
Innspill fra Karriereforum for høyere utdanning: 
Tiltak for å styrke karriereveiledningen i Norge  
 

Kunnskapsministeren har satt ned et offentlig utvalg som skal utrede hvordan den ”livslange 

karriereveiledningen” kan styrkes i Norge. Karriereforum for høyere utdanning (KFH) gir følgende 

innspill som kan bidra til å styrke karriereveiledningen i UH-sektoren.  

 

1.  Innledning 

Vi viser til departementets artikkel «Gi innspill om karriereveiledning!» av 21.05.2015 vedrørende 

ovennevnte høring. Det er en prioritert oppgave for Karriereforum for høyere utdanning å jobbe 

for at studenter får et godt tilbud om karriereveiledningstjenester ved universiteter og høgskoler i 

Norge.  
 

Karriereforum for høyere utdanning (KFH) er et faglig nettverk for enheter som driver 

karriereveiledning innenfor høyere utdanning. Studenter er målgruppen for våre tjenester og 

aktiviteter.  

I forumet sitter ledere for karrieresentrene ved landets universiteter og høgskoler som har 

kunnskaper om karriereveiledning og med særskilte kompetanse om karriereveiledningen som 

tilbys til norske studenter. Medlemmene i utvalget har ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse 

innenfor fagområdet.  

 
I den foreliggende sak uttaler Karriereforum for høyere utdanning seg som eksperter for 

karriereveiledning i UH-sektoren. Karriereforum for høyere utdanning har aktive medlemmer fra 

karrieresentrene ved UiT Norges arktiske universitet (koordinator i 2015), Universitetet i Oslo, 

Handelshøyskolen BI, Karrieresenteret i Bergen (Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og 

Norges Handelshøyskole), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i 

Stavanger, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Høgskolen i Oslo og Akershus, 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen i Volda, Universitetet i Agder, Norges 

Handelshøyskole og Universitetet i Nordland.  

 

Karriereforum for høyere utdanning avgir følgende innspill: 

  

2. Karriereforum for høyere utdannings forslag til tiltak for å styrke livs lang 

karriereveiledning  

 
 Felles web-plattform for karriereveiledning i UH-sektoren. Web-plattformen bør 

inneholde: Verktøy for interessekartlegging, personlighetstester, verktøy/oppgaver for å 

utvikle karrierekompetanse, e-veiledning, oppgavebank (eks. Kompetansetorget), jobb og 

karriereportal med arbeidsmarkedsinformasjon, verktøy for måling av brukertilfredshet, 

påmelding til arrangementer og system for ivaretakelse av eksterne relasjoner og 

alumner. En felles plattform for UH-sektoren vil være en stor ressurs, samt 

kostnadsbesparende med tanke på en alternativ utvikling av egne websider for hver 

enkelt institusjon. 

 

http://kompetansetorget.uia.no/


 Dialogen mellom videregående skole og høyere utdanning må styrkes. 

Hensikten med dette er at elever/studenter som velger å starte på høyere utdanning skal 

ha utviklet større karrierebevissthet enn det som er tilfellet i dag. Da vil karriereveiledere i 

UH-sektoren kunne fortsette karriereveiledningen på et høyere nivå i utdanningskjeden, 

fordi studentene stiller bedre forberedt i møte med universitets- og høyskolestudiene. For 

å styrke denne dialogen er det viktig å øke ressursene til karriereveiledningen i begge 

sektorene. Det er grunn til å anta at dette vil ha positiv innvirkning på frafall fra studier, 

fordi elevene får bedre forutsetninger til å velge rett studium. 

 

 Integrering av karriereveiledning i studiene. Vurdere å integrere karriereveiledning 

og de ulike tjenestene som en del av undervisningen og gjøre det til en naturlig del av 

studiehverdagen til studentene. En oppfordring fra myndighetene rundt dette punktet vil 

kunne fungere som et godt styringsverktøy for institusjonene når de skal planlegge videre 

aktivitet i karrieresenterne rundt om i Norge.  

 

 Utvikling av et felles nasjonalt rammeverk for karriereveiledning. Et felles 

nasjonalt rammeverk for karriereveiledning vil sikre at studenter over hele landet får et 

likeverdig tilbud basert på en faglig forankring. 

 

 Satsing på karriereveiledning for studenter. Karriereforum for høyere utdanning 

oppfordrer til at karriereveiledning i UH-sektoren blir omtalt eksplisitt som et eget 

satsingsfelt i den livslange karriereveiledningen i Norge.  
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Karriereforum for høyere utdanning  

 

Kontaktpersoner: 

UiT Norges Arktiske Universitet, Senter for karriere og arbeidsliv  

v/Koordinator for KFH 2015, Ingvild Sørensen  

 

Medlemmer i KFH som har utformet innspillet på vegne av forumet: 

Universitetet i Agder, Karrieresenteret v/Erna Synnøve Kjensjord 

Norges Handelshøyskole, Internasjonalt rettet karrieresenter v/Ann-Mari Haram 

Universitetet i Nordland, Karrieresenteret v/Anna E. Kristoffersen,  

 
 


