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Sammen for ungdommen 
 
I våres startet samtaler mellom NAV, Hvaler Kommune, skolen og HNF. Bakgrunnen for dette er de 
stadig stigende tall på statistikken for drop-out elever i videre utdanning, samt den økende andel 
unge voksne på stønad. Dette er en nasjonal utfordring, og sammen på Hvaler ønsker vi å bidra for å 
forebygge feil valg. 
 
Det kan være mange årsaker til at den valgte retning for videre utdanning må avsluttes, og i mange 
av disse tilfellene står ungdommen uten tilbud, oppfølging og/eller en plan for nye valg. Det er derfor 
viktig at det private og offentlig jobber tett sammen for å sikre hjelp og støtte, slik at de raskt kan 
komme inn på riktig spor igjen, og ikke minst forebygge feil valg i utgangspunktet. 
 
I Norge er det aldersgruppen 15-29 som defineres som unge voksne, og vår satsning nå er 
aldersgruppen 15-19, og innebefatter skoleungdom på to områder. 
 
Jobbsmak for 10. klassinger 
Vi har ca 40 elever i avgangsklassen på Hvaler, som står ovenfor valget om videre utdanning til neste 
år. Disse ønsker vi å tilby en dag ute på en arbeidsplass innenfor det feltet som vurderes for videre 
utdanning. Dette for en liten smak av hvordan dagen forløper seg, avklaring av spørsmål, og ikke 
minst få et innblikk i oppgavene som følger med. Dette kan være til stor hjelp, og kanskje avgjørende 
for valget videre. Denne dagen skal gjennomføres i løpet av høsten-22. 
 
Arbeidsuke for 9. klassinger 
Ungdommens kanskje aller første møte med arbeidslivet. Vi vet av erfaring at mange i denne 
gruppen ikke nødvendigvis har valget klart for videre utdanning ennå, og tilbringer arbeidsuken 
innenfor et område som er langt unna eget interessefelt. Ved å forberede og synliggjøre muligheter, 
ønsker vi å hjelpe ungdommen til å ta bevisste valg for denne uken, som skal gjennomføres våren-23. 
 
Vi håper dere næringsaktører er positive til dette samarbeidet, og vil bidra med å ønske eventuelle 
elever velkommen til deres bedrift. Dette er kanskje de unge lovende som vi om noen år igjen vil 
finne i næringslivet på Hvaler, og som er så viktig for fremtiden. Ordningene medfører ingen 
kostnader for dere, det vil være tett oppfølging underveis, og vi håper gleden av å satse på Hvalers 
ungdom oppleves givende. 
 
Har du eventuelle spørsmål, ønsker mer informasjon el.l., så bare ta kontakt med undertegnede. 
 
Med ønske om en fin dag! 
 
 
Med vennlig hilsen 
Hvaler Næringsforening 
 
Anne Cedervall 
Daglig leder 
 


