Invitasjon til yrkes- og
utdanningsmessa for
Snillfjord, Hitra og Frøya

Hva har dere å prate
med ungdommene
om når det gjelder
jobb og utdanning?

25.januar 2018 er det Yrkes- og utdanningsmesse i
Frøya kultur- og kompetansesenter

Hva kan dere by på?

Benytt anledning til å fortelle om fagfelt, yrker og
utdanning. Over 500 ungdommer kommer denne dagen.
Dere får møte dem ved å ha stands og miniseminarer.

Yrkes- og

Program for dagen:
09.00

utdanningsmesse

Åpning og velkommen v/Roger Antonsen

for

Speed dating med 10.klassene fra Snillfjord,
Hitra og Frøya. Grupper på 3-5 elever.

Snillfjord, Hitra og Frøya

11.00

Elever fra ungdomsskole og videregående
besøker stands på messa

11.30

Felles lunsj
(Stands besøkes ikke etter lunsjen)

12.00

Miniseminar for vgs – klassevis/gruppevis.
15 minutters foredrag. Her kan dere treffe
ungdommene innen det området dere ønsker å
fokusere på. Og koble gjerne på muligheter og
behov for høyere utdanning.

14.30

Messa avsluttes

Torsdag
25. januar 2018
Frøya kultur- og
kompetansesenter
Kl. 09.00 – 14.30
500 ungdommer
kommer kommer du?

Detaljer om messa og link for påmelding står på neste side.
Meld dere på og bli med i konkurransen om ungdommene
våre. Påmeldingsfrist er 1.12.17.
Vi gleder oss til påmelding og spørsmål!
Med vennlig hilsen
Styringsgruppa for den regionale yrkes- og
utdanningsmessa for Snillfjord, Hitra og Frøya
Kontaktinfo:

heidi@kystkompetanse.no

/

97966966

GURI KUNNA VGS

Priser for Yrkes- og
utdanningsmessa
2018:
Stand 3x3 2.950,Strøm 300,Prisene er eks. mva.

GURI KUNNA RESSURSSENTER

Detaljer om YU 2018
Dato: 25.1.18 Tidspunkt: 09.00 – 14.30
413, 7260 Sistranda.

Sted: Frøya kultur- og kompetansesenter, Nordfrøyveien

Stand
Rigging er mulig fra kl 0700. Hver stand (2.950,-) er på ca 3x3 meter og er utstyrt med 1 bord
(bredde:80, lengde:180, høyde:75) med sort duk og 1 stol. Gi beskjed om dere ikke ønsker dette på
standen. Flere stoler blir gjort tilgjengelig i området. Det er ikke bakvegg på standene. Strøm (300,-)
legges fram i nærheten av standene. Husk å ta med skjøteledning. Stands bemannes fram til 11.30. Da
er det lunsj og så starter miniseminarene.
Speed dating
Første del av dagen møter dere ungdomsskolene.
10.klasseningene (ca130 elever) deles i grupper på 3-5 elever og besøker alle stands. De siste 20
minuttene besøker de standene fritt og da kommer også 9.klassen fra Sistranda ungdomsskole innom
messa. Husk at de fleste av disse ungdommene ikke har bestemt seg for ”hva de skal bli” – så her kan
dere påvirke dem til å velge retning i utdanning og karriere. Fra kl 11.00 kommer også elevene fra vgs
for å besøke standene.
Lunsj
Felles lunsj mellom 11.30 og 12.00. Hva som serveres kommer senere. Viktig at dere melder på antall
personer som skal ha lunsj, samt allergier.
Miniseminar
Siste del av dagen møter dere elevene fra videregående, inndelt klassevis. Forbered presentasjoner om
yrke/fagfelt/bedrift som dere ønsker å møte ungdommene med. 15 minutters presentasjoner. Håper at
noen har fokus på høyere utdanning. Datamaskin og prosjektor står klart på rommene. Nedenfor er
liste over gruppene dere kan møte ved Guri Kunna vgs denne dagen. Disse kommer også opp i
påmeldingsskjemaet (se link nederst til høyre). Husk påmeldingsfrist 1.12.17.
Gruppe 1
Vg1 Helse- og oppvekstfag
Vg2 Helsefagarbeider
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Gruppe 6
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
Vg2 Byggteknikk

Gruppe 2

Gruppe 7

Vg1 Restaurant- og matfag
Vg2 Kokk og servitør
Vg2 Matfag

Vg1 Teknikk og industriell produksjon
Vg2 Maritime fag
Vg2 Industriteknologi

Gruppe 3

Gruppe 8

Vg1 Service og samferdsel
Vg2 Salg, service og sikkerhet

Vg1 Elektrofag
Vg2 Elenergi
Vg2 Automatisering

Gruppe 4

Gruppe 9

Vg1 Naturbruk

Studiespesialisering
Påmelding:
https://goo.gl/forms/5jXhV7eyytRIFfWq1

Gruppe 5
Vg2 Akvakultur
Vg2 Fiske og fangst

Velkommen til en spennende dag!

GURI KUNNA VGS

GURI KUNNA RESSURSSENTER

