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Elevenes brukermanual Hospitering
1 Om tjenesten
Hospitering er en av de tre tjenestene i YOU-portalen, som også består av interessetesten
Skoletest og refleksjonsverktøyet Karrierepermen. Dersom din skole abonnerer på en av disse,
kan de være til veldig god hjelp når du skal velge og reflektere rundt valg av hospitering:
•

Skoletest lar deg utforske hvilke utdanningsprogram på videregående som passer best
med interessene dine, og er utmerket som forberedelse til samtale med rådgiver

•

Karrierepermen er din daglige følgesvenn i faget utdanningsvalg

2 Forberedelser
2.1

Forberedelser dersom du har både Karrierepermen og Skoletest

Ett av følgende aktivitetsark i Karrierepermen anbefales for å gjennomføre Skoletest:
•

SØT - Forberedelse til YOU-veiledning

•

Skoletest og refleksjon

•

Skoletest

Aktivitetsarkene oppmuntrer til refleksjon før og etter at du tar testen, og gir deg mulighet for å
sammenlikne med tester du har tatt tidligere. Har du registrert e-post adresse i profilen din i
Karrierepermen, vil du også få en lenke til interesseprofilen på e-post.
Les videre under punkt 2.2 ☺

2.2

Forberedelser dersom du har Skoletest

Oppgir du e-post adresse før du tar testen, eller tar den fra Karrierepermen, vil du få
interesseprofilen tilsendt på e-post. Fra interesseprofilen, som er testens siste side, kan du
velge hospitering. Før du gjør valget bør du utforske de tre høyeste søylene, og ha en samtale
med rådgiver/lærer. Har du Karrierepermen, anbefaler vi at du følger beskrivelsen i punkt 3.1.

2.3

Forberedelser dersom du har Karrierepermen

Dersom skolen har gjort aktivitetsarket «Forberedelse til utprøving» tilgjengelig for deg,
anbefaler vi at du gjennomfører dette i forkant av hospiteringen.
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3 Valg og evaluering
3.1

Dersom du har Karrierepermen

Har skolen din har gjort følgende aktivitetsark tilgjengelige for deg, anbefaler vi at du:

3.2

•

...velger hospitering via aktivitetsarket «Hospitering – Besøk VGS». Her kan du reflektere
rundt valg og forventninger, og se på tidligere valgte hospiteringer. Har du registrert epost adresse får du kvittering når du velger hospitering. Gå så til kapittel 4.

•

…etter hver hospitering besvarer aktivitetsarket «Logg og evaluering av utprøving». Les
beskrivelsen under overskriften «Logg og evaluering av utprøving» etter at du har åpnet
det. Det er ikke sikkert rådgiver/lærer har anledning til å se på og kommentere arket,
men klikk uansett «Lever inn» for ryddighets skyld når du er ferdig.

Dersom du har Skoletest, og ikke Karrierepermen

Du kan velge hospitering ved å klikke lenken «Hospitering» ved siden av ønsket
utdanningsprogram i interesseprofilen din (søylene som kommer opp når du har gjennomført
testen), men kan også følge beskrivelsen i punkt 3.3. Gå så til kapittel 4.

3.3

Dersom du kun har Hospitering

Har du kun hospiteringstjenesten, eller dersom skolen din har gitt deg beskjed om å gjøre valget
direkte i hospiteringsløsningen og ikke via Karrierepermen eller Skoletest? I så fall går du til
you-portalen.no. Her kan du logge inn med Feide (klikk Feide-symbolet), klikk så Hospitering, og
gå til kapittel 4. Du kan også logge inn uten Feide. Klikk da «Hospitering», fyll ut skolens
brukernavn og felles elevpassord under tittelen «Elev» og klikk «Logg inn». (Dersom du ikke kan
logge inn med Feide, og heller ikke har fått brukernavn og passord, tar du kontakt med
rådgiver/lærer.)
Velg så klasse. Hvis det dukker opp en
nedtrekksliste, og du finner deg selv i den,
velger du deg selv. Ellers skriver du navnet
ditt i tekstfeltene (NB! eventuelt mellomnavn
skal i første felt). Oppgi eller korriger e-post
adressen, kryss av for å bekrefte at dette er
deg, og klikk «Fortsett». Gå så til kapittel 4.
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4 Hvordan velger jeg?
På hospiteringstjenestens fremside finner du informasjon fra skolen din ute til høyre.
1. Klikk Velg, og velg så på utdanningsprogrammet du er interessert i. Du får nå se
utprøvingsmulighetene som tilbys innen dette programmet.
2. Klikk på det kurset du vil lese mer om. (Du kan alltid klikke Returner oppe til høyre for å gå
ett steg tilbake.)
3. Når du har funnet det kurset du vil delta på, klikker du Jeg vil melde meg på.
4. Dersom du har tilgang til å foreta et andre- og tredjevalg, gjør du dette ved hjelp av
rullegardinmenyen. Klikk så Ja for å melde deg på.

5. Hvis din skole skal hospitere mer enn en gang, gjentar du punkt 1-1 for de øvrige
hospiteringene

6. Når du klikker Bekreft blir påmeldingene registrert. Dersom din e-post adresse er registrert,
vil du motta en kvittering. Du kan når som helst før fristen logge deg inn på ny og endre
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valgene (husk å klikke Bekreft til slutt).

7. Etter at valgene er bekreftet kan du ta ut kvittering(er) ved å klikke Kvitt. Denne kan skrives
ut, signeres og leveres inn dersom skolen din har bedt deg gjøre dette.

Ha en lærerik og spennende hospitering!
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