
KARRIEREVEILEDNING – ET TILBUD TIL DEG
Karriereveiledning gjør det enklere for deg å ta gode valg som gjelder 
utdanning og jobb. Det gjør det lettere å starte på veien mot arbeidslivet. 
Du får snakke med en profesjonell karriereveileder om dine ønsker og 
muligheter for utdanning og arbeid i Norge.

NORSK



Hva er karriereveiledning?
Karriereveiledningen kan være en samtale med en veileder, en grup-
pesamtale eller et informasjonsmøte. Målet er at du skal bli kjent med 
mulighetene dine i Norge. For eksempel kan veiledningen handle om 
hvordan du kan bruke utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet 
ditt, eller hvordan du kan komme i gang med skole i Norge. 

Karriereveiledningen skal skje etter at du har registrert kompetansen 
din på nettstedet cv.imdinett.no. Karriereveilederen vil bruke denne 
informasjonen til å forberede seg til møtet med deg. 

Hvem er karriereveilederne?
Karriereveilederne er profesjonelle veiledere som kan mye om utdan-
ning og yrker i Norge. Karriereveilederne jobber ved et karrieresenter 
– offentlig kontor som tilbyr gratis veiledning til alle over 19 år i Norge. 

Fordeler for deg  
Ved å delta i karriereveiledning får du informasjon om utdanning 
og arbeid. Du får råd om hvordan du kan bruke dine kunnskaper og 
erfaringer i Norge. 

Karriereveiledningen skal brukes til å gi deg et best mulig tilbud om 
opplæring, utdanning eller arbeidspraksis i kommunen der du skal bo. 
Hvis du har utdanning fra før, kan du søke om å få utdanningen god-
kjent slik at du kan bruke den i Norge.



Registrering av opplysninger fra 
Karriereveiledningen
Etter at du har hatt en samtale med en karriereveileder, vil hun eller han 
registrere noen opplysninger fra samtalen. Det er for at andre du møter i 
kommunen eller Nav skal kunne forberede sin samtale med deg. Karrier-
eveilederen vil bare registrere opplysninger om dine:

	 •	 erfaringer	fra	utdanning	og	arbeid	
	 •	 ferdigheter	og	interesser
	 •	 ønsker	om	utdanning	og	arbeid	i	Norge
	 •	 behov	for	å	søke	godkjenning	av	utdanning	
	 •	 annet	som	kan	være	relevant	for	videre	opplæring

Dine rettigheter 
Du har rett til å se opplysningene som blir registrert. Du kan kreve at 
opplysninger som er feil blir rettet ved å ta kontakt med Integrerings- 
og mangfoldsdirektoratet på denne e-postadressen: post@imdi.no

Opplysningene blir ikke delt med andre enn dem som skal veilede deg 
om opplæring, utdanning og arbeid. Opplysningene blir ikke brukt i 
behandlingen av søknad om beskyttelse (asyl). 



Invitasjon til karriereveiledning

Du er invitert til en karriereveiledningssamtale. 
Det er svært viktig at du gir beskjed i god tid hvis du ikke kan komme.

Dato ………………………………………………………………………………………………………………

Tidspunkt ………………………………………………………………………………………………………

Sted …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Gi beskjed om du ikke kan komme til ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Velkommen til karriereveiledning! 


