
 

 

 

Invitasjon til 

yrkes- og utdanningsmesse ved Longyearbyen skole 

onsdag 20.november 

kl 11.15 – 13.00 

 

I 1999 arrangerte Longyearbyen skole den første yrkesmessa for elevene på 
ungdomstrinnet og videregående.  Takket være svært god respons fra arbeidslivet i 
byen, ble dette en flott og lærerik dag.  De gode erfaringene gjorde at skolen la 
arrangementet inn i yrkesopplæringsplanen hvert tredje skoleår.  Slik får elevene én 
messe i løpet ungdomsskolen og én i løpet av videregående.  I år er også 
folkehøgskolen invitert. Nå er altså tiden snart inne for den åttende messa i skolens 
historie.   
 
HVA ER EN YRKES- OG UTDANNINGSMESSE? 
Kort sagt er dette en møteplass mellom yrkesliv og elever.  Her treffer elevene 
representanter for ulike yrker og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.  Et slikt 
møte vil gi elevene en mulighet til å tilegne seg informasjon slik at de får et best 
mulig grunnlag for å foreta egne utdannings- og yrkesvalg.  For elevene vil dagen 
bestå av både seminarer og en messe med stands.  Denne invitasjonen gjelder 
messedelen. 
 
HVA KAN ARBEIDSPLASSENE BIDRA MED? 
Kl 11.15-13.00 vil idrettshallen bli vårt messeområde hvor vi håper at flest mulig av 
byens yrkesgrupper og organisasjoner kan stille med sin stand.  Elevene vil da fritt 
kunne gå rundt og snakke med de utstillerne de er spesielt interessert i å møte.  
Skolen er selvfølgelig interessert i å få presentert et så bredt spekter av yrker som 
mulig.  Mange arbeidsplasser har ansatte som representerer flere ulike yrker.  Det 
hadde derfor vært fint om de store bedriftene vurderte om de har mulighet til å avse 
flere arbeidstakere med ulik bakgrunn noen timer denne dagen. 
 
Hvor avansert dere velger å gjøre standen er selvfølgelig opp til dere.  Det viktigste 
er om dere kan komme til messa og være tilgjengelig for elevene der. En plakat som 
viser hvem dere representerer og hvilke yrker dere har er tilstrekkelig. Har dere i 
tillegg mulighet til å ta med noe konkret som viser hva dere jobber med; verktøy, 
bilder eller lignende, er det flott.  Det kan også være en ide å lage noen enkle 
spørsmål med svar om yrket deres som dere kan spørre elevene om. Når det gjelder 
konkret informasjon om utdanning på videregående- og høgskole/universitetsnivå, vil 
skolen/rådgiver skaffe elevene informasjonsmateriell om dette.   
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Siden messa denne gangen vil være i idrettshallen, vil vi stille med bord/stoler til 
utstillerne, men vi har ikke kanoner tilgjengelig.  De som ønsker tilgang til strømuttak 
må melde fra om dette på forhånd, da det er begrenset kapasitet.  Oppgi eventuelt 
antall stikk det er behov for. 
 
De yngste elevene (ungdomstrinnet) vil komme godt forberedt, og vil ha oppgaver 
med bl.a. å intervjue utstillerne.  Til tross for forarbeidet som er gjort, vil nok en del av 
elevene være usikre på hvordan de kan utnytte deres erfaring og kompetanse på en 
best mulig måte.  Det kan derfor kanskje være nyttig om utstillerne på forhånd hadde 
reflektert over hva de selv gjerne skulle ha visst om yrket sitt før de foretok et endelig 
valg.  Stikkord kan være: arbeidsoppgaver, hvordan ser arbeidsdagen ut, 
utfordringer, belastninger, lønn, arbeidsmarkedet, avansementsmuligheter.   
 
PÅMELDING 

For at elevene skal kunne forberede seg best mulig, og for at skolen skal kunne 
planlegge bruken av messearealet, må vi vite hvem og hvor mange som kan komme.  
Derfor ber vi dere om å fylle ut vedlagte skjema og maile eller sende det til skolen 
innen 25.oktober.   
 
Det hadde vært til stor hjelp om også dere som ikke kan delta denne gangen tar dere 
tid til å gi en tilbakemelding. 
 
Vi håper flest mulig har anledning til å komme til skolen denne dagen, og at dette kan 
være en mulighet til å rekruttere ungdom til egen bransje. 
 
På forhånd takk for hjelpen! 
 
 
 
Vennlig hilsen  
Longyearbyen skole 
 
 
 
Frode Westby Thorstad    Ane L. Fossnes 
Rektor      Rådgiver 


