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• Lansert september 2020
• Mandag – torsdag kl. 10 – 20
• 19 karriereveiledere
• Supplement til andre

karriereveiledningstjenester

Nettside

Chat

Telefon









02.09.20 – 13.05.21

12 700
Antall henvendelser



9500
2021

Antall saker fra 1.januar



Sakskanal

Telefon
13 %

Chat
87 %



Arbeidslivsstatus

Arbeidsledig
10 %

Under utdanning
41 %

I jobb
29 %

Permittert
4 %

Annet
16 %

1. januar – 31. mars 2021



Alder

1. januar – 31. mars 2021

19-24
35 %

25-29
13 %

18 eller yngre
29 %

30-39
14 %

40-49
6 %

50-59
2 %

60 eller eldre
1 %



Fagskole

Annen utdanning og opplæring

Arbeid

Videregående opplæring

Universitet og høgskole

September 2020 – April 2021 

Tema



Intern kunnskapsbase

Hovedformål:
Hvordan møter vi veisøkere?
Hvilke informasjonskilder bruker vi?



En støttespiller



Noe av det tjenesten 
brukes til

•Finne kvalitetssikret informasjon om 
utdanning og arbeid

•Tolke og forstå innholdet i informasjon

•Oppklare misoppfatninger

•Kontakt med andre instanser

•Valgkompetanse

•Kompetansekartlegging

•CV, søknad og intervju

•Håndtere overganger



Rolleavklaring



Eksempler fra chat

Karriereveileder

. . .

Ole
Hei. Jeg skal i et møte angående spedisjon. Jeg 
har sett videoer og lest på utdanning.no. Jeg 
lurer på om du har noe info eller erfaring 
innenfor spedisjon eller bare noe generell info.

KB
Jeg har jobbet som lærer i snart 30 år. Jeg 
ønsker å finne et annet yrke, men er usikker 
på hva jeg kan gjøre ut over å være lærer. 

Vilde
Jeg har fullført videregående og har studiekompetanse. 
Kontorfag IT kurs, Medisinsk sekretær kurs og arkivskolen 
kurs. Har jobbet på kontor på skole og legekontor. Siden 2015 
jobbet i servicekontor i kommunen som arkivleder.. Jeg har 
nå fått redusert arbeidsevne til 40% og ser at jobben jeg har 
krever for mye av meg. Jeg trenger en jobb som ikke er fullt 
så krevende men liker meg i kontorfaget...trenger hjelp til å 
se hva jeg trenger for å evt bytte jobb...har ikke fagbrev 
o.l..så vanskelig i arbeidsmarkedet.

Karriereveileder
Takk for oppklaring av situasjonen din. Først og fremst vil jeg 
jo påpeke at du allerede har masse formell kompetanse og 
jobberfaring.
Her er det mange ting vi kan snakke om, men det er ikke 
sikkert vi kommer i havn. Jeg kan hjelpe deg med å reflektere 
litt rundt dette med jobbmuligheter :) 
Kan du si noe hva som er utfordrende med jobben din? Du 
behøver ikke dele mer enn du ønsker om din helse, men jeg 
trenger å vite litt mer for å kunne hjelpe deg :) Og gjerne si 
noe om hvilke tanker du selv har gjort deg opp om videre 
jobbmuligheter?



Ole



Ole



Ole



Transkripsjon



98%
Tilbakemelding fra våre veisøkere



Jeg trodde ikke jeg skulle få 
følelsen av å bli sett gjennom en 
chat, men der tok jeg feil.



Informasjon om 
andre 

veiledningstilbud



Nytteverdi i veiledning av jobbsøkere

• Hjelp til å finne utdannings- og yrkesmål

• Forberedelser til samtaler

• Holde folk i gang gjennom aktivitet og tankeprosesser

• Overgangsfase mellom tiltak, kompetanseheving og jobbsøking

• Utvidelse av mulighetsrommet for jobbsøking

• Refleksjon rundt valg og valgkompetanse

• Hjelp til å forstå informasjon opp mot egne muligheter

• Å finne flere veier til eksempelvis kompetanseheving eller fagbrev.

• Mangler annet tilbud 



karriereveiledning.no og utdanning.no 
- et tilbud for alle innbyggere i Norge

Bruk oss som supplement for 
de det passer for!

KONTAKT KARRIEREVEILEDER
Har dere som veiledere noen spørsmål til oss om 
tjenestene og innhold i presentasjonen – ta kontakt på
kontakt@karriereveiledning.no
redaksjonen@utdanning.no

NB! Vi tilbyr ikke karriereveiledning på e-post –
veisøkere må gå via www.karriereveiledning.no

mailto:kontakt@karriereveiledning.no
mailto:redaksjonen@utdanning.no
http://www.karriereveiledning.no/

