Spørsmål elever kan stille til bedrifter og skoler – et utvalg
Tema
Lærling

Forsvaret

Spørsmål
 Er det mulig å få læreplass etter 1 år på skole?
 Hvor mange lærlinger tar dere inn hvert år?
 Lærlingelønn? Hva tjener lærlingen?
 Kva arbeid får lærlingane halde på med?
 Er det mulighet for arbeid etter læretida?
 Hva ser dere på når dere velger lærlinger?
 Hvordan er jobbdagen?
 Hvilke krav stiller dere til lærlingene
 Hvilke mål og ansvarsområder omfatter stillingen
 Er det lett å få læreplass?
 Er det lett å få læreplass i Sauda?
 Kan jeg ta læretid som helsefagarbeider på
sykehus?
 Hvordan kan en få en god utdanning med
kompetansebevis?
 Har dere gode opplæringsprogram?
 Hva er viktig hos dere for at jeg skal søke
læreplass?


















Høyskole / BI






Hvilke utdanninger har de i Forsvaret?
Hvilke oppgaver har dere?
Hvilke jobbmuligheter har jeg?
Er det mange søkere?
Er det mange som får plass i Forsvaret?
Hvilke opptakskrav er det i Forsvaret?
Hvordan er dagene?
Hvorfor ta utdanning i Forsvaret?
Hvor gamle er de fleste når de kommer i Forsvaret?
Hva oppnår en ved å være ett år i Forsvaret, er det
bare et friår?
Er det bra miljø i Forsvaret?
Hvilke lærlinger tar dere inn?
Tar dere inn lærlinger i Ambulansefaget?
Hva er de største utfordringene?
Kan du bli noko i Forsvaret når du går på transport
og Logistikk?
Hva foregår i saniteten?
Får vi som har lastebilsertifikat bruke dette i
Forsvaret?
Opptakskrav og snitt på ulike studier?
Muligheter til videre utdanning?
Hvordan er skolemiljøet?
Hvordan er miljøet utenom skoletida?




















Til ulike bedrifter






















Hva går studiene ut på?
Hva går jobben ut på?
Hvilke retninger tilbyr dere
Hvem passer studiene for?
Kan en komme inn på Politihøgskolen med en
realkompetansevurdering?
Hvem passer til jobben?
Hva forventes av meg som student?
Hvor mye samarbeid er nødvendig i studiene, eks.
gruppearbeid?
Er det en kjekk skole å studere på?
Hva kan jeg hvis jeg går her?
Er fagene vanskelige?
Har dere paramedic utdanning?
Er det andre krav enn karakterkrav?
Hvordan er en typisk skoledag?
Er det lurt å ta årsstudium før en lektorutdanning?
Hvordan er studiet lagt opp, eks. sykepleierstudiet?
Hva kan jeg bli hvis jeg velger Norges Kreative
Høyskole?
Hvordan er det å jobbe som ingeniør?
Hvordan er Y-veien?
Hvor mange ansatte har dere?
Hva gjør dere for å bli bedre?
Hvilke arbeidsoppgaver er det i bedriften / firmaet?
Hva er det som gjør dere spesielle i forhold til
konkurrenter?
Hvor mye tjener de ansatta?
Hvordan trives du?
Er det stor etterspørsel?
Er det kjekt på jobb?
Hva er det mest utfordrende med arbeidet?
Hva kan bedriften tilby?
Hva gjør hverdagen din bra?
Er det mulig å besøke dere?
Er HMS viktig hos dere?
Hvilke fagfolk trenger dere?
Hvilke yrkesretninger finnes innen ditt område?
Har dere nytt/godt utstyr og maskiner?
Hvem må jeg snakke med hvis jeg vil ha mer
informasjon om bedriften?
Hvordan er arbeidsdagen?
Er det felles aktiviteter ved bedriften?
Hva går arbeidsdagen ut på?

