Drømmejobben
Egne tanker om karrierevalget.
Hvor står du? Har du tenkt noe på hva du skal bli? Lag en liste over yrker du kunne
tenke deg. Hvilke verdier er viktige for deg ved valg av jobb?
 Tjene mye
 Spennende arbeidsoppgaver
 Kunne jobbe overtid
 Fast arbeidstid
 Fleksibel arbeidstid
 Muligheter for å avansere
 Medbestemmelse
 Godt og trygt arbeidsmiljø
 Andre ting?
Skriv noen linjer om hvilke verdier du anser som viktige når du skal velge yrke.
Ditt framtidige yrke vil også kreve mye av deg. Hvilke av punktene nedenfor vil du at
din arbeidsgiver skal legge mest vekt på når hun leser din jobbsøknad?
 Mine karakterer
 Min innsatsvilje
 Min evne til å omgås andre mennesker
 Min lojalitet
 Min ærlighet
 At jeg er samvittighetsfull
 At jeg er fleksibel
 Min evne til å arbeide selvstendig
 Mine fag fra skolen
 Annet
Test av egne interesser og koblinger av disse opp mot aktuelle yrker.
Bruk www.skoletest.no og test hvilke interesser som er viktigst for deg. Dine
interesser vil gi deg en pekepinn om hvilke av yrkene du satte opp på listen tideligere
som vil kunne matche deg. Velg deg ut det yrket du har mest lyst på nå i denne
fasen. Det er ikke sikkert du mener det samme neste år eller når du skal søke opptak
til videre studier. Det er lov å ombestemme seg.
Nå skal du finne ut mer om nettopp dette yrket!
Se på www.jobbfeber.no, www.ung.no, www.utdanning.no eller andre aktuelle lenker
som du vil finne i karriereavdelingens rom på skolens hjemmeside. Her vil du finne
info om fagvalg, studier og yrker. Bruk informasjonen du har hentet og lag en oversikt
over det aktuelle yrket og veien dit. Ha med informasjon om følgende:
 Hvilke krav stiller yrket til deg?
 Hvordan oppfyller yrket de forventningene og ønskene du har?
 Hvor kan du utdanne deg?
 Hvilke programfag og programområde er det lurt å velge med tanke på
inntakskrav og bakgrunnskunnskap til studiet?
 Hvilke karaktergrenser var det for opptak til studiet i fjor?









Hvordan er mulighetene for etter/videreutdanning?
Hva slags arbeidsmiljø kan du forvente?
Hva slags arbeidstider må du påberegne?
Hva er vanlig lønn i yrket?
Er det snakk om jobb i privat eller offentlig sektor?
Hvordan er mulighetene for jobb?
Hvor får du jobb?

Denne aktiviteten kan du bruke som en del av planleggingen av din karriere. Det kan
være lurt å gjøre den før du fyller ut selve karriereplanen.
Ta vare på karriereplanen din – ta den eventuelt med til karriereveileder hvis du
ønsker veiledning.

