeskategori bør unngås.  

Det må sendes ut informasjon til de som vil bidra med god informasjon om oppmøtetidspunkt og 

sted, hva som forventes av innlegget og informasjon om arrangementets hensikt. Det er viktig at vi 

har både mailadresse og telefonnummer til bidragsyterne.  

Forslag til yrker 

Det bør etterstrebes en god variasjon mellom akademiske fag, praktiske fag og yrkesfag. Det kan 

også være fint med en blanding av yrkesaktive og studenter. Et skriv fra 2016 beskriver følgende 

yrker som populære: advokat/jurist, lege, ingeniør, journalist, lærer, IT, forsvaret, politiet, 

brannvesenet, elektro og omsorgsyrker. Tilbakemelding fra en elev som gikk ut i 2020 var at det var 

mye fokus på akademiske yrker og at det med fordel kan hentes inn flere med yrkesfaglig bakgrunn. 

Gjennomføring 

Alle bidragsytere ble bedt om å komme en halv time før oppstart. Bidragsyterne kan presentere i det 

formatet man ønsker (PP, film, muntlig etc), men det er en fordel om eventuelle digitale 

presentasjoner ligger klart på PC som er oppkoblet i forkant.  

 

Tidligere har alle bidragsytere blitt delt inn i grupper etter yrkeskategori med 3-4 personer i hver 

gruppe, og hver gruppe har hatt en innleder. Yrkene fordeles etter kjennetegn, slik at for eksempel 

nødetater som brann/paramedic/politi grupperes sammen, profesjoner som 

sykepleier/lege/lærer/barnehagelærer sammen, yrkesfag som 

tømrer/frisør/elektriker/forskalingssnekker sammen.  

Hver gruppe presenterer sine yrker i en klasse før de går videre til neste klasse. Tidsbruken vil 

avhenge av hvor mange bidragsytere vi har totalt, men ca 15 minutter per klasse er en god 

tommelfingerregel. Dette betyr at hver bidragsyter ikke har mer enn fem minutter til å fortelle om 

sitt yrke. Det er også viktig at det settes av tid så elevene kan stille spørsmål. Noen steder blir det 

mange spørsmål, andre steder få.   



I hvert klasserom skal det stå en foresatt som har ansvar for å koordinere opplegget i «sitt» 

klasserom, bidra til dialog og passe tiden. Denne personen bør være ansvarlig for at eventuelle 

digitale presentasjoner ligger klart på oppkoblet PC. 

En person bør koordinere gruppene ut og inn av de ulike klassene for å sikre at alle yrkesgrupper 

rekker innom alle klasserom.  

 

 


