Du er ansatt! (Jobben er din!)
Antatt tidsbruk: 6 skoletimer
Oppgaver tilpasset: norsk VG1-2, tverrfaglig samarbeid mellom
programfag (samarbeid med engelsklærer er også mulig.) Dette
undervisningsopplegget er prøvd ut på byggfag VG1.

Kort presentasjon av undervisningsopplegg:
•
•
•

Norsklærer gjennomgår sjangerkrav for søknad, CV og jobbintervju
Programfaget gir eleven bakgrunn for å velge den rette stillingen han/hun vil søke på
(annonser aviser,NAV, Finn.no etc.)
Programfaglærer er med på intervjuet og bidrar med faglige kommentarer og spørsmål

Forslag til gjennomføring:
For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet.
NORSKFAGET: Gjennomgang av søknad, CV og jobbintervju i klassen. Det er
viktig at eleven skjønner at det som står i søknad og CV er utgangspunktet for
intervjuet. Eleven forbereder svar på spørsmål som kan bli stilt i jobbintervjuet.
PROGRAMFAGET: Programfaglærer bør forberede norsklærer og elever på faglige
spørsmål som kan bli brukt i intervjuet. Disse kan være knyttet til læreplanmål.
Veien videre/sluttprodukt:
Elevene skal skrive en jobbsøknad, CV og gjennomføre et jobbintervju.
Basert på aktuelle stillingsannonser skal eleven gjennomgå en så realistisk søknadsprosess
som mulig. Lærerne bør modellere intervjuet ved film eller modeller i klasserommet. Hva er
viktig å gjøre og hva er viktig å unngå - typiske feil. Hjelpe eleven å forstå at god forberedelse
kan være helt avgjørende for et godt utfall.
Programfag:
Programfaglæreren kan bruke kompetansemål som grunnlag for sine spørsmål og vurdere
innholdet i intervjuet. Lærerne kan kle seg som om det var et virkelig jobbintervju?
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Bakgrunnskunnskap/relevans:
Svar på følgende spørsmål individuelt:
1. Skriv ned de egenskapene du har som er viktig for din fremtidige arbeidsgiver:

2. Hvor mye kan arbeidsgiver finne ut om deg før du får jobben eller blir innkalt til
intervju?

3. Hvor mye arbeidserfaring har du? Når utførte du dette arbeidet?

http://nygiv.ndla.no/nb/node/582
http://www.aftenbladet.no/nytte/jobb/Nyttige-tips-til-jobbintervjuet-1976947.html
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Eksempel på utlyst stilling

Auto Team AS
Notveien 3 B
8013 BODØ
Telefon: 75561000
Epost: post@autoteam.as
Auto Team AS er et BilXtra-verksted i Notveien, Jensvoll I Bodø, som reparerer og tar
service på alle bilmerker.
Vi er et veletablert verksted med 8 ansatte. Pr i dag 5 bilmekanikere og 1 lærling på verksted.
Autorisert verksted siden 1994.
Bilmekaniker med fagbrev
Vi har ledig et vikariat som bilmekaniker med oppstart så snart som mulig.
Det vil være mulighet for fast ansettelse på sikt.
Kvalifikasjoner:
- Må ha Fagbrev
- Gjerne erfaring fra yrket
- Gode samarbeidsevner, bidra til et topp arbeidsmiljø, ha som mål å utføre godt håndverk,
være ryddig og ha fornøyde kunder.
Vi tilbyr:
- Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor bilmekanikk
- Innarbeidet lønnsavtale
- God pensjonsavtale
- Hektiske og travle dager
Krav til kompetanse:
Kompetanse: Fagbrev/svennebrev
Stillingsnummer: 1804-2011-08-167 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Meldt til NAV
lokalt
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Eksempel på søknad
Joakim Hansen
Navn
Ryggeveien 5
Adresse
1530 Moss
Tlf + e-post Tlf. 69266554
joha@gmail.com
6/9-2011

Moss,

Mottaker
Auto Team AS
Notveien 3B
8013 Bodø

Søknad om ledig stilling som bilmekaniker
Overskrift
Hvor fant
han jobben

Utdanning
og hvorfor
søke

Arbeidserfaring

Jeg viser til utlyst ledig stilling på Nav sine hjemmesider www.nav.no 6/92011. Jeg er en gutt på 20 år som akkurat har avsluttet min lærlingperiode hos
Moss Bil AS. Jeg er nå på utkikk etter en fast jobb, og derfor er stillingen hos
Dere interessant for meg.
Jeg kommer opprinnelig fra Moss og var ferdig med to år på Teknikk og
Industriell Produksjon ved Malakoff videregående skole for to år siden. Jeg
valgte denne studieretningen fordi jeg alltid har vært interessert i biler og har i
hele oppveksten mekket på sykler, motorsykler og gamle biler hjemme. Jeg
liker å jobbe med noe praktisk og også jobbe i et sosialt miljø og samarbeide
med andre.
Jeg har arbeidserfaring fra Moss Bil AS, og har ellers jobbet mye hjemme. Jeg
er villig til å flytte på meg dersom jeg skulle få tilbud om jobb.

Jeg møter alltid presis, har lite sykefravær og er ikke redd for å ta i et tak. Jeg
Personlige synes det er greit å ha det litt travelt, og vennene mine vil nok si at jeg er en
Egenskaper sosial og hyggelig person.
Jeg ser frem til å høre fra Dere og møter gjerne til intervju.

Vennlig hilsen

Joakim Hansen
Vedlegg: CV
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Eksempel på CV (Curriculum Vitae)
Joakim Hansen
Fødselsdato: 16/7-1990
Ryggeveien 5
1530 Moss
Tlf. 69266554
joha@gmail.com

Utdanning:
2010-2008: Lærlingplass ved Moss Bil AS
2008-2006: Malakoff videregående skole, Teknikk og Industriell produksjon
2005-2001: Bytårnet ungdomsskole
Arbeidserfaring:
2010-2008: Lærlingplass
1995: Arbeid hjemme hos faren min (reparere gamle biler)
Verv og kurs:
Førerkort for moped
Referanser:
Daglig leder Hans Petter Hansen v/Moss Bil AS
Tlf. 69266443
Interesser:
Biler, trening (spiller fotball på juniorlaget til MFK), pc, venner
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Refleksjon
Oppgave 1: Velg deg en utlysningstekst som du ønsker å sende en søknad til.

Tekstproduksjon
Oppgave 2: Skriv en søknad og CV. Følg strukturen til søknaden og cv-en som er
gjennomgått.

Rollespill
Oppgave 3: Vi skal ha et rollespill hvor du skal være jobbsøker og kommer til intervju. Øv
sammen to og to. Dette bør du ha tenkt gjennom før du går inn til intervjuet:
Vær forberedt:
- Du vil bli spurt om hvorfor du har søkt stillingen
- Du vil bli bedt om å fortelle om deg selv; hva er dine sterke sider, hva er dine svake
sider
- Tenk gjennom hva du har på deg
- Vis vanlig høflighet, hils på de som skal intervjue deg, ikke bann eller vær negativ
- Vær ærlig
- Vær positiv og still gjerne spørsmål – da viser du interesse!
Grunnleggende ferdigheter:
Programfag: …å kommunisere med… kolleger, …å dokumentere arbeidsprosesser,
produkter og tjenester som leveres…. diskusjon og dokumentasjon knyttet til egen
læring.
muntlig i norsk …er å ha evnen til å lytte og tale og kunne vurdere elementene i en
sammensatt talesituasjon som er en forutsetning for kommunikasjon med andre både
når det gjelder sosialt samvær, arbeidsliv og deltakelse i offentlig liv….
skriftlig: Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på, men det er
også en kommunikasjonsform og en metode for å lære.
Læreplanmål:
Norsk:
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-

Kunne fremføre noe for et publikum gjennom et rollespill
Kunne gi relevant tilbakemelding som publikum
Kunne skrive en søknad og CV
Reflektere over ordbruk og grammatikk når jeg skriver en tekst
Kunne jobbe med tekst digitalt og til slutt levere et ryddig og ferdig arbeid

Produksjon:
bruke verktøy og utstyr på en riktig måte i følge regelverk og normer
motta, håndtere og lagre materialer og utstyr på en hensiktsmessig måte og i henhold
til regelverk
foreta risikovurderinger og utføre arbeid etter regler for helse, miljø og sikkerhet
forklare og bruke ergonomisk riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger
finne fram til og følge produktdatablad og HMS-datablad
bruke materialer økonomisk og miljømessig forsvarlig
følge gjeldende rutiner for arbeidsoppgaver
Tegning og bransjelære:
utarbeide tegninger, kalkulasjon, beregninger og dokumentasjonsarbeid knyttet til eget
arbeid ved hjelp av digitale verktøy
gjøre rede for sammenheng mellom yrker innenfor bygg- og anleggsnæringen
gi eksempler på sentrale bestemmelser som regulerer arbeidet innen bygg- og
anleggsteknikk
planlegge helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for arbeidsoppgaver som skal utføres
Forslag til vurderingskriterier:
- Muntlig vurdering om hvordan du deltar i
rollespill, er engasjert og positiv
- Lyttende i forhold til gjennomgang av formen på
en søknad og cv
- Søknad og cv blir vurdert med karakter
- Hvorvidt søknad og cv leveres til fristen

8

