
Forarbeid for elever 10. trinn 

Gratulerer, du skal snart få oppleve Indre 

Østfold yrkes- og utdanningsmesse! Her vil 

du møte mange ulike utstillere som 

representerer de ulike 

utdanningsprogrammene på videregående 

og mange ulike bedrifter fra lokalt 

næringsliv. Hvem vet, kanskje møter du en 

bedrift som blir din framtidige arbeidsplass? 

I faget utdanningsvalg er mye av fokus i læreplanen at du blant annet skal: 

- Samle informasjon om utdanning og arbeid

- Utforske utdannings- og yrkesmuligheter på varierte måter

- Utforske og drøfte kjønnsrelaterte perspektiv i karrierevalg

Yrkes- og utdanningsmessa er et av flere opplegg som vil kunne gjøre deg mer sikker på hva 

som passer deg og dine interesser. Du får mulighet til å stille ekspertene spørsmål. 

Opplevelsene fra dagen kan bidra til at du blir mer sikker når du skal sette opp ønsker for 

videregående nå på 10. trinn. 

For at du skal få best utbytte av messebesøket, skal du sammen med klassen i forkant jobbe 

med noen forberedelsesoppgaver. Oppgavene vil gjøre deg mer bevisst på hvem alle 

utstillerne er, hvor de er plassert i hallen og ikke minst kan du bestemme deg for hvem du 

helt sikker vil komme til å besøke før du står ved inngangen til Askimhallen. Utbyttet for 

deg blir mye bedre om du er godt forberedt      

Hovedsponsor:



Oppgave 1: hvilke bedrifter/utstillere vil jeg møte på messa? 

I denne oppgaven skal du bli kjent med de ulike utstillerne som har stands, og som gjerne vil 

slå av en prat med nettopp deg. Det er viktig at du har satt deg inn i hvem de er, og hvor de 

er plassert i hallen før du kommer.  

Bruk utdelt messekart til oppgaven videre. 

1) Bruk pc og besøk nettsidene til bedrifter/utstillere du er nysgjerrig på hva driver med.

Bruk god tid på denne delen, her er det mange ulike bransjer som er representert.

2) Plukk deg ut min. 6 utstillere du vil besøke under messa:

- Utstiller nr. 1:

- Utstiller nr. 2:

- Utstiller nr. 3:

- Utstiller nr. 4:

- Utstiller nr. 5:

- Utstiller nr. 6:

VIKTIG: 

Når du kommer til messa skal du stille utstillerne du plukket ut i denne oppgaven noen 

spørsmål. Spørsmålene kan naturlig komme av seg selv etter hvert som dere snakker 

sammen, men du kan forberede deg på disse fire: 

1) Fortell om bedriften (hva produseres, stor/liten bedrift, hvor mange ansatte osv)

2) Hvilke interesser bør man ha for å jobbe her?

3) Hva er fordelene med å jobbe i denne bedriften/næringen?

4) Hvor mange forskjellige yrker er representert i bedriften?

 LYKKE TIL MED ARBEIDET      

Hovedsponsor:

Støttet av:


