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Forord
Tilstandsrapport 2022 gir oversikt over viktige resultater for skoleåret 2020/2021 og kalenderåret
2021. Rapporten skal bidra som en del av kunnskapsgrunnlaget for det videre arbeidet og for å nå
ambisjoner og målsettinger for videregående opplæring. Sammen med annen viktig informasjon kan
rapporten bidra til refleksjon, dialog og samhandling mellom alle som jobber med videregående
opplæring – til det beste for den enkelte elev, lærling og lærekandidat og for fylket vårt.
Rapporten viser at det er områder der fylkeskommunen lykkes godt, men den viser også at det er
områder der det er behov for forbedring. Et godt grunnlag for videreutvikling av det som er bra og for å
kunne ta tak i det som ikke er så bra – er den nye strategiske planen for videregående opplæring i
Vestfold og Telemark fylkeskommune. Den ble vedtatt av fylkestinget i juni 2021 og gir grunnlag og
retning for en helsefremmende videregående opplæring. Hovedmålsettingene i planen er økt
læringsutbytte, økt gjennomføring med planlagt kompetanse og økt livsmestring.
I videregående opplæring skal det legges til rette for at elever, lærlinger og lærekandidater får utnyttet
sitt potensiale på best mulig måte. Dette er viktig for den enkelte, men også for samfunnet. For den
enkelte er utdanning en av faktorene som øker sjansen for en inngangsbillett til arbeidsmarkedet. Dette
påvirker blant annet helsetilstanden, gjennom økt sjanse for trygg inntekt og tilgang på levekårsgoder.
For samfunnet er det viktig for å kunne dekke behovet for kompetanse.
Målet er at tilstandsrapporten skal brukes i oppfølgingen av viktige mål for sektoren og på den måten
bidra til presisjon i utviklingsarbeidet. Systematikken i dette arbeidet generelt og tilstandsrapportens
rolle skal videreutvikles ytterligere i tiden framover.
Vedtak fra behandling av tilstandsrapport i fylkestinget i sak 105/21 den 15. juni 2021 følges opp i årets
tilstandsrapport. Noen punkter fra behandlingen i fylkestinget følges også opp i egne saker. Dette
framkommer i rapporten. Det ble også fattet noen nye vedtak i orienteringssak knyttet til struktur i
tilstandsrapport 2022 i sak 9/22 i hovedutvalg for utdanning og kompetanse den 2. mars 2022. Dette
vedtaket følges også opp i årets tilstandsrapport.

God lesing!

Helge Kristian Galdal
Direktør
Opplæring og folkehelse
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Sammendrag
Tilstandsrapporten for videregående opplæring 2020/2021 gir en oversikt over sentrale indikatorer.
Noen resultater er positive eller har positiv utvikling, mens andre ikke svarer til forventninger og
ambisjoner. I dette sammendraget kommenteres utvalgte resultater.
SSB har endret tidspunkt for måling av gjennomføring av videregående opplæring til fem år for
studieforberedende utdanningsprogram og seks år for yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette er første
gang denne indikatoren omtales i tilstandsrapporten. Resultat for gjennomføring etter fem/seks år sier
noe om det endelige resultatet, hva status var fem/seks år etter at elevene startet i Vg1 for første gang.
Resultatene for 2014-kullet viser at andelen som fullførte og bestod i løpet av normert tid, på mer enn
normert tid eller med planlagt grunnkompetanse var 81,1 % i Telemark og 83,2 % i Vestfold. Det
nasjonale snittet var 82,1 %. At flere gjennomfører etter fem/seks år er i tråd med overordnet målsetting
om økt gjennomføring med planlagt kompetanse.
Andelen elever i Vestfold og Telemark fylkeskommune som fullførte og bestod skoleåret 2020/2021 var
86,5 %. Dette er 0,9 prosentpoeng under landsgjennomsnittet, men det var en økning på 0,5
prosentpoeng fra året før. En økning i andelen som fullfører og består et skoleår er positivt med tanke på
gjennomføring av hele opplæringsløpet. Jo flere ungdommer som fullfører og består et skoleår, jo større
er sannsynligheten for at de fullfører og består sin videregående opplæring. Det er derfor viktig med
målrettet arbeid og samarbeid hvert eneste skoleår, for at så mange som mulig skal fullføre og bestå
skoleåret. Dette er også en indikator som de videregående skolene følger nøye med på og som er et
tema i samarbeid på flere nivå. Dette settes på agendaen både i styringsdialogen, i interne møter på
skolene mellom ledelse, lærere og rådgivere og i eksterne møter med for eksempel kommuner og i
samarbeidsmøter med opplæringskontor og lærebedrifter. Informasjon om hvordan det går med elevene
hvert skoleår bidrar med viktig kunnskap for alle.
2021 var, som 2020, et utfordrende år for fag- og yrkesopplæring. Til tross for dette ble det gjennomført
flere fag-/svenne-/kompetanseprøver enn året før. I 2020 ble det gjennomført 2402 prøver. Andel som
bestod var 92,2 %. I 2021 var de tilsvarende tallene 2568 og 92,5 %. Erfaringene fra 2020 og 2021 vil
sannsynligvis føre til noen varige endringer også for fag- og yrkesopplæring. Digitale løsninger er i ferd
med å bli et reelt alternativ til fysiske kurs og møter. På den måten kan flere nås og det er
tidsbesparende.
Denne rapporten viser også at det er områder der det er behov for forbedring. Det er et klart mål at en
høyere andel av elevene skal ha ordinær progresjon fra Vg2 yrkesfag. I 2021 var denne andelen 76,7 %.
Det nasjonale snittet var 77,1 %. Som i 2020 er det spesielt andelen av de som ikke har ordinær
progresjon og som er ute av videregående opplæring etter Vg2 på et yrkesfaglig utdanningsprogram som
gir grunn til bekymring. I 2021 var denne andelen 17,0 % i Vestfold og Telemark fylkeskommune, det
nasjonale snittet var 17,2 %. Ambisjonen er at denne andelen skal reduseres. Det videre arbeidet for å
forbedre denne statistikken virker å ha sin naturlige plass i arbeidet og samarbeidet knyttet til
strategiområdet Det 4-årige yrkesfagløpet. Arbeidet innenfor dette området skjer i samarbeid mellom
fylkeskommunen, lærebedriftene og bransjene. I dette samarbeidet legges det blant annet stor vekt på å
ivareta ungdommen i overgangen mellom opplæring i skole og bedrift.
Et godt arbeids- og læringsmiljø er viktig for å skape de trygge rammene som er nødvendige for at læring
og utvikling skal skje. Resultater fra elevundersøkelsen viser at andelen på fylkesnivå som svarer at de
ikke har opplevd mobbing på skolen de siste månedene er 7,3 prosentpoeng høyere enn det nasjonale
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snittet. Tall fra lærlingundersøkelsen viser at liknende resultat er 0,9 prosentpoeng lavere enn det
nasjonale snittet. For begge disse indikatorene er ambisjonene høyere enn resultatene denne rapporten
viser.
Tilstandsrapport 2022 gir et avgrenset innblikk i utdanningssektoren i Vestfold og Telemark
fylkeskommune. Fylkesdirektøren følger opp opplæringen på et mer detaljert nivå enn det som
framkommer i rapporten.
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1. Innledning
Av opplæringsloven framkommer det at skoleeier hvert år skal utarbeide en rapport om tilstanden i
videregående opplæring knyttet til områdene læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø. En av
intensjonene er at rapporten skal bidra til en systematisk gjennomgang av kvaliteten på opplæringen, og
at den skal være et grunnlag for prioritering av utviklingstiltak. I tillegg til å være et utgangspunkt for
kvalitetsutvikling i videregående opplæring, skal tilstandsrapporten også fungere som et styringsverktøy
på systemnivå. Tilstandsrapporten skal bidra til å gi den politiske ledelsen i fylkeskommunen et grunnlag
for å gjøre nødvendige prioriteringer i arbeidet med oppfølgingen av de overordnede planene, samt sikre
sammenheng mellom de budsjettmessige og økonomiske satsingene og behovene i opplæringssektoren.
Intensjonen er videre at en tilstandsrapport skal bidra til felles kunnskap om ståsted for videregående
opplæring, og at oppfølgingen av rapporten skal bidra til styrking av dialog og samarbeid mellom ulike
nivåer og samarbeidspartnere.
Rapporten har seks kapitler:
1. Innledning
2. Videregående opplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune
3. Læringsmiljø
4. Læringsresultater
5. Gjennomføring
6. Videre arbeid
Innledningen beskriver oppfølgingen av vedtak fra fylkestingets behandling av tilstandsrapporten i
juni 2021, kilder og metoder. Kapittel 2 omhandler videregående opplæring og hvordan hver skole
beskriver sine styrker og utfordringer. Kapittel 3, 4 og 5 omhandler de obligatoriske temaene
læringsmiljø, læringsresultater og gjennomføring, mens det i siste kapittel redegjøres kort for det videre
arbeidet.
Fylkestinget behandlet og godkjente Tilstandsrapport 2021 den 15. juni 2021. Vedtakspunkt 1 og 2
omhandlet godkjenningen. Punkt 3 følges opp i egne saker. Punkt 4 – 7 følges opp i denne rapporten, se
detaljer om dette i tabell 1.
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Tabell 1: Oppfølging av vedtak

1.1. Kilder og metoder
I denne tilstandsrapporten er det brukt flere ulike kilder og metoder for datainnhenting. Samlet sett gir
kunnskapen et godt oversiktsbilde på tilstand for videregående opplæring i fylket.
Presentasjonen av de videregående skolene er i hovedsak basert på svar på tre spørsmål rettet til
skolene. Et om hva skolen var spesielt fornøyd med i skoleåret 2020/2021, et om hva som var de største
pedagogiske utfordringene i skoleåret og et spørsmål om hvilke strategiområder og tiltak som prioriteres
i skoleåret 2021/2022.
I de påfølgende kapitlene, som gir et innblikk i de obligatoriske temaene for tilstandsrapporten, er det
innhentet tall og statistikk fra flere ulike kilder. Tallmaterialet som er presentert i rapporten er å betrakte
som de endelige resultatene for skoleåret 2020/2021 og kalenderåret 2021.
Tilstandsrapporten er utarbeidet og skrevet i et samarbeid mellom ledelse i sektoren opplæring og
folkehelse og ulike fagpersoner, som daglig sitter tett på arbeid med blant annet fag- og yrkesopplæring,
pedagogisk støtte og utvikling, inntak, eksamen og voksenopplæring og sektorutvikling.

Datakilder og systemer
I tilstandsrapporten brukes så langt som mulig offisielle kilder, som statistikk fra Utdanningsdirektoratet
sin statistikkportal. I tillegg er også kilden Vigo og verktøyet Hjernen & Hjertet benyttet noe.
Vigo er inntaks- og administrasjonssystem for søking til videregående skoler og opplæring i bedrift. Vigo
er et program med flere funksjoner i videregående opplæring og brukes i alle fylkeskommuner. Alle som
får plass på skole eller bedrift blir registrert i Vigo, og alle som er og har vært i videregående opplæring,
er registrert der. I skoleåret 2020/2021 ble alle som fikk skoleplass videreført til det skoleadministrative
systemet Extens 1. I Extens ble alt fra utdanningsprogram til karakterer og fravær på elever på individnivå
1

Med unntak av elevene ved Bamble videregående skole, som fra skoleåret 2020/2021 var pilotskole og tok i bruk det nye
skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS).
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registrert. Data fra Extens ble overført til Vigo ved skoleårets slutt. I forbindelse med beskrivelsen av det
skoleadministrative systemet, er det også aktuelt å nevne at skoleåret 2020/2021 var det siste skoleåret
Extens var i bruk. Fra høsten 2021 tok alle de videregående skolene i Vestfold og Telemark
fylkeskommune i bruk Visma InSchool (VIS). Dette er det nye skoleadministrative systemet for alle
fylkeskommuner og videregående skoler i hele landet. Formålet med det nye skoleadministrative
systemet er at det skal bidra til et nasjonalt skoleløft ved å effektivisere og forbedre kvaliteten på
skoleadministrasjon.
For fag- og yrkesopplæring er Vigo registreringsverktøyet for alle data knyttet til opplæring i bedrift. Det
gjelder blant annet lærlinger/lærekandidater, lære-/opplæringskontrakter, fag-/svenneprøver, bedrifter
med fag og ansatte og prøvenemnder. Fra Vigo er det mulig å ta ut rapporter og statistikk lokalt med
rapportverktøyet Qlikview. I Vigo har fylkene kun tilgang til egne data.
Utdanningsdirektoratet og SSB bruker Vigo som kilde til data om videregående opplæring. Det vil likevel
forekomme avvik i resultater hentet direkte fra Vigo eller skoleadministrativt system sammenliknet med
publisert statistikk fra SSB og Utdanningsdirektoratet. Dette skyldes blant annet prosedyrer for
kvalitetssikring og ulik sammenstilling av tall ut fra behov. Det er en forsinkelse i publisering hos SSB og
Utdanningsdirektoratet, så Vigo og skoleadministrativt system gir såkalt ferskere eller foreløpige tall,
men de offisielle kildene må brukes dersom sammenlikning med andre fylker og landsgjennomsnitt er
ønskelig.
I de offisielle kildene er ikke tall fra Vestfold og Telemark fylkeskommune slått sammen før i 2020. Det
betyr blant annet at tallene før dette ikke kan sammenlignes. Som en konsekvens av dette er det i denne
rapporten kun tatt med resultater for de to årene som kan sammenliknes: skoleårene 2019/2020 og
2020/2021 og kalenderårene 2020 og 2021.
Hjernen & Hjertet er et digitalt verktøy som samler data fra ulike kilder. Det er data importert fra Vigo til
Hjernen & Hjertet som er mest aktuelt i denne sammenheng. I de tilfellene der Hjernen & Hjertet er
brukt, benevnes det som kilde.
Elev- og lærlingundersøkelsene er viktige kilder. Begge spørreundersøkelsene er obligatoriske og
gjennomføres årlig, i løpet av høstsemesteret. Elevundersøkelsen er obligatorisk for Vg1 i videregående
skole, men gjennomføres i Vestfold og Telemark fylkeskommune på alle tre nivå. Høsten 2021 deltok
11130 av de 13402 inviterte elevene. Det ga en svarandel på 83 %. Det nasjonale snittet var 83,8 %. Alle
lærlinger og lærekandidater som per 1. oktober har vært i lære i mer enn 11 måneder inviteres til å delta
i lærlingundersøkelsen. Høsten 2021 var det 1064 av de 1933 inviterte som deltok. Det ga en svarandel
på 55 %. Det nasjonale snittet var 58,3 %. Det er frivillig for elevene, lærlingene og lærekandidatene å
delta i undersøkelsene. Det er også mulig for de som deltar å hoppe over enkeltspørsmål underveis.
Dette medfører at antall respondenter kan variere fra spørsmål til spørsmål. Det betyr også at andeler
presentert i denne rapporten, kan være basert på utregninger med ulike nevnere. Kilde til resultater fra
elev- og lærlingundersøkelsen er Utdanningsdirektoratet sin statistikkportal.
I rapporten presenteres også noen sentrale KOSTRA-tall for videregående opplæring. KOSTRA står for
Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og
måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. KOSTRA-tall publiseres av SSB og er basert på
innrapportert regnskapsinformasjon og informasjon om tjenester fra landets kommuner og
fylkeskommuner. Publiserte nøkkeltall og grunnlagsdata skal bidra til å gi innbyggere, media,
kommunesektoren selv, staten og andre muligheten til å gjøre sammenligninger.

Side 10 av 108

Lenker til aktuelle kilder:
Utdanningsdirektoratet tall og forskning
SSB

Tidsserier
Det er ønskelig å presentere tidsserier for å gi et bilde av utvikling over tid der hvor det er
hensiktsmessig, men lengde på tidsseriene er begrenset av sammenslåtte tall som mangler for Vestfold
og Telemark bakover i tid. De fleste kildene slår ikke sammen Vestfold og Telemark før i 2020. I denne
tilstandsrapporten er det gjort et valg om at tidsseriene kun omfatter historiske resultater fra et samlet
fylke.
Fra 2020 gjorde SSB en endring i sin beregning av indikatoren gjennomføring etter fem år. To av de
viktigste endringene er at gjennomføring nå beregnes etter fem år for studieforberedende
utdanningsprogram og etter seks år for yrkesforberedende utdanningsprogram. I tillegg gikk SSB også
over fra bostedsfylke til skolefylke som regional dimensjon. Som varslet i forrige tilstandsrapport er det
nå resultat for indikatoren gjennomføring etter fem og seks år som presenteres.
Det er viktig å bemerke at endringer i resultater over tid, statistisk sett, kan forklares med at de er
tilfeldige. Dette gjelder særlig der hvor statistikken er basert på forholdsvis få individer. Få individer gir
mer usikre tall, og resultater bør derfor tolkes med varsomhet. Dette kan også gjelde der endringer eller
ulikheter er små. Det er viktig å ta med i vurdering at dette også kan skyldes tilfeldigheter.
Det er videre grunn til å fremheve at resultatene i skoleåret 2020/2021 og kalenderåret 2021 også bør
tolkes i lys av koronapandemien. Det er for eksempel muligheter for at elevenes opplevelse av lærernes
støtte og muligheten de har hatt til å medvirke påvirkes av at det har vært perioder der de ikke har vært
på skolen. Utdanningsdirektoratet la høsten 2021 til to spørsmål i elevundersøkelsen som er direkte
knyttet til pandemien. Resultatene fra disse spørsmålene gjengis i kapittel 3.1.

Personvernhensyn
For å forhindre muligheten for identifisering vil det i denne rapporten forekomme skjerming eller
prikking av tall. Dette skyldes lave antall samt tilfeldig prikking, for å skjule lave antall. Begge deler er
markert med stjerne (*) i tabeller og med tomme celler eller søyler i figurer. Med noen unntak er det
antall lavere enn fem som prikkes. Dette er på linje med Utdanningsdirektoratet sin praksis.

Begreper, definisjoner og forkortelser
I rapporten brukes oftest begrepene elever og lærlinger. Disse begrepene inkluderer både elever,
lærlinger og lærekandidater.
I en del tabeller i denne rapporten brukes forkortelsene N og VT. N for landsgjennomsnittet og VT for
Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Med fagfornyelsen, overgang fra Kunnskapsløftet 2006 til Kunnskapsløftet 2020, ble det gjort endringer i
strukturen for utdanningsprogram og lærefag. Noen utdanningsprogram er nye, noen utgår og noen
videreføres. I tillegg er det en del lærefag som er flyttet fra ett utdanningsprogram til ett annet, noen
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som utgår og noen helt nye har kommet til. Flere detaljer om fagfornyelsen, overgangen fra
Kunnskapsløftet 2006 (LK06) til Kunnskapsløftet 2020 (LK20) på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.
Fagfornyelsen ble gjeldende for de videregående skolene for Vg1 i skoleåret 2020/2021, Vg2 i 2021/2022
og for Vg3 i 2022/2023. Fra høsten 2022 blir alle lærefag for opplæring i bedrift også fullt ut omfattet av
fagfornyelsen. Noen fag i ny struktur kunne man starte med i 2020 og 2021 i forbindelse med at det
skulle tegnes kontrakt med full opplæring i bedrift (0 + 4 og 1 + 3) 2.
Som følge av ny struktur på utdanningsprogrammene og endring i hvilke lærefag som sorterer under
hvilke utdanningsprogram, så vil ikke tallene/antall innen de forskjellige utdanningsprogrammene kunne
sammenlignes fra 2022 og tidligere år for lærefag.
Tabellen under viser en samlet oversikt over de ulike utdanningsprogramkodene,
utdanningsprogramnavnene og endringer knyttet til Kunnskapsløftet 2006 (LK06) og Kunnskapsløftet
2020 (LK20).
Tabell 2: Struktur på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene

2

De som velger full opplæring i bedrift, kan enten være 0 år i skole og 4 i bedrift (0 + 4) eller 1 år i skole og 3 i bedrift (1 + 3).
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I kapittel 5 presenteres resultat for gjennomføring etter fem/seks år og resultater per skoleår. I
beregningen av indikatoren gjennomføring etter fem/seks år gjøres det opp status etter fem år etter for
elevene som startet i Vg1 på et studieforberedende utdanningsprogram for første gang og etter seks år
for elevene som startet i Vg1 på et yrkesfaglig utdanningsprogram for første gang. Gruppen av elever
som starter samtidig i Vg1 for første gang omtales ofte som et kull.
Beregningen av resultat per kull må ikke forveksles med resultater per skoleår. Når det presenteres
resultater per skoleår, inngår alle elevene, uavhengig av når de startet sin videregående opplæring, i
grunnlaget de aktuelle skoleårene. Det vil si at indikatoren er basert på skoleårsmåling og ikke på årskull.
Det er da andelen som fullførte og bestod skoleåret som utgjør andelen fullført og bestått.
I kapittel 5 presenteres også resultater for progresjon. Ordinær progresjon er definert som overgang til
et programområde på et høyere nivå. Elevene som ikke har progresjon har enten gjort omvalg, har
repetisjon på samme nivå eller er ute av videregående opplæring.
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2. Videregående opplæring i Vestfold
og Telemark fylkeskommune
Videregående opplæring er en viktig del av hverdagen for ca. 22 000 elever, lærlinger, lærekandidater,
praksisbrevkandidater, voksne i videregående opplæring og ungdom i Oppfølgingstjenesten (OT).
Sektoren Opplæring og folkehelse omfatter opplæring i skole og arbeidsliv, pedagogisk-psykologisk
tjeneste (PPT), oppfølgingstjenesten (OT), voksenopplæring, opplæring i sosialmedisinske institusjoner, i
fengsler og på alternative opplæringsarenaer. Sektoren har i tillegg ansvar for Sandefjord folkehøgskole.
De tre overordnede målene er: økt læringsutbytte, økt gjennomføring med planlagt kompetanse og økt
livsmestring. Disse støtter opp om målene for grunnopplæringen i Norge som uttrykker at alle elever og
lærlinger skal oppnå kompetanse som setter dem i stand til en livslang lærings- og danningsprosess, der
videre studier og deltagelse i samfunns- og arbeidsliv er sentralt.
Strategiplanen for 2021-2025 understøtter arbeid med å realisere de forventningene som
opplæringsloven og Læreplanverket 2020 stiller. Planen gir retning i arbeidet med å utvikle
helsefremmende opplæring for å realisere de tre overordnede målene og de seks prioriterte områdene
som er politisk vedtatt: 1. Profesjonsutvikling, 2. Matematikk, 3. Grunnleggende ferdigheter, 4. Det 4årige yrkesfagløpet, 5. Livsmestring og 6. Digitalisering.
Innføringen av nytt læreplanverk er godt i gang. For skoleåret 2020-2021 er dette innført på Vg1. Fagene
skal få et mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer og sammenhengen mellom fagene skal bli
bedre. Det skal gi økt motivasjon og bedre kvalifikasjoner for å ta del i fremtidssamfunnet og få et godt
liv.
I juni 2021 ble fullføringsreformen vedtatt av Stortinget. Dette er den største endringen av videregående
opplæring siden Reform-94. Alle som har begynt på videregående utdanning har nå rett til å få fullføre.
Regjeringen vil fjerne hindringer og begrensninger slik at det blir tydelig at utdanningssystemets oppgave
er å gi ungdom og voksne det tilbudet de trenger for å fullføre og bestå med studie- eller
yrkeskompetanse. Kunnskapene og ferdighetene de opparbeider seg, gir frihet og muligheter til å skape
seg gode liv. Målene for videregående opplæring i Vestfold og Telemark støtter opp om denne
intensjonen, og reformen vil påvirke både innhold og struktur i utdanningstilbudet vårt fremover.
Regjeringen forventer at regionale planer i kommuner og fylkeskommuner tar utgangspunkt i FNs
bærekraftmål. Bærekraftmålene er verdens arbeidsplan for å oppnå økonomisk, sosial og miljømessig
bærekraft. For at regionen skal løse sine viktigste utfordringer, er disse åtte bærekraftmålene prioritert i
den regionale planstrategien:
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Disse bærekraftmålene har dannet en ramme for tiltak og temaer i regional planstrategi og arbeidet med
å bygge opp mål- og resultatstyringssystem basert på bærekraftmålene. Tenkningen legger til grunn at
om en jobber med de åtte mest sentrale bærekraftmålene for vår region, jobber regionen i praksis med
sine tre største utfordringer, som er for høye klimautslipp, lav verdiskaping og for høyt utenforskap.
For sektoren Opplæring og folkehelse er det utarbeidet et første sett med indikatorer knyttet til følgende
tre bærekraftmål:
• Nr. 4: God utdanning
• Nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
• Nr. 10: Mindre ulikhet
I denne rapporten knyttes indikatorene som foreligger for sektoren til temaene læringsmiljø og
gjennomføring.

2.1. Videregående skoler
Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift. I 2020/2021 var det totalt
21 videregående skoler i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fylkestinget vedtok i sak 97/20 den
16. juni 2020 at tilstandsrapporten skal inneholde en side om hver skole. Det er den enkelte skole som
har rapportert om sine styrker, pedagogiske utfordringer og prioriteringer. Antall elever er per 1. oktober
2020. Kilden er Vigo. Antall ansatte er per 1. januar 2021. Kilden er Visma HRM.
Fylkestinget vedtok i samme sak at det også skal rapporteres på bygningsmassens tilstand. På skolenes
sider er det derfor tatt med en kort status om bygningene på den enkelte skole. Det er seksjon eiendom
som har laget disse oppsummeringene.
Kartet under viser kommuner, antall innbyggere per 1. januar 2021 og en nummerering som viser til
plasseringen av de videregående skolene. Nummereringen av de videregående skolene vises i neste
tabell.
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Figur 1: Kart: Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Kartet viser kommuner med antall innbyggere per 01.01.2021 og en nummerering som henviser til neste tabell med
oversikt over de videregående skolene

Kilder: Kartverket, kommunene. SSB, folketall
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Tabell 3: De videregående skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune per 01.01.2021 – nummerrekkefølge
viser til kartet
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2.1.1. Bamble videregående skole
Antall elever: 325
Antall ansatte: 93
Utdanningsprogram: ST, TP, HO, SR, EL, RM, SS og PB
Byggeår: 1895, 1990
Areal: 13 040 m²

Dronefoto: Dag Jenssen

1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• Arbeidsprosesser med brukergrupper til ny skole, omfattende prosess, holder tidsplan og budsjett.
• Struktur på og oppfølging av elever individuelt og i grupper, medfører god læringskultur. Resultat:
Snitt 4,1 av 5.
• Innføring og organisering av VIS i pilot og drift.

2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• Overgang fra fysisk til digital undervisning inn i sluttvurderingen til elever.
• Arbeid med implementering av nye vurderingsforskrifter.
• Yrkesfag i en pandemi, den er vanskelig å gjennomføre digitalt.

3) Hva prioriteres i 2021/2022 knyttet til strategiplanen 2021 - 2025?
• Profesjonsutvikling: Etterutdanning, felles tid til profesjonsutvikling, gjennom målsettinger.
• Livsmestring: Skape økt livsmestring gjennom VIP makkerskap, miljøterapeut, ungdom og helseuke,
kontaktlærers tid.
• Digital kompetanse: Digital kompetanse gjennom digital styring på yrkesfag, digitalisering av
læringsprosesser i teoretisk fag.

Bygningsmessige utfordringer:
• Skolen bygges ut i 2021/2022

Status 2021:
• Nye vinduer fasade nord og vest
• Ny varmepumpe datarom
• Ny belysning kontorer
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2.1.2. Bø vidaregåande skule
Antall elever: 328
Antall ansatte: 55
Utdanningsprogram: ID og ST
Byggeår: 1955, 2013
Areal: 13 500 m²
Foto: Eva Susanne Drugg

1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• Skolen hadde veldig god gjennomføring og få elever som sluttet i løpet av skoleåret. Resultat: Fullført
og bestått 91,3 %. Sluttet i løpet av skoleåret 1,2 %.
• Skolen har gode faglige resultater. Resultat: Av de 119 avgangselevene hadde 32 % vitnemål med
over 5 i gjennomsnittskarakter.
• Elevundersøkelsen viste høy trivsel og mestring, selv om skoleåret var preget av korona. Resultat: I
elevundersøkelsen markerte f.eks. over 80 % av elevene på de høyeste svaralternativene knyttet til
mestring.
2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• Skoleåret ble preget av pandemien. Etter at eksamen ble avlyst var det mer utfordrende å holde
læringstrykket oppe.
• Relativt lav score på elevmedvirkning og ansvarliggjøring i forhold til egen læring og skolearbeid.
• Relativt lavt score på motivasjon. En stor utfordring å få hevet motivasjonen i alle fag, ikke bare
favorittfagene. Elevene i et studieforberedende utdanningsløp må ut fra strukturen i
utdanningsprogrammene har relativt mange fag. Valgfriheten er liten, spesielt på Vg1.
3) På bakgrunn av de pedagogiske utfordringene prioriteres følgende tiltak i 2021/2022
• Profesjonsutvikling og livsmestring: Felles arbeid med elevmedvirkning og ansvarliggjøring av
elevene i forhold til egen læring og skolearbeid.
• Profesjonsutvikling og livsmestring: Felles arbeid med å få underveisvurdering og sluttvurdering til å
henge bedre sammen.
• Livsmestring: Forsterke systemet for oppfølging av elever som er i faresonen.

Bygningsmessige utfordringer:
• Renoveringsbehov bygg 3, gymsal/festsal
• Kapasitetsutfordring ventilasjonsanlegg
• Oppgradering av kantinekjøkken
• Rehabilitering av tak

Status 2021:
• Ny solavskjerming
• Nye vinduer
• Varmepumper
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2.1.3. Færder videregående skole
Antall elever: 664
Antall ansatte: 138
Utdanningsprogram: BA, DH, EL, TP, KD og PB
Opplæring i kriminalomsorgen: Sem fengsel og Søndre
Vestfold fengsel (avdelingene Berg og Larvik)
Byggeår: 2013-2014
Areal: 14 689 m²

Foto: Dag S. Norsveen

1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• Færder videregående skole har over flere år skåret høyt på viktige indikatorer i elevundersøkelsen
som trivsel, motivasjon og støtte fra lærerne. Dette gir gode forutsetninger for god læring. Resultat:
90 % av elevene trives svært godt eller godt.
• Det har siden 2013 vært en positiv utvikling i andelen som fullfører og består skoleåret. Dette kan ha
sammenheng med at det over langt tid har vært jobbet med å utvikle en karakterdempende
vurderingspraksis og vurdering for læring. Resultat: Fra 67 % til 82,2 %.
• De aller fleste av Vg2- elevene gikk direkte ut i læreplass. Det jobbes systematisk med tiltak for å
gjøre overgangen til yrkeslivet tryggere i samarbeid med opplæringskontorene. Resultat: 87,7 % til
sommeren 2021.
2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• Dette skoleåret har det vært utfordrende å gjennomføre planlagt undervisning etter intensjonene
med så stort sykefravær blant elever og ansatte.
• Oppfølging av minoritetsspråklige elever i engelskfaget som ikke har hatt dette faget i tidligere
skolegang er utfordrende.
• Det har vært vanskelig å jobbe bredt med det felles skolemiljøet i fellesskapet grunnet
pandemisituasjonen, og fraværet av fellessamlinger.
3) På bakgrunn av de pedagogiske utfordringene prioriteres følgende tiltak i 2021/2022
• Profesjonsutvikling: Kompetanseheving innen spesialpedagogikk og felles praksis.
• Digital kompetanse: Utvikling av felles IKT- standard for både elever og ansatte.
• Det 4-årige løpet: Utvikling av et internt nettverk ved skolen som sikrer tett oppfølging av
prosedyrene satt av skoleeier som gjelder det 4-årige løpet.

Bygningsmessige utfordringer:
• Behov for flere store klasserom
• For lite uteareal
• Utfordringer, inneklima i enkelte rom
• Behov for videre utskifting til LED-lys

Status 2021:
• Bygd ny mesaninen etasje med to nye prosjekt/klasserom
med mer.
• Skiftet ut åtte vifter til tørrkjølere
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2.1.4. Greveskogen videregående skole
Antall elever: 811
Antall ansatte: 172
Utdanningsprogram: ST, RM, SR, SS, MD og IM
Byggeår: 1973, 2008, 2010, 2018
Areal: 15 198 m²
Foto: Dag S. Norsveen

1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• Andelen elever som har fullført og bestått har økt fra i fjor. Dette oppleves som et resultat av
systematisk arbeid med elevoppfølging. Resultat: 87,9 %.
• Det er svært få elever som slutter. Det å hindre frafall er i tråd med mål om helsefremmende
opplæring, jamfør Strategiplanen for videregående opplæring i Vestfold og Telemark 2021-2025.
Resultat: 10 elever, 1,3 %.
• Resultat fra elevundersøkelsen viser svært lave mobbetall og en positiv utvikling. Skolens visjon gode
opplevelser og kunnskap for livet brukes aktivt i hverdagen. Resultat: 98,3% som ikke opplever seg
mobbet.
2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• Klasserommene er av en slik standard det kan oppleves som forstyrrende i naboklasserommet.
Mangel på grupperom gir utfordringer med tanke på forskjellig opplæring, variasjon og mulighet for
elev- og fagsamtaler.
• Å lykkes med kontinuiteten og kvaliteten i det faglige - pedagogiske utviklingsarbeidet i en tid med
mange digitale møteflater, har vært utfordrende.
• Vekslende arbeidsvilkår og rammebetingelser gjennom pandemi, innføring av VIS og en krevende
økonomisk situasjon.
3) På bakgrunn av de pedagogiske utfordringene prioriteres følgende tiltak i 2021/2022
• Profesjonsutvikling: Videreutvikle vurderingspraksis i lys av ny læreplan og ny vurderingsforskrift,
samt ny eksamensløsning.
• Livsmestring: Relasjon. For å nå målsetting om en helsefremmende skole, er gode relasjoner en
forutsetning. Ved oppstart av nytt skoleår var dette tema gjennom ulike foredrag, og er siden fulgt
opp gjennom ledergruppearbeid i pedagogisk ledermøte.
• Livsmestring: Elevmedvirkning og medborgerskap. Formålsparagrafen gir skolen et tydelig mandat i å
utvikle elevdemokratiet og sikre elevmedvirkning. Elevrådet, SMU, skoleklubber og andre ulike
markeringer og samlinger ivaretar disse intensjonene.
Bygningsmessige utfordringer:
• Oppgraderingsbehov VVS/toaletter
• Utdatert ventilasjonsanlegg i idrettsbygg
• Oppgradering/ombygging klasserom og
administrasjon
• Oppgradert til LED-belysning.
• Rehabilitering av fasader
3

Status 2021:
• Skiftet ut belegningsstein i atriet og to
hovedinnganger
• Renovert to toalettkjerner
• Lydisolert et spesialrom for AHT3
• Bedret innkjøringsområde til skolen, HMS
tiltak.

AHT: Arbeids- og hverdagslivstrening
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2.1.5. Hjalmar Johansen videregående skole
Antall elever: 618
Antall ansatte: 127
Utdanningsprogram: ST, ID, ME, RM og PB
Byggeår: 2008, 2017
Areal: 9191 m²
Foto: Eva Susanne Drugg

1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• Fullført og bestått. Resultat: 88,2 %, en økning fra 84,2 % i 2019/2020.
• Samlet karaktersnitt. Resultat: 4,12. Økning fra 3,95 i 2019/2020.

2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• Sikre god opplæring for alle gjennom pandemien.

3) På bakgrunn av de pedagogiske utfordringene prioriteres følgende tiltak i 2021/2022
• Livsmestring: Styrke elevtjenester.
• Grunnleggende ferdigheter: Etablere skrivesenter.

Bygningsmessige utfordringer:
• Avvik i G-bygg
• Vegger i G-bygg
• Tekniske installasjon i Bygg A, B og D
• Pedagogisk funksjonalitet
• Ombygging lærerrom

Status 2021:
• Oppgradering av belysning i fellesområdet
• Oppussing av overflater
• Reparasjon av dører og vinduer
• Små utbedringer på tekniske installasjoner
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2.1.6. Holmestrand videregående skole
Antall elever: 227
Antall ansatte: 50
Utdanningsprogram: ST, ME, RM, HO, TP og PB
Byggeår: 1968, 1974, 2010
Areal: 4460 m²
Foto: Dag S. Norsveen

1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• Varierte vurderingsformer. Resultat: Vurdering for læring snitt 3,5 av 5.
• Gode lærere som strekker seg langt for elevene. Resultat: Støtte fra lærer snitt 4,1 av 5.
• Økt andel elever som fullfører og består. Resultat: 89,4 %.

2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• Både undervisning på Teams, noen elever på skolen og noen hjemme.
• Skifte imellom ulike trafikklys, tok fokus bort fra pedagogisk arbeid for elever og ansatte.
• Mange elever med stort fravær på grunn av pandemi.

3) På bakgrunn av de pedagogiske utfordringene prioriteres følgende tiltak i 2021/2022
• Profesjonsutvikling: Vurdering.
• Helsefremmende opplæring: Reciliense, en verktøykasse for lærere.
• Profesjonsutvikling: Innføring av Visma InSchool.

Bygningsmessige utfordringer:
• Styring av KNX4

4

Status 2021:
• Utbedring av KNX

KNX – styringssystem for byggautomasjon (lys, ventilasjon o.l.)
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2.1.7. Horten videregående skole
Antall elever: 1092
Antall ansatte: 203
Utdanningsprogram: ST, ME, HO, ID, FD, EL, TP, SS, IM,
DH, SR og PB
Opplæring i kriminalomsorgen: Bastøy fengsel og
Nordre Vestfold fengsel Horten avdeling
Byggeår: 2019
Areal: 18 571 m²
Foto: LINK arkitektur/Hundven-Clements Photography

1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• Andelen elever som har fullført og bestått er på et stabilt nivå med 84,4 % samlet på alle
utdanningsprogram og 89,2 % på studieforberedende utdanningsprogram. Dette oppleves som et
resultat av systematisk arbeid med elevoppfølging. Resultat: 84,4 %.
• Skolen jobber målrettet for at flest mulig elever skal fullføre opplæringen de har startet på. Å hindre
frafall er i tråd med mål om helsefremmende opplæring, jamfør Strategiplanen for videregående
opplæring i Vestfold og Telemark 2021-2025. Resultat sluttet: 2,5 %.
• Data fra elevundersøkelsen viser svært lav mobbetall og en positiv utvikling. Skolens innsats på felles
læringsmiljø og livsmestring kan synes å ha effekt. Resultat: Snitt 4,9 i 2021. Snitt 4,8 i 2020.

2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• Uforutsigbarhet, fravær og stadige endringer knyttet til pandemien.
• Implementering av ny fylkeskommune. Mange ting i endring. Har også vært merkbart for skolene.
• Innføring av VIS og krevende økonomiske forhold (tilpasning av budsjettmodell).

3) På bakgrunn av de pedagogiske utfordringene prioriteres følgende tiltak i 2021/2022
• Profesjonsutvikling: Videreutvikle vurderingspraksis i lys av ny læreplan og ny vurderingsforskrift,
samt ny eksamensløsning.
• Profesjonsutvikling: Etablere fagteam og utvikle profesjonelle læringsfellesskap.
• Livsmestring: Elevmedvirkning og medborgerskap. Formålsparagrafen gir skolen et tydelig mandat i å
utvikle elevdemokratiet og sikre elevmedvirkning. Elevrådet, SMU, skoleklubber og andre ulike
markeringer og samlinger ivaretar disse intensjonene.

Bygningsmessige utfordringer:
• Ingen

Status 2021:
• Ingen
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2.1.8. Kompetansebyggeren (KB) – videregående opplæring for voksne
Antall elever: 586 5
Antall ansatte: 66
Utdanningsprogram: HO, SSR, EL, TEK og ST
Byggeår: 1969 og 1995
Areal: Tønsberg: 5921 m², Sandefjord: 300 m²
Foto: Jan Magnar Antonsen

1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• Prosessene med rettsavklaring, veiledning, realkompetansevurdering og individuelle
utdanningsplaner har nådd en høy faglig kvalitet. KB fungerer som senter for disse tjenestene for alle
som søker/skal ha tilbud tilrettelagt for voksne ved videregående skoler i tidligere Vestfold.
• Tilrettelegging av utdanningsløpet i tid, sted, varighet og progresjon, slik Opplæringslova krever.
Virksomheten har høy omstillingsberedskap og tar imot nye elevgrupperinger og rigger tilbud
fortløpende ettersom samarbeidspartnere etterspør, og prosjektmidler stilles til rådighet.
• Styrket samarbeidet med kommunene og økt kvaliteten i overganger og elevgjennomstrømning.
• Tilpassing av utdanningsløpene og selve opplæringsaktiviteten til målgruppen.
• Styrket samarbeidet med opplæringskontorer og næringsliv og fått flere ut i praksis/lærekontrakt.
Spesielt god utvikling innen elektro.
2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• Ca. 70 % av deltakerne er fremmedspråklige og har relativt kort botid i Norge. Dette preger
opplæringen, gir store pedagogiske utfordringer og påvirker muligheten til å kvalifisere seg for
arbeidslivet.
• Spesielt søkelys på å tilrettelegge utdanningen for denne gruppen i første instans gjennom
samarbeid med NAV og avgiverkommuner rundt kartlegging, veiledning og gode overganger samt
kompetanseutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid i personalet og tilrettelegging av selve
opplæringsløpet. Deltakerne trenger høyere timevolum og lengre gjennomføringstid for å lykkes.
3) På bakgrunn av de pedagogiske utfordringene prioriteres følgende tiltak i 2021/2022
• Innføring av testing med Migranorsk + påfølgende veiledning i samarbeid med avgiverkommuner for
alle søkere med annet morsmål enn norsk.
• Forberede og prøve ut utvidet løp med vekt på språkopplæring (norsk/engelsk, grunnleggende
ferdigheter og norsk skolekultur for deltakere som skårer lavere enn B1).
• Kompetanseutvikling og systematisk utviklingsarbeid med språklæring i alle fag.

Bygningsmessige utfordringer:
• Teknisk infrastruktur som bl.a. ventilasjon,
varmeanlegg samt vinduer fra byggeår er
modent for utskifting.

5

Status 2021:
• Det er foretatt omgjøring/ombygging av eksisterende
maskinhall slik at den nå er klar for annen type opplæring,
for eksempel truckføreropplæring.

Per 1.10.2021. Kompetansebyggeren har to inntak årlig. I 2021 ga skolen tilbud til ca. 1000 søkere.
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2.1.9. Kragerø videregående skole
Antall elever: 293
Antall ansatte: 66
Utdanningsprogram: ST, ID, TP, BA, PB og HO
Byggeår: 1970, 2005
Areal: 9338 m²
Foto: Kragerø videregående skole

1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• Fullført og bestått: En økning på 6,7 prosentpoeng. Fra 79,4 % til 86,1 %.
• Positiv utvikling i samlet karaktersnitt på skolenivå. I norsk gikk snittet opp i alle fagkodene, og i
matematikk var det framgang i de fleste fagkodene. Resultat: Gjennomsnittskarakter 3,95.
• Støtte fra lærerne: Jevn fremgang over tid og skår litt over fylkesnivå. Dette resultatet er positivt
med tanke på at elevene har opplevd mer sosial avstand og digital opplæring. Likevel har lærerne
klart å følge elevene opp, og gitt dem støtte. Resultat: Snitt 4,2 av 5.
2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• Læringsutbytte i praktisk fag og variasjon i vurdering: Lavere resultat enn ønsket i elevundersøkelsen
på vurdering for læring. Snitt 3,6 av 5.
• Trivsel og elevmedvirkning: Snitt på 4,2 av 5 på trivsel. Snitt 3,5 av 5 på elevdemokrati og
elevmedvirkning. Dette er lavere score enn ønsket.
• Annet utviklingsarbeid: Koronapandemien gjorde det generelt krevende å drive pedagogisk
utviklingsarbeid i profesjonsfelleskapet. Utfordringer også med tett oppfølging fra ledergruppa inn i
klasserommene av hensyn til smittevern, slik som å gjennomføre skolevandring.
3) På bakgrunn av de pedagogiske utfordringene prioriteres følgende tiltak i 2021/2022
• Livsmestring (tilpasset opplæring, veiledning og vurdering): Tiltak der elevmedvirkning knyttes bedre
opp mot vurderingsarbeid i fag. Det jobbes blant annet med webinarer utviklet av UiO i
profesjonsfellesskapene. Faglige innspill drøftes og reflekteres over, testes ut i praksis og vurderes.
• Livsmestring (medbestemmelse og aktør i egen læring): Elevmedvirkning i vurderingsarbeid.
• Livsmestring (gode helsevalg): Implementering av veileder for Liv og Røre i vgs. Skolen har vært med i
utforming av veilederen, og helse- og oppvekstfag følger veilederen i sine fag. Samtidig forbereder vi
hele organisasjonen på å ta i bruk deler av veilederen for kommende skoleår.
Bygningstekniske utfordringer:
• Tekniske installasjoner
• Vinduer
• Overvann problematikk
• Adgangskontroll
• Lekkasje glassfasade
• Setningsskader
• Belysning
• Manglende ventilasjon i byggavdelingen
• Manglende elbillading
• Innvendige overflater

Status 2021:
• Oppgradering av glassfasader
• Oppgradering av overvannsystem
• Montert ventilasjonsanlegg i murerhall
• Oppgradering av belysning
• Utbedring av vei
• Oppussing av overflater
• Ombygging av verksteddører
• Ombygging av STO-avdelingen
• Montert elbilladere
• Vedlikehold av fasade
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2.1.10.Melsom videregående skole
Antall elever: 207
Antall ansatte: 61
Utdanningsprogram: NA, ME, PB og ST
Byggeår: 1955, 2020
Areal: 7886 m²
Foto: Dag S. Norsveen
1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• Fullført og bestått. Herunder også formidling av AHT-elever6. Resultat: 2020/2021: 82,8 %.
2019/2020: 77,1 %. 90 % av AHT-elevene ble formidlet videre til ordinære bedrifter,
arbeidslivsbedrifter, lærekandidatløp eller skole.
• Til tross for pandemien, var de aller fleste elevene utplasserte i bedrifter i faget Yrkesfag til
fordypning ut skoleår 2020/2021.
• Laget rundt eleven fungerer godt. Skolen har et velfungerende samarbeid med PPT, de er tilgjengelig
ved behov. Skolen har også helsesykepleier og egen fysioterapeut som et tilbud til elevene.
2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• Pandemien. Drift av skole digitalt og kombinert med fysisk tilstedeværelse. Det har vært krevende å
sikre tilpasset opplæring for alle elever.
• Det midlertidige fraværsreglementet, med unntak fra prosentregelen, har innvirket på elevenes
læringsutbytte.
• Pandemien har også begrenset mulighet til å følge opp mindre språklige elever.
3) På bakgrunn av de pedagogiske utfordringene prioriteres følgende tiltak i 2021/2022
• Det 4-årige yrkesfagløpet: Etablere det nye programtilbudet Heste- og dyrefag Vg2.
• Matematikk: Utvikle lærernes kompetanse i å tilrettelegge opplæringen på en måte som løfter alle
elever i matematikk.
• Livsmestring: Videreutvikle elevdemokratiet og elevene som aktør i egen læring.

Bygningsmessige utfordringer:
• Behov for sanering av flere bygg
• Gammelt VVS-opplegg
• Gammelt radiatoranlegg
• Løsning vaskerom og varelevering
• Utilgjengelige vannmålere

6

Status 2021:
• Utskifting soilrør internat - utført
• Utbedring diverse taklekkasjer – utført
• Utskifting dører til brannklasse – utført
• Sluttføring av krav etter brann- og el. tilsyn
• Utskifting av lyskilder til LED i klasserom, trapper og toalettinternat

AHT: Arbeids- og hverdagslivstrening
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2.1.11.Nome videregående skole
Antall elever: 430
Antall ansatte: 115
Utdanningsprogram: NA, BA, FD, DA, EL, HO og TP
Byggeår: 1850, 1998
Areal: 28 000 m²
Foto: Eva Susanne Drugg

1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• Samarbeidsprosjektet med NAV Back to School som har bidratt til at mange elever som har vurdert å
slutte, ikke har gjort det. Resultat: Samarbeidet har vært svært viktig når det gjelder fullføring av det
4-årige yrkesfagløpet. Det tette samarbeidet viser gode resultater, +/- 20 elever.
• Etablering av dyrefagtilbud (Vg2), anleggsmaskinmekaniker (Vg3) og maskinførerutdanningen i skog
(Vg2). Resultat: Dyrefag; 11 elever i Vg2 dyrefag 2021/22 og dette antallet ser ut til å øke neste
skoleår.
• Samarbeidet som har involvert og involverer begge avdelingene (Søve og Lunde) med
biogassprosjektet. Resultat: Samarbeidet har vært spesielt viktig i forhold til reelle oppdrag for den
praktiske utdanningen i anleggsteknikk.
2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• Utfordringer med variasjon og å få alle med pga. mye digital undervisning.
• Minoritetsspråklige elever med store språkvansker samt elever med lave engelskkunnskaper.
• Utfordringer med rekruttering av faglærere med tilstrekkelig fagkompetanse.
3) På bakgrunn av de pedagogiske utfordringene prioriteres følgende tiltak i 2021/2022
• Profesjonsutvikling og livsmestring: Styrket opplæring i pedagogisk bruk av digitalt verktøy som
O365 og spesielt Teams.
• Profesjonsutvikling og livsmestring: Dysleksivennlig skole, samt å være pilotskole i Kompetanseløftet.
• Profesjonsutvikling og livsmestring: Ekstra ressurser er satt inn for å dele elevene i mindre og mer
hensiktsmessige grupper for å gi dem tettere og bedre oppfølging.
Bygningsmessige utfordringer avd. Søve:
• Utbedring av varmeanlegg
• Verkstedbygg i dårlig stand. Utredes
Bygningsmessige utfordringer avd. Lunde:
• Utdatert adgangskontroll i bygget
• Store arealer ift. elevtall

Status 2021 avd. Søve:
• Asfaltering av diverse utearealer
• Utskifting av vannkraner
• Etablering av smådyrsklinikk
• Oppgradert kantinekjøkken
• Rehabilitering av tak i atrium
• Utskifting av diverse tekniske anlegg
• Oppussing av internatkjøkken
Status 2021 avd. Lunde:
• Oppgradering av teknisk anlegg og enøk-tiltak
• Oppgradering av fyrrom
• Kjøling i serverrom
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2.1.12.Notodden videregående skole
Antall elever: 506
Antall ansatte: 115
Utdanningsprogram: EL, HO, PB, SS, ST, ID og TP
Byggeår: 1928, 2012
Areal: 15 128 m²
Foto: Tore Hansen

1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• Grunnleggende ferdigheter integrert del av skolens praksis. Gode erfaringer fra å delta i prosjekt
grunnleggende ferdigheter. Resultat: Følgeforskning fra USN viser til positive resultater av satsingen.
• Utvikling av ulike former for nettundervisning og økt digital kompetanse blant lærerne. Dette er et
alternativ og supplement til ordinær undervisning. Resultat: Per i dag er det over 600 elever knyttet
til nett- og voksenopplæring
• Vi har god oppfylling i klassene med spesiell god søkning på yrkesfag. Dette gir relativt få ledige
plasser både på YF.
2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• De siste ca. 12 % av elevene skal også fullføre og bestå skoleåret. I 2020/2021 var andelen
87,9 %.
• Mangel på kvalifiserte søkere til stillinger som yrkessjåførlærer ved landslinja. Dette er tatt opp med
både politisk og administrativ ledelse. Hovedutvalget har forstått problemstillingen og saken er løftet
opp på nasjonalt nivå.
• Fagfornyelsen, økt satsing og søkning innen yrkesfagene og sterk øking på
nett-/voksenopplæring har ført til mangel på store klasserom. Innsøking til AHT 7 er jevnt økende fra
nærliggende kommuner og som følge av utviklingen i Seljord, bidrar til økt behov for tilrettelagte
lokaler.
3) På bakgrunn av de pedagogiske utfordringene prioriteres følgende tiltak i 2021/2022
• Profesjonsutvikling: Prioritere tid til å utvikle profesjonsfelleskap og fysiske arbeidsforhold som
inviterer til både formelt og uformelt samarbeid.
• Livsmestring: Stimulere til elevmedvirkning gjennom å utnytte SU-SMU som arena for medvirkning i
tillegg til elevrådet. Utvikle kantina i forbindelse med læringssenteret slik at fellesområdene kan
framstå som positive og læringsstøttende arenaer.
• Grunnleggende ferdigheter: Innlemme flere klasser i prinsippene rundt arbeid med grunnleggende
ferdigheter. Ønsker å lage et skrivesenter på læringssenteret etter modell av Porsgrunn
videregående skole, i tillegg til skolens matematikkstudio.
Bygningsmessige utfordringer:
• Behov for flere klasserom, ønsker å bygge dette i Slippen.

7

Status 2021:
• Skiftet vinduer i deler av bygget
• Ny varmepumpe
• Diverse arbeider på Slippen
• Oppgradering av noe elektrisk

AHT: Arbeids- og hverdagslivstrening
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2.1.13.Nøtterøy videregående skole
Antall elever: 586
Antall ansatte: 81
Utdanningsprogram: HO, PB og ST
Byggeår: 1977, 2009, 2010
Areal: 4799 m²
Foto: Dag S: Norsveen

1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• Fullført og bestått. Resultat: 89,7 %.
• Få sluttere. Resultat: 1,8 %.
• Indeksen elevdemokrati og medvirkning. Resultat de to mest positive svaralternativene: 57 %. Året
før: 50,6 %.

2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• Manglende motivasjon hos elevene.
• Underveisvurdering.
• Fullført og bestått.

3) På bakgrunn av de pedagogiske utfordringene prioriteres følgende tiltak i 2021/2022
• Livsmestring: Videreutvikle arbeidet med elevdemokrati.
• Profesjonsutvikling: Videreutvikle arbeidet innenfor underveis- og sluttvurdering.
• Matematikk: Tiltak overfor elever med 1 og IV.

Bygningsmessige utfordringer:
• Plassbehov for økende elevtall
• Plassbehov serviceseksjonen
• Kontorarbeidsplasser
• Avløp- og bunnledninger går tett
• Brannvegger og dører – oppgradering
• Ventilasjon – viftehus A og B
• Oppdatering av KNX8, SD-anlegg9,
branntegninger
• Oppgradering el-fordelinger

8
9

Status 2021:
• Rørfornying avløp – hovedstrekk – utført
• Brannvegger og dører (fase 2) – utført
• Byttet fliser i kantine

KNX – styringssystem for byggautomasjon (lys, ventilasjon o.l.)
SD-anlegg – Sentralt driftsanlegg – styring og overvåking av automatisk anlegg (varme, ventilasjon etc.)
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2.1.14.Porsgrunn videregående skole
Antall elever: 915
Antall ansatte: 151
Utdanningsprogram: KD, DH, ID, ME, ST, TP, FD og IM
Byggeår: 1971, 1972, 1990, 1996, 1999, 2005, 2006 og
2010
Areal: 14 175 m²
Foto: Eva Susanne Drugg

1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• Fullført og bestått de siste tre årene. Resultat: Andel økt fra 80,3 til 88,6 %.
• Fravær i prosent. Resultat: Nedgang fra 6,2 til 3,8 % de siste tre årene.
• Andelen elever som slutter. Resultat: Nedgang fra 3 til 1,2 % i de siste tre årene.

2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• Pedagogisk drift under en pandemi med skiftende farger i trafikklysmodellen.
• Effekten av undervisning på digitale flater over tid skaper slitasje på elever og ansatte sin motivasjon.
• Manglende økonomisk evne til å ruste skolen til å møte fagfornyelsen. Underfinansiert i forhold til
kjøp av digitale og fysiske bøker, manglende finansiering av etablering av nytt studieprogram
informasjonsteknologi og medieproduksjon. Det er et stort akkumulert behov for å ruste skolen til å
møte fagfornyelsen i forhold til klasserom, grupperom og utstyr. Må få fart på skoleutbyggingen eller
mellomfinansiering.

3) På bakgrunn av de pedagogiske utfordringene prioriteres følgende tiltak i 2021/2022
• Kollektiv utvikling av kompetanse hos lærere.
• Arbeid med grunnleggende ferdigheter.
• Livsmestring.

Bygningstekniske utfordringer:
• Tekniske installasjoner
• Vinduer
• Fasader
• Adgangskontroll
• Setningsskader
• Belysning
• Innvendige overflater
• Garasje til minibuss
• Ombygging administrasjon/lærerrom

Status 2021:
• Reparasjon av fasadeplater
• Oppgradert underfordelinger
• Oppgardert belysning
• Små utbedringer på tekniske installasjoner
• Montasje av solskjerming
• Oppussing av innvendige overflater
• Byttet vinduer
• Utvendig reparasjoner
• Montert talevarsling
• Vedlikehold av varme og ventilasjon styring
• Rørfornying på avdeling nord
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2.1.15.Re videregående skole
Antall elever: 801
Antall ansatte: 131
Utdanningsprogram: ST, ID, HO, PB og BA
Byggeår: 1982, 2017, 2018
Areal: 9000 m²
Foto: Backe Vestfold og Telemark AS

1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• Fullført og bestått: Suksessfaktor er samarbeid rådgivere, kontaktlærere og avdelingsledere
undervisning fungerer godt og er i stadig utvikling. Resultat: Andel fullført og bestått 95,4 %.
• Sluttere: Suksessfaktor er system rundt elever som sliter med skole. Rask identifisering av elever som
står i fare for å slutte og frigjøring av ressurser for å følge opp. Resultat: Andel sluttere 0,5 %.
• Samlet karaktersnitt: Gode lærere som samarbeider godt. Godt samarbeid i profesjonsnettverk og
god utnyttelse av læringsarenaene. Resultat: Samlet karaktersnitt 4,4.

2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• Konsekvenser av pandemien: a) Gjennomføre utviklingsarbeid med innføring av fagfornyelsen pga.
pandemi. b) Problemer med å overholde smitteverns reglene på grunn av mange elever. Det ble
gjennomført lengre intervaller med delt undervisning grunnet plassmangel.
• Elevundersøkelsen: Resultat elevmedvirkning i vurderingsarbeid. Økt fokus på dette arbeidet
framover nå som skolesituasjonen normalisere seg.
• Plassmangel og mange søkere fører til utfordringer med rom, spesielt med tanke på utvidelse av
bygg- og anlegg.

3) På bakgrunn av de pedagogiske utfordringene prioriteres følgende tiltak i 2021/2022
• Profesjonsutvikling: Systematisk utviklingsarbeid med fokus på fagfornyelse, vurderingsarbeid og
profesjonsfelleskap.
• Alle, helsefremmende opplæring, det 4-årige yrkesfagløpet: Vurdere mulighet for utbygging for å få
flere klasserom og verksted. Behov for noe mer plass med dagens elevtall (800).
• Ferdigstille arbeidet med skolens utviklingsplan 2022-2025.

Bygningsmessige utfordringer:
• Tak fra byggeår (1982)
• Gammelt radiatoropplegg
• Ventilasjonsanlegg fra byggeår (1982)
• Himling og belysning i flere rom
• Utvendig solavskjerming
• Uteområde

Status 2021:
• Utskifting av dører i administrasjonsbygg - utført
• Oppgradering av vegger, himling, dører i klasserom i forhold til
brannkrav - utført
• Oppgradering av toaletter
• Oppgradering herregarderobe
• Nye ståldører ventilasjonsrom osv.
• Ombygging flere klasserom - HO
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2.1.16.Rjukan videregående skole
Antall elever: 181
Antall ansatte: 47
Utdanningsprogram: ST, PB, TP, BA, EL og HO
Byggeår: 1953, 1996
Areal: 7 150 m²
Foto: Kristin Ekman

1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• Få sluttere. Elever som stryker fortsetter på skolen. Høy grad av fullført og bestått. Lærere tett på.
Resultat: 1,5 % sluttere. 84,8 % fullført og bestått. Score støtte fra lærer snitt 4,1 av 5. Score faglige
utfordringer snitt 4,5 av 5.
• Høy trivsel og lav grad av mobbing. Det jobbes aktivt med skolemiljø og inkludering. Resultat: 88,6 %
trives svært godt eller godt. Ikke opplevd mobbing de siste månedene 88 %.
• Mange yrkesfagelever med direkte overgang til bedrift. Godt samarbeid med næringslivet. Resultat:
Direkte overgang fra yrkesfag til bedrift 56,4 %. Formidling av lærlinger 100 %.

2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• Organisering av fagsamarbeid og tverrfaglig samarbeid.
• Underveisvurdering.
• Elevens kompetanse i egenvurdering.

3) På bakgrunn av de pedagogiske utfordringene prioriteres følgende tiltak i 2021/2022
• Profesjonsutvikling, lærende profesjonsfellesskap: Ny organisering av fagsamarbeid og tverrfaglig
samarbeid.
• Profesjonsutvikling, ledelse av læring og utvikling: Skolevandring.
• Livsmestring, medbestemmelse og aktør i egen læring: Bevisstgjøre og tilrettelegge for elevenes
læring.

Bygningsmessige utfordringer:
• Gamle lokaler

Status 2021:
• Utskifting av gulvbelegg
• Utskifting av belysning
• Utskifting av dører
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2.1.17.Sande videregående skole
Antall elever: 396
Antall ansatte: 75
Utdanningsprogram: ST, HO, ID, ME, EL, PB og TP
Byggeår: 1979
Areal: 8400 m²
Foto: Dag S: Norsveen

1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• Relasjon lærer/elev. En bærebjelke i skolen og må alltid være tema i oppstart og i det som gjøres i
klasserom og verksted. Resultat: Score trivsel 4,2 av 5. Score støtte fra lærer 4,1 av 5.
• Andel sluttere. Skolen har bygget opp et meget godt system rundt elevene. Systemet vedlikeholdes
gjennom strukturene og hvordan det jobbes. Resultat: 1,3%.
• Fullført og bestått. Resultat: 91,9 %. Det er et mål at enda flere skal fullføre og bestå.
2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• Uforutsigbarhet i planleggings- og læringsarbeidet med stadige skifter i koronasituasjonen.
• Digital hjemmeundervisning gir generelt dårligere kår for læring på flere plan, særlig praktisk læring
og underveisvurdering.
• Innføring år to av Kunnskapsløftet uten spesielle ressurser og i en koronasituasjon hvor det kollektive
utviklingsarbeidet er vanskeligere.
3) På bakgrunn av de pedagogiske utfordringene prioriteres følgende tiltak i 2021/2022
• Øke andelen som fullfører og består. Tiltak: Tidlig innsats - fullføre og bestå. Eget lokalt prosjekt med
kostnadsramme kr 425 000. Prosjektet har en egen prosjektplan.
• Livsmestring: Opplæringsarenaen skal skape trygghet, tilhørighet og felles fellesskap som gir elevene
reelt grunnlag for aktiv deltakelse. Tiltak: Helsefremmende læringsmiljø, pilotskole innenfor
Kompetanseløftet for spesialundervisning og felles praksis.
• Profesjonsutvikling: Systematisk arbeid i en lærende organisasjon som utvider lærerens verktøykasse
i forhold til målet om økt læringsutbytte gjennom samskapende arbeidsmåter. Tiltak: Økt
læringsutbytte selv om gjennomsnittskarakteren er på 4,25 er det et mål å øke elevenes motivasjon
gjennom enda større flerfaglige prosjekter og større grad av modellering. Hente inn folk fra
arbeidslivet. Åpne oppgaver. Økt elevmedvirkning i arbeids- og vurderingsarbeidet. Samarbeid rundt
vurderingstidspunkter. Bedre tilrettelegging av fagsamtaler.

Bygningsmessige utfordringer:
• Ventilasjon fra byggeår
• Sanitærrør fra byggeår
• Pedagogisk funksjonalitet

Status 2021:
• Oppgradering av ansatt toalett i bygg A påbegynt
• Oppgradering av kantineaggregat samt AC
• Utskifting av belegg i 2 trappeløp
• Byttet gulvbelegg i sosialsone bygg A
• Nytt gulvbelegg vaktmesterkontor og mellomgang
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2.1.18.Sandefjord videregående skole
Antall elever: 2003
Antall ansatte: 371
Utdanningsprogram: ID, MD, ST, KD, HO, TP, EL, RM, SS,
PB, DH, FD, SR og IM
Byggeår: 1958 til 2021
Areal: 36 200 m², etter 2021 ca. 40 000 m²
Foto: Dag S. Norsveen

1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• På tross av en pandemi og at mange elever har måttet være mye på hjemmeskole, er det relativt sett
en liten økning i andelen elever som har sluttet. Resultat: 4,4 %.
• Samlet karaktersnitt har steget jevnt og trutt over tid og selv med 0,05 karakterpoeng nedgang siste
år, så viser resultatet at resultatene har oppnådd gode resultater på tross av et krevende skoleår.
Resultat: 4,04.
• God støtte fra lærerne, på tross av mye hjemmeskole. Resultat: Snitt 4,0 av 5.

2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• Det er svært bekymringsfullt at så mange elever på de yrkesfaglige opplæringstilbudene har fått så
mangelfull opplæring i praksisfeltet, YFF-faget og manglende praksisplasser.
• Elever sliter med å motivasjonen og engasjere seg for skolearbeidet når de blir for mye inne på
skolen. Elevundersøkelsen viser en bekymringsfull nedgang i motivasjonen hos elevene.
• Både ansatte og elever har blitt satt i en situasjon der de opplever mindre mestring på grunn av
stadig endring i arbeidssituasjonen. Dette er en krevende situasjon for både ansatte og elever.

3) På bakgrunn av de pedagogiske utfordringene prioriteres følgende tiltak i 2021/2022
• Helsefremmende opplæring: Skape økt forståelse og bevissthet i personalet for begrepet
helsefremmende opplæring.
• Profesjonsutvikling: Arbeid med implementering av ny organisasjonsmodell.
• Livsmestring: Styrke demokrati og medvirkning gjennom elevrådsarbeid og bevisst bruk av klassens
tid.

Bygningsmessige utfordringer:
• Grunnforhold bygg 1
• Pedagogisk funksjonalitet
• Nedgravd oljetank må fjernes

Status 2021:
• Nytt nødlysanlegg bygg F, G, H og I
• Nytt adgangskontroll system for bygg A, B og C ,
investering.
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2.1.19.Skien videregående skole
Antall elever: 959
Antall ansatte: 159
Utdanningsprogram: ST, MD, SR og SS
Byggeår: 2018
Areal: 17 000 m²
Foto: Hanna Hekkelstrand

1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• Fullført og bestått. Det siste året tatt i betraktning er skolen fornøyd med at resultatet ligger høyere
enn 2019 og de foregående årene. Resultat: 86,5 %.
• Motivasjon. Skolen er fornøyde med at motivasjonen er såpass høy i det vanskelige året som var.
Resultat: Snitt 3,6 av 5. En nedgang fra 3,7 året før.
• Samlet karaktersnitt. Det har siden 2014 vært en jevn og god stigning. Resultat: 4,22. Det samme
som foregående år.

2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• Å drive undervisning i korona, og det å følge opp elevene. Endringen mellom ulike tiltak med
grønt-gult-rødt nivå.
• Det var en utfordring ikke å kunne være så tett på både elever og ansatte som ønsket.
• Læringsmiljøet opplever som utrygt etter mye tid utenom skolen. Elever er ikke så vant til å være
sammen, og mange prosesser må startes på nytt.

3) På bakgrunn av de pedagogiske utfordringene prioriteres følgende tiltak i 2021/2022
• Profesjonsutvikling: Skape et lærende profesjonsfellesskap.
• Fagfornyelse og vurdering: Arbeide videre med innføring av fagfornyelse og vurderingsforskrift.
• Livsmestring: Lær elever å være elever, og skape felles fellesskap hvor elevene kan prestere. Øke
andelen som fullfører og består.

Bygningsmessige utfordringer:
• Kartlegging kjølebehov. Utredning i 2022
• Reklamasjonsoppfølging

Status 2021:
• Forlengelse av tak over søppelmottak/komprimator.
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2.1.20.Skogmo videregående skole
Antall elever: 900
Antall ansatte: 158
Utdanningsprogram: HO, BA, EL, TP og PB
Opplæring i kriminalomsorgen: Telemark fengsel
avdelingene Skien og Kragerø
Byggeår: 1972, 2017
Areal: 15 300 m² + 2700 m² leid
Dronefoto: Dag Jenssen

1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• Elevene opplever faglige utfordringer. Resultat: Snitt 4,3 av 5.
• Elevene gir tilbakemelding om at de får et godt grunnlag for videre yrkesvalg. Resultat: Snitt 4,0 av 5.
• Relasjonskompetanse lærer-elev. Resultat: Læringskultur snitt 4,0 av 5. Støtte fra lærerne snitt 4,1 av
5. Mestring snitt 4,0 av 5. Trivsel snitt 4,2 av 5. Felles regler snitt 4,2 av 5.

2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• Mye hybridopplæring på grunn av koronasituasjonen. Mister praksisopplæring og struktur.
• Antall resultater med 1 og IV til termin 1.
• Fravær i skolehverdagen både blant elever og lærere.

3) På bakgrunn av de pedagogiske utfordringene prioriteres følgende tiltak i 2021/2022
• Profesjonsutvikling: Etablering av 17 fagutviklere og lærerspesialister, med spesielt søkelys på å
forske i egen praksis og forsterke delingskulturen. Tolke og implementere nye læreplaner.
Vurderingspraksis har stått sentralt i dette arbeidet.
• Digital kompetanse: Betydelig ressurs til digitalpedagog, med vekt på bruk av digitalt verktøy for å
fremme læringsutbytte. Oppbygging av VR-studio, med mål om å gjøre teoretisk undervisning med
praktisk.
• Matematikk: Fokus på undervisnings- og vurderingspraksis med vekt på åpne og utforskende
oppgaver.

Bygningsmessige utfordringer:
• Setningsskader
• Utfordringer med inneklima

10

Status 2021:
• Ny taktekking
• Utført rørinspeksjon
• Flyttet luftinntak ventilasjon
• Ny KNX-styring10

KNX – styringssystem for byggautomasjon (lys, ventilasjon o.l.)
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2.1.21.SMI-skolen, avdeling Melsom
Byggeår: Opprinnelig på 1750-tallet
Areal: 903 m2
Antall elever: ca. 400
Antall ansatte: 54
Skolen gir opplæring til barn og unge som er innlagt ved en
helseinstitusjon eller er bosatt i en barneverninstitusjon i fylket.
Alternativ opplæringsarena for elever i videregående skoler som
strever psykisk. Lokasjon Tønsberg, Melsom, Stavern og Skien.
1) Videregående elever: fellesfag studiespesialiserende/
yrkesfag, realfag, språk, samfunnsfag og økonomi og enkelte
programfag yrkesfag.
2) Grunnskoleelever: alle grunnskolefag.

Foto: Dag S. Norsveen

1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• Alle barn og unge som har rett til opplæring etter § 13-2 og § 13-3a i Opplæringsloven får opplæring
av SMI-skolen i regionen. Skolen har derfor prioritert å jobbe med profesjonsutvikling og
organisasjonsutvikling og har lykkes med å bygge et stort og robust fagmiljø på området.
• Gode resultater på trivsel i elevundersøkelsen for videregående skole. Resultat: 87,2 % trives svært
godt eller godt.
• God score på indeksen elevdemokrati og medvirkning. Resultat: 68,1 %. Snitt fylke 53,5 %.
2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• Utfordrende å kunne gi et godt spesial- og sosialpedagogisk tilbud under pandemi. En skiftende og
uforutsigbar hverdag er ekstra utfordrende for sårbare elever.
• Stort psykisk strev og høyt skolefravær. Utfordrende å få et godt nok vurderingsgrunnlag som er i
tråd med de nye føringene i fagfornyelsen.
• Skolen ønsker bedre kvalitative og kvantitative data om trivsel og læring. Kunnskap om hvordan det
går med elevene som går på alternativ opplæringsarena kan bidra til mer målrettede tiltak.
3) På bakgrunn av de pedagogiske utfordringene prioriteres følgende tiltak i 2021/2022
• Livsmestring: Å hindre utenforskap. Tilbud om kurs i School Resilience Program 11.
• Profesjonsutvikling: Workshop i samarbeid med Pedagogisk støtte og utvikling for styrking av
vurderingskulturen. Planlegger også veiledning fra Universitetet i Sørøst-Norge i vårsemesteret.
• Livsmestring: Prosjekt for å kartlegge hvordan det går med videregående elevene når de slutter på
SMI-skolen. Det utarbeides et kartleggingsverktøy for grunnskoleelever som skal gi data om trivsel og
læring.
Bygningsmessige utfordringer:
• Verneverdige parkettgulv trenger utbedring
• Utvendig kledning
• Utomhus - manglende asfalt
• Slitte gulvbelegg

11

Status 2021:
• Nød- og ledelys - utført
• Gulvbelegg flere rom - utført

School Resilience Program: Program for å styrke motstandskraft og gi elevene gode verktøy for å møte endringer i livet.
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2.1.22.Thor Heyerdahl videregående skole
Antall elever: 1488
Antall ansatte: 284
Utdanningsprogram: ST, ME, MD, ID, BA, EL, RM, HO,
TP, SS, SR og PB
Byggeår: 2009
Areal: 36 278 m²
Foto: Dag S. Norsveen

1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• Etableringen av Heyerdahl Ressurs. Resultat: Andel fullført og bestått 87,8 %. Andel sluttet
2,5 %. Karakterutvikling fra grunnskolen +0,06 karakterpoeng.
• Prosessen og den ferdige utviklingsplanen. Laget visjonen Grensesprengende fellesskap som mange
har fått eierskap til, samt fornyelse av skolens verdier; modig, åpen, raus og nysgjerrig. Prosessen
involverte lærere, andre ansatte og elever. Mange av tiltakene i utviklingsplanen er igangsatt.
• Andel elever fra Vg2 yrkesfag med direkte overgang til opplæring i bedrift. Resultat: 54,9 %. Økning
fra 51,4 % fra året før.
2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• Pandemien preget resten skoleåret. Måtte finne nye måter å drive skole på. Hvordan sikre
pedagogisk forsvarlighet hos over 300 ansatte og 1600 elever i et ukjent landskap og med ukjent
tidsperspektiv for å hindre varig utenforskap.
• Indeksen Elevdemokrati og medvirkning. Andel to mest positive svaralternativer 50 %. Lavere enn
snitt for fylket og nasjonalt.
• Indeksen Mestring. Andel to mest positive svaralternativer 75 %. Lavere enn snitt for fylket og
nasjonalt.
3) På bakgrunn av de pedagogiske utfordringene prioriteres følgende tiltak i 2021/2022
• Helsefremmende skole, 4-årige yrkesfagløp: Blant annet programmet Våre unge i samarbeid med
NAV, Larvik kommune og iFokus, øremerket egen medarbeider med ansvar for livsmestring og
medborgerskap og igangsetting av lærlingprogrammet #2 (oppfølging av lærlinger og elever i praksis
for å forhindre utenforskap).
• Livsmestring og grunnleggende ferdigheter: Blant annet deltok elever i arbeidet med å lage
utviklingsplan og handlingsplan for relasjonskompetanse, teamet rundt elevrådet og SMU/SU er
styrket, egen QR kode for elevmedvirkning hvor elever anonymt kan gi tilbakemelding.
• Digital kompetanse, nyskaping og innovasjon: Eget satsingsområde ved skolen

Bygningsmessige utfordringer:
• Ombygging av teknologilaboratorium.
• Ladestasjoner til el-bil
• Slitte fasader

Status 2021:
• Nødlys skiftet ut på hele skolen
• Ny automatikk/styring tekniske anlegg
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2.1.23.Vest-Telemark vidaregåande skule
Antall elever: 173
Antall ansatte: 59
Utdanningsprogram: EL, ST, HO, TP, ME, PB og RM
Byggeår: 1955, 2003
Areal: 7 955 m²
Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

1) Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i skoleåret 2020/2021
• God digital kompetanse for å takle koronapandemien.
• Auke i fullført og bestått. Resultat: 94,8 %. Auka frå 93 % året før.
• Auke i samla karaktersnitt: 0,02.

2) Hva var de største pedagogiske utfordringene i skoleåret 2020/2021?
• Koronapandemien; nærvær og hybridundervisning.
• Tid nok til analysearbeid og strategiutvikling i profesjonsfaglege fellesskap.
• Økonomi.

3) På bakgrunn av de pedagogiske utfordringene prioriteres følgende tiltak i 2021/2022
• Lærande profesjonsfellesskap - Tilpassa opplæring, rettleiing og vurdering: Dysleksivennleg skule.
• Leiing av læring og utvikling: Fokus på vurdering.
• Livsmeistring - Tryggleik, tilhøyrsle og inkluderande fellesskap - Tilpassa opplæring, rettleiing og
vurdering - Gode helseval: Tverretatleg samarbeidsforum.

Bygningsmessige utfordringer:
• Undertak på hovedbygg
• Avd. Seljord har gammel bygningsmasse

Status 2021:
• Utskifting av el-tavler
• Oppgradering av jente-/guttetoaletter
• Lydisolert rom for helsetjenester
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2.2. Elevrådenes stemme
Fylkestinget vedtok i sak 105/21 den 15. juni 2021 at tilstandsrapporten for 2022 skal inneholde et
kapittel fra elevrådene ved alle fylkets videregående skoler om hvordan de opplever at skolen fungerer.
Dette kapittelet oppsummerer grunnlaget for medvirkningsarbeidet og en spørreundersøkelse som
elevrådene ble invitert til å delta i. Tema i spørreundersøkelsen var: Læringsmiljøet på skolen, det fysiske
miljøet på skolen og medvirkning på skolen.

Medvirkning
FNs barnekonvensjon art. 12 slår fast at alle barn og unge har rett til å bli hørt, og få gi uttrykk for sine
synspunkter i alle saker som angår dem. Deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres
alder og utvikling. Dette er også tatt inn i Grunnlovens § 104.

Ungdomsmedvirkning
I tråd med bestemmelser i kommuneloven har fylkestinget opprettet Vestfold og Telemark ungdomsråd.
Rådet består blant annet av elever fra elevråd i de videregående skolene, ungdom i oppfølgingstjenesten
og lærlinger fra lærlingrådet.

Figur 2: Medvirkningsstruktur for ungdom i Vestfold og Telemark fylkeskommune
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Elevmedvirkning i opplæringsloven
Formålsbestemmelsen legger vekt på at opplæringen skal være forankret i menneskerettighetene, og
den skal fremme demokrati. Elevene og lærlingene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å
kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet, og de skal ha
medansvar og rett til medvirkning.
Elevdeltakelse i arbeidet med skolemiljøet er hjemlet i kapittel 9A; Elevane skal få ta del i planlegginga og
gjennomføringa av arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø, og kapittel 11 om brukerorgan for
medvirkning i skolen; om skoleutvalg (SU), skolemiljøutvalg (SMU), elevråd og elevrepresentanter i
fylkeskommunale nemnder.
I tillegg gjelder plikt for fylkeskommunen i arbeidet med kvalitetsutvikling (§13-3e), å sørge for at skolene
jevnlig vurderer i hvilken grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medvirker
til å nå de målene som er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Elevene skal involveres i denne
vurderinga.

Medvirkning som grunnleggende verdi i læreplanens overordnet del
Om Demokrati og medvirkning i opplæringens verdigrunnlag, står det at skolen skal være et sted der barn
og unge opplever demokrati i praksis. Elevene skal erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har
reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem.
Som ett av tre tverrfaglige tema, inngår Demokrati og medborgerskap i prinsipper for læring, utvikling og
danning, og skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre
dem i stand til å delta i demokratiske prosesser.
Et inkluderende læringsmiljø som ett av fem prinsipper for skolens praksis, understreker at
elevmedvirkning må prege skolens praksis. Elevene skal både medvirke og ta medansvar i
læringsfellesskapet som de skaper sammen med lærerne hver dag.

Elevråd og opplæring elevråd – en oppsummering
Høsten 2021 ble det gjennomført ulike opplæringsøkter for elevråd på de videregående skolene.
Opplæringsøktene varierte fra 45 minutter med informasjon om elevrådsarbeid til heldags prosess- og
utviklingssamlinger. Formålet med besøkene var å:
- få innsikt i elevrådet sin funksjon på skolene
- få en dypere kunnskap om hvordan elevrådsarbeidet gjennomføres
- kartlegge behov
Kartleggingen viser behov for økt kontaktlærerressurs og ressurser til elevrådskoordinatorer. Begge er
viktige for å kunne følge opp tillitselever, klassens time og elevrådene godt.
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Basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra tillitsvalgte, elevrådskoordinatorer og ledere, vil det fra
skoleår 2022/2023 tilbys en kompetansepakke som består av:
- infofilm til elever (hvem kan bli tillitsvalgte og hva innebærer det)
- digital ressursbank om medvirkning
- felles opplæringspakke for tillitsvalgte

Spørreundersøkelse
For å kunne gi et så riktig bilde som mulig av hvordan elevrådene opplever at skolen fungerer, fikk de
videregående skolene og SMI-skolen i Vestfold og Telemark tilsendt en spørreundersøkelse i forms med
22 spørsmål med tre overskrifter:
- Læringsmiljøet på din skole
- Det fysiske miljøet på din skole
- Medvirkning på din skole
Det var svært kort svarfrist, så for å hjelpe fikk skolene ulike alternativer til prosess:
A) Alle tillitsvalgte får tilgang til spørreskjema og de får anledning til å ta en runde i sin klasse for å
hente inn mer informasjon, for deretter å svare på vegne av sin klasse.
B) Alle tillitsvalgte får tilgang til spørreskjema, diskuterer spørsmålene i et elevrådsmøte og svarer
individuelt.
C) Elevrådsstyret får tilgang til spørreskjema, diskuterer spørsmålene i elevrådet, og svarer på
vegne av sin skole.
Tilbakemeldinger fra flere skoler var at dette var en nyttig øvelse, men de ønsket seg bedre tid for å
kunne jobbe grundigere med temaene.

Svar fra undersøkelsen
51 respondenter fra 18 skoler besvarte undersøkelsen, som gjengis i neste tabell.
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Tabell 4: Hvordan opplever elevrådene at skolen fungerer?
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Svarene på undersøkelsen viser at elevenes opplevelse av de ulike områdene oppleves ulikt, også internt
på en skole.

2.3. Skoleeiers oppfølging av de videregående skolene i
styringsdialogen
Arbeidet med kvalitet er en varig læringsprosess knyttet til ulike arenaer og prosesser, der vurderingene
som gjøres, følges opp med justeringer og nye mål. Prosessene krever involvering og dialog og
styringsdialogen mellom skolene og skoleeier er ett av elementene som skal bidra til dette. Formålet
med styringsdialogen er at møtene mellom skoleeier og skolene skal bidra til å nå overordnede mål for
videregående opplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune i tillegg til å oppfylle krav i lov og
forskrift.
Den strategiske planen for videregående opplæring er en viktig del av rammeverket for oppfølgingen av
de videregående skolene i styringsdialogen. Både hovedmålsettingene om økt gjennomføring med
planlagt kompetanse, økt læringsutbytte og økt livsmestring samt skolens prioriterte strategiområder og
tiltak innenfor de ulike områdene vies oppmerksomhet i møtene.
Det skal gjennomføres to styringsdialoger i løpet av året. Det ene på høsten, der fokus er økonomi og
inntak. Det andre på våren, med fokus på utviklingsarbeid. I forkant av høstens møte utarbeides det et
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datagrunnlag der den enkelte skoles resultater på utvalgte indikatorer inngår. Sammen med hver skoles
detaljkunnskap om egen virksomhet danner dette et grunnlag for oppfølgingen av skolens resultater i
begge styringsdialogene og for arbeidet med skolens utviklingsplan, som utarbeides etter felles mal.
Tiltak og mål som beskrives i utviklingsplanen skal forankres i den strategiske planen for videregående
opplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Det er en klar ambisjon at arbeidet med
utviklingsplanen skal være forankret i hele organisasjonen.
I fylkestingets vedtak i sak 105/21 den 15. juni 2021 ble fylkesrådmannen bedt om, i samarbeid med
skoler med høye mobbetall, å iverksette tiltak for å redusere mobbingen. Som en oppfølging av dette
vedtaket, beskrives her hvordan mobbing følges opp i styringsdialogen.
Ett av temaene som følges nøye opp i styringsdialogen er resultater fra elevundersøkelsen som
omhandler læringsmiljø. Skolenes resultater knyttet til indikatorene mobbing og trivsel ligger også i
datagrunnlaget for møtene. I styringsdialogen utfordres skolene både til deling av gode erfaringer,
videreutvikling av gode erfaringer og til oppfølging av resultater som ikke svarer til forventningene eller
som ikke er gode nok. Tiltak som iverksettes for å redusere mobbing følges opp i den påfølgende
styringsdialogen. På denne måten følger direktøren opp den enkelte virksomhet basert på konkrete
resultater.

2.4. Kompetansenivå pedagogisk personale
Fylkestinget vedtok i sak 97/20 den 16. juni 2020 at en oversikt over kompetanse til pedagogisk
personale skal inngå i tilstandsrapporten. Tabellen under viser at det var totalt 1924 ansatte i de aktuelle
stillingsbetegnelsene. Grunnlag for kompetansen til lærerne er den stillingskoden læreren er registrert
med i fylkeskommunens lønns- og personalsystem, Visma HRM. Dersom lærere har andre
stillingsbetegnelser enn det som er oppgitt i den neste tabellen, er de ikke med. Det betyr også at det er
flere ansatte på skolene enn det som framkommer her.
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Tabell 5: Pedagogisk personale per 1. januar 2022 – antall per kompetansenivå12

Det er utarbeidet en kompetanseplan for videregående opplæring i Vestfold og Telemark som et
styringsdokument for arbeidet med kompetanseutvikling i fylkeskommunen de kommende fem årene.
Kompetanseplanen er bygget på Strategiplan for videregående opplæring i Vestfold og Telemark 20212025. Strategiplanen har helsefremmende opplæring som et overordnet prinsipp og inneholder de seks
politisk vedtatte satsningsområdene: profesjonsutvikling, livsmestring, grunnleggende ferdigheter,
matematikk, digital kompetanse og det 4-årige yrkesfagløpet.

12

Undervisningsstillinger i skole eksklusiv Horten nettskole og Notodden ressurs.
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Målgrupper for planen er ledere og lærere i de videregående skolene, instruktører og faglig ledere i
lærebedrifter og øvrig ansatte i skole og bedrift som primært har oppgaver knyttet til elevenes og
lærlingenes læring og utvikling.
Kompetansestrategien for opplæringssektoren i Vestfold og Telemark skal bidra til å nå FNs
bærekraftmål, samt nå nasjonale, regionale og lokale målsettinger.
Lærere har mulighet for å benytte seg av de nasjonale ordningene innenfor videreutdanning. Dette er
videreutdanninger som gir studiepoeng. I tillegg benytter fylkeskommunen seg av lokal
kompetanseutvikling gjennom de ulike tilskuddsordningene staten tilbyr. Disse ordningene gjelder kun
etterutdanning og utløser ikke studiepoeng. Basert på skolenes/lærernes behov, så bruker
fylkeskommunen også egne midler til ulike typer kompetansehevende tiltak.
En viktig dreining i synet på kompetanseheving, er en dreining mot at kompetanseutvikling først og
fremst skjer i profesjonsfelleskapet på egen arbeidsplass. Forskning viser at den viktigste
kompetanseutviklingen skjer på egen arbeidsplass ved at arbeidstakere lærer av hverandre. Det er derfor
viktig å utvikle en kultur basert på dette prinsippet
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2.5. Miljøarbeidere/sosialfaglig kompetanse ved den
enkelte skole
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse vedtok i sak 9/22 den 2. mars 2022 at en oversikt over
miljøarbeidere/sosialfaglig kompetanse ved den enkelte skole skulle innarbeides i tilstandsrapporten.
Tabellen under viser en oversikt over ansatte i de aktuelle stillingsbetegnelsene. I oversikten inngår både
ansatte som jobber med enkeltelever, de som jobber på AHT-avdelinger13 med enkeltelever eller i
miljøet på avdelingen samt de som jobber med miljø generelt i skolens fellesarealer.
Siden rapporten er basert på utvalgte stillingsbetegnelser, kan det være ansatte på skolene som har
liknende oppgaver, men som allikevel ikke inngår i denne oversikten.
Tabell 6: Oversikt per skole – antall

13

AHT: Arbeids- og hverdagslivstrening
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Ansatte i gruppen elevveiledere/miljøarbeidere har fagbrev eller ingen formell kompetanse. Ansatte i
gruppe miljøterapeuter har 3-årig utdanning fra høyskole eller universitet.
På bakgrunn av et tidligere vedtak forberedes en sak til hovedutvalg for utdanning og kompetanse som
kommer til å gå beskrive mer i detalj status for miljøarbeidere og sosialfaglig kompetanse i de
videregående skolene. I tillegg skal det i den saken også gjøres en vurdering av behovet framover.

2.6. Helsesykepleiere ved den enkelte skole
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse vedtok i sak 9/22 den 2. mars 2022 at en oversikt over
helsesykepleiere ved den enkelte skole skulle innarbeides i tilstandsrapporten. Tabellen under viser en
slik oversikt, med informasjon fra skolenes nettsider per 10. mars 2022.
Tabell 7: Oversikt helsesykepleiere
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Som tabellen viser, er det tilbud om helsesykepleiere på alle de videregående skolene i Vestfold og
Telemark fylkeskommune. Andre tilbud til elevene, som for eksempel lege og fysioterapeut, er ikke tatt
med i oversikten.

2.7. Internasjonalisering og Erasmus+
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse vedtok i sak 9/22 den 2. mars 2022 at en oversikt over
internasjonalt arbeid ved den enkelte skole, for eksempel antall mobiliteter i Erasmus+ skulle innarbeides
i tilstandsrapporten.
I skoleåret 2020/2021 ble det ikke gjennomført noen utplassering, reiser eller prosjekter for elever eller
lærlinger og Erasmus+ på grunn av reiseforbud. Arbeidet i denne perioden bestod i hovedsak i å følge
opp ulike kontakter, holde ved like og videreutvikle nettverk. Dette arbeidet har lagt et godt grunnlag for
å kunne planlegge og gjennomføre aktiviteter i skoleåret 2021/2022. Det kan derfor rapporteres om
aktiviteter i dette skoleåret i neste tilstandsrapport.

2.8. Pågående og avsluttede utviklingsprosjekter i
skoleåret 2020/2021
Fylkestinget vedtok i sak 97/20 den 16. juni 2020 at framtidige tilstandsrapporter skulle inneholde en
liste over pågående og avsluttede utviklingsprosjekter i perioden.
Det er til enhver tid mange små og store prosjekter som gjennomføres på de videregående skolene. I den
neste tabellen har skolene kort beskrevet noen av sine utviklingsprosjekter i skoleåret 2020/2021. Det er
skolene som har valgt inntil tre prosjekter som de har ønsket å trekke fram.
I den neste tabellen brukes forkortelsen AHT for arbeids- og hverdagslivstrening.
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Tabell 8: Pågående og avsluttede utviklingsprosjekter i 2020/2021
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2.9. Status for digitalisering av opplæringen
Fylkestinget vedtok i sak 97/20 den 16. juni 2020 at tilstandsrapporten skulle inneholde et kapittel om
status for digitalisering av opplæringen. Dette kapitlet beskriver status for digitalisering av opplæringen.
Kommunikasjon, samhandling og læringsarbeid skjer i større og større grad på digitale flater. Alle elever
og lærere forholder seg til Office 365 som felles digitalt verktøysett. Microsoft Teams for Education er
elevenes læringsplattform — og med samhandlingsfunksjonalitet for flermedial kommunikasjon (video,
lyd, bilde, tekst), samskriving og deling er det navet i elevenes læringsprosesser. Visma InSchool er fra
skolestart 2021-2022 innført som skoleadministrativt system på alle skoler. Systemet håndterer bla
timeplanlegging, fravær og kommunikasjon. Samlet sett utgjør dette, sammen med andre programmer,
verktøy og læremidler, en digitalpreget arbeidshverdag for elever og lærere.
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Digital kompetanse er ett av de seks prioriterte satsingsområdene i strategiplanen for videregående
opplæring i Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Skolene skal selv, i tråd med strategiplanen, utvikle
sine egne utviklingsplaner. Det er i dette lokale arbeidet at skolene tar eierskap til utviklingsarbeidet, og
at konkrete utviklingsmål blir opprettet for den enkelte skole. Lokale mål baseres på føringer i
strategiplanen, som bl.a. Utdanningsdirektoratets rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale
kompetanse (PfDK). Nettverket for digitalpedagoger i Vestfold og Telemark fylkeskommune står sentralt
dette arbeidet.

Digitalpedagognettverk
Det har vært et pågående arbeid med å få på plass digitalpedagoger ved alle skoler. Fra og med
skolestart 2021-2022 hadde alle de videregående skolene formalisert rollen, i noe ulike størrelse. Det
forekommer jevnlige samlinger, av ulik karakter og innhold, i digitalpedagognettverket. Informasjon fra
skoleeier, erfaringsdeling og diskusjoner rundt det digitalpedagogiske feltet er noe av dette. Skolene har
fremdeles noe ulik ressursforpliktelse, som gir ulik grad av kapasitet til arbeid på egen skole og deltakelse
i nettverket. Personvern og informasjonssikkerhet har særlig vært et tema i digitalpedagognettverket i
2021. Mange digitale læringsressurser lærerne har tatt inn i sin praksis har vært skytjenester som i stor
grad baserer seg på registrering av personopplysninger, som så overføres til tredjeland — hovedsakelig
USA. Schrems II-dommen, som i praksis har stoppet for lovlige overføringer til USA, har fått en særlig
innvirkning på utvalget av digitale tjenester. Behovet for å se stadig flere digitale tjenester under lupen
har også synliggjort behovet for å i større grad vurdere i hvilken grad slike tjenester er forenelig med
prinsippene i personvernforordningen, og i hvilken grad lovverket gir skoleeier rettslig grunnlag for å
behandle elever og ansattes personopplysninger til de formålene det er behov for.

Digitale fagvise nettverk
Sektor opplæring og folkehelse har 18 fagvise nettverk på Teams som delingsarena for lærere som
underviser i ulike utdanningsprogram, og underliggende fagområder. Fagnettverkene er, i tråd med
Fagfornyelsen, en arena for samskaping, kompetanseheving og erfaringsdeling for lærere i
profesjonsfelleskap på tvers av skoler. Hvert nettverk ledes av en nettverksleder som underviser i ett
eller flere underliggende fag. Hver skole har dessuten oppnevnt kontaktpersoner inn mot hvert av de
digitale nettverkene. Fagnettverkslederne følges opp av rådgivere i seksjon pedagogisk støtte og
utvikling. 3. januar 2022 ble det gjennomført en felles digital planleggingsdag hvor alle lærere og ledere
på skolene i fylket deltok på opplegg i de ulike nettverkene på Teams. Evalueringen av planleggingsdagen
viser svært gode tilbakemeldinger fra lærere og ledere, opplevd nytteverdi er stor og det er et
fremtredende ønske om å gjenta slike tiltak for profesjonsutvikling i tiden fremover.

Digital- og hybridundervisning under koronapandemien
Grunnet fraværssituasjonen er det fremdeles høy grad av hybridundervisning (noen på skolen, noen
hjemme) i perioder. Skoleeier har hatt fortsatt fokus på å støtte skolenes bruk av digitale løsninger til
hybridundervisning — slik som Teams, Office-verktøy og andre digitale læringsressurser. En
normalisering av situasjonen vil redusere behovet for undervisningsformen, samtidig som noe kan
komme til å bli videreført i fremtidig undervisningspraksis.
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Nasjonal digital læringsarena (NDLA)
NDLA spiller en viktig rolle i elevenes totale tilbud av læremidler og læringsressurser. En undersøkelse,
besvart av lærere i de digitale fagnettverkene på Teams, viser at mange lærere benytter NDLA til sin
undervisning. Majoriteten av lærerne svarer at de benytter tjenesten ofte eller fra tid til annen som et
supplement til andre digitale og papirbaserte læremidler, og at de opplever ressursene i sine fag som
gode eller ganske gode. I forbindelse med Fagfornyelsen har NDLA gjort en revidering av fagressurser for
å møte kravene i nye læreplaner. I dag pågår det dessuten en prosess for å etablere nye fag på NDLA.
Undersøkelsen lærerne besvarte, viser at lærerne mener de finner ressurser som svarer til
kjerneelementer og kompetansemål i sine fag, de finner ressurser som er nyttige for tverrfaglig arbeid og
de opplever at ressursene er oppdaterte i forhold til kravene i Fagfornyelsen. På den annen side, er
svarprosenten absolutt høyest for lærere som underviser i fellesfag og ved studieforberedende program.
Dette kan henge sammen med at fellesfagene har vært prioritert foran programfagene med oppdaterte
ressurser på NDLA. Første runde med nye fag på NDLA vil være ferdige høsten skoleåret 2023-2024.

Digitalisering i fag- og yrkesopplæring
I seksjon for fag- og yrkesopplæring brukes digitale plattformer for å utføre deler av interne oppgaver og
samarbeid med eksterne og interne samarbeidspartnere. Det er Vigo som er hovedsystemet for fag- og
yrkesopplæring. Vigo er også en plattform for samarbeid med eksterne parter gjennom webløsningene
Vigo bedrift for lærebedrifter (opplæringskontor og frittstående lærebedrifter), prøvenemnder og Vigo
skole.
Vigo IKS (interkommunalt selskapet som er eier av Vigo-systemet, som er felles for alle fylkeskommuner),
jobber kontinuerlig sammen med fylkeskommunene for å se på behov for ny funksjonalitet.
Det er flere planlagte og iverksatte prosjekter: utvikling av en app for lærlinger/lærekandidater,
læreplassregnskap for samarbeid med skolene, system for læreplassgarantist for de fylker som ønsker å
tilby det samt et prosjekt; kartlegging/prognose av opplæringskapasitet.
Systemet Visma brukes som plattform for saksbehandling av reiseregninger til nemndsmedlemmer.
Digitalisering av skjemaer som samarbeidspartnere må bruke er under utarbeidelse og deles på
fylkeskommunens nettside.
Med koronapandemien ble det nødvendig for seksjon for Fag- og yrkesopplæring å finne nye digitale
løsninger for møter, erfaringsdeling og gjennomføring av oppgaver og oppdrag med mange
samarbeidspartnere. Mangfoldet i fag og bransjer og spriket i digital kompetanse har gjort det nødvendig
med store tilpasninger og opplæring i digitale løsninger for interne og eksterne samarbeidspartnere.
Kurs for faglige ledere, veiledere, lærebedrifter, prøvenemnder, lærlinger og lærekandidater har i
hovedsak blitt gjennomført på Teams i 2021. De digitale møtene har erstattet de fysiske møtearenaene.
Det er kun to kurs som ikke har vært gjennomført digitalt. Flere ønsker seg digitale kurs enn kurs der de
møter fysisk. Digitale kurs og møter gjennomføres med kortere tidsspenn og mindre grupper og er derfor
tidsbesparende for deltakerne. Lærlinger, lærekandidater og deres bedrifter har vært svært positive til å
treffes på Teams, blant annet for å få informasjon om fagprøven. De melder også tilbake at de opplever
det digitale møtet som mer personlig enn å sitte i et stort rom med andre. Etter to år med restriksjoner,
er det tydelig at digitale kurs og møtearenaer har kommet for å bli. Alternative løsninger for
gjennomføring av fag-/svenne-/kompetanseprøver er videreført i perioden og har i stor grad blitt godt
mottatt. Det er like informativt og i tillegg tidsbesparende. Det blir spennende å se om de positive
erfaringene med digitale løsninger i mange fag vil føre til lovendringer på sikt. Det har vært vanskelig for
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helserådgiverne og fagansvarlige rådgivere å ha individmøter på Teams fordi man er avhengig av en
relasjon på forhånd for å få digitale møter til å fungere.
Teams brukes også til møter internt i sektoren. Med stor geografisk spredning i fylket har det ført til at
det har blitt enklere for flere aktører å delta i møtene. Erfaringene fra 2020 kan føre til varige endringer
også for fag- og yrkesopplæring. Digitale løsninger kan i større grad bli et reelt alternativ til fysiske kurs
og møter.

2.10.

KOSTRA-tall for videregående opplæring og
elevenes årstimetall

Dette kapittelet presenterer sentrale KOSTRA-tall for videregående skole. Tallene gir
styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og
fylkeskommuner. KOSTRA bidrar til at man kan sammenligne fylkeskommuner med hverandre, med
regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet. KOSTRA publiseres både som grunnlagsdata som
nøkkeltall (satt sammen av flere grunnlagsdata som for eksempel regnskapstall og elevtall). Denne
informasjonen skal også bidra til åpenhet, gjennomsiktighet og å gi muligheten for å forbedre
tjenestetilbudet i kommunesektoren.
Tabellen under viser et utvalg nøkkeltall for videregående opplæring. Indikatorene viser hvor mye en
gjennomsnittselev koster på studieforbedende- og yrkesforberedende utdanningsprogram, og i snitt for
alle utdanningsprogram. Den siste indikatoren i tabellen Utdanning i skole inkluderer alle kostnader
knyttet til en elev, herunder alle støttefunksjonene.
Tabell 9: Kostnad per elev ved fire ulike definisjoner
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Tabell 10: KOSTRA-tall per utdanningsprogram

Tabell 11: KOSTRA-tall for øvrige områder i videregående opplæring
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Tabell 12: Beskrivelse av kostrafunksjonene i tabellen over

Elevenes årstimetall
Fylkestinget vedtok i sak 105/21 den 15. juni 2021 at tilstandsrapporten skal inneholde elevenes timetall
gitt på årsbasis. Elevenes timetall gitt på årsbasis forstås her som timetall eller årstimer gitt ut ifra
læreplanene.
Årstimene fordeler seg på de ulike fellesfagene og programfagene som utdanningsprogrammet
inneholder.
• Innen studiespesialisering er det 842 årstimer pr år (Vg1, Vg2 og Vg3).
• De øvrige utdanningsprogrammene har 982 årstimer pr år.
Vedtaket forstås videre som at det er ønskelig å få en oversikt over hvor mange av disse timene elevene
får opplæring i og eventuelt antall timer som faller bort eller ikke avholdes.
Til tross for at det er gjort forsøk på finne et klart svar på dette, har det vist seg å være utfordrende per
nå. Det er flere årsaker til dette. De viktigste årsakene beskrives i det følgende.
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I skoleåret 2020/2021, som denne tilstandsrapporten omhandler, var det kun Bamble videregående
skole, som pilotskole, som brukte det ny skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Dette gjør at
det ikke er samme kilde for informasjon fra det aktuelle skoleåret, siden de øvrige skolene brukte det
gamle skoleadministrative systemet dette skoleåret. I Extens er det ikke mulig å gå tilbake i tid og ta ut
data. Det finnes heller ikke noen rapport i Extens som viser gjennomførte timer.
Det er først i skoleåret 2021/2022 at alle skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune har tatt i bruk
VIS. Selv om alle skolene nå er over i VIS er det mye arbeid som gjenstår, både sentralt og lokalt for den
enkelte skole. VIS er også fortsatt under utvikling og noe av arbeidet som gjenstår handler blant annet
om å sette opp rapporter som gjør det mulig å sammenlikne skoler og fylker. Det er vanskelig å si når
dette vil være klart, men det jobbes fra Vestfold og Telemark fylkeskommune sin side for at dette skal
prioriteres i utviklingsarbeidet.

2.11.

Videregående opplæring i bedrift – lærlinger og
lærekandidater

Opplæring i bedrift er en del av videregående opplæring som fylkeskommunen har ansvar for. Det
gjelder alle som inngår lærekontrakt eller opplæringskontrakt for å oppnå fag-/svennebrev eller
kompetansebevis. Noe ansvar for gjennomføring og oppfølging er delegert til opplæringskontorer.
Fylkeskommunen følger opp opplæringskontorene blant annet i årlige styringsdialogmøter og har også
direkte oppfølging i bedrifter som ikke er medlem av opplæringskontor.
De fleste som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt har gått to år på skolen og har deretter to år
i bedrift. Ett år er opplæring og ett år er verdiskaping til bedriften. Opplæring og verdiskaping gjøres
allikevel fortløpende ettersom det er oppgaver som skal læres og jobbes med. Andre opplæringsløp som
fører til fag-/svennebrev eller kompetansebevis er fire års opplæring i bedrift (0+4) eller tre år opplæring
i bedrift etter Vg1 (1+3). I begge disse løpene må kandidaten ta fellesfag samtidig, for eksempel en dag i
uka. Det er også en andel voksne som tegner lærekontrakter. Voksne kan også gå et av de tre nevnte
løpene, avhengig av hva de har av bakgrunn fra før.
Fylkeskommunen må inngå lærekontrakter eller opplæringskontrakt med personer som har fått
læreplass/opplæringsplass i en bedrift som er, eller kan bli, godkjent som lærebedrift. Fylkeskommunen
har ikke anledning til å avslå søknader om lærekontrakt selv om personer har tatt videregående
opplæring tidligere. Derfor kan personer få lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter at
vedkommende også har brukt opp ungdomsretten sin.
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Det skilles mellom fire type kontrakter:
1. Lærekontrakter (lærlinger): En lærling har tegnet en kontrakt med en bedrift (eller
opplæringskontor) og får læretiden sin der. For de fleste lærefag er dette en periode på to år, ett år
med opplæring og ett år med verdiskapning.
2. Opplæringskontrakter (lærekandidater): En lærekandidat har også tegnet kontrakt med og får
opplæringen sin hos en bedrift. Målet for en lærekandidat er å ta et kompetansebevis, som er
mindre omfattende enn fag- eller svennebrev.
3. Fagbrev på jobb: Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Ordningen gir
kandidatene mulighet til å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis,
realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid. Tall for
kontrakter om fagbrev på jobb publiseres fra og med årgang 2020.
4. Fagopplæring i skole (elever): Fagopplæring i skole er et alternativt tilbud til fagopplæring hvor målet
også er fag- eller svennebrev. Det er et tilbud til ungdom som av ulike grunner ikke har fått ordinær
lære-/opplæringsplass. Skolen har ansvar for opplæring i lærefaget og har teoriundervisningen, men
mesteparten av opplæringen, så langt det lar seg gjøre, skal foregå ved utplassering i bedrift. Elevene
har ikke verdiskapning i bedrift og kontraktene har derfor kortere varighet enn ordinære kontrakter.

Tallene i tabellene under viser antall løpende kontrakter per 1. oktober for lærlinger, lærekandidater og
kandidater som tar fagbrev på jobb. Løpende kontrakter 2021 inkluderer alle som har en kontrakt med
startdato før 1. oktober 2021 og sluttdato etter eller lik 1. oktober 2021.
I tidligere tilstandsrapporter er tallene tatt ut lokalt fra Vigo, men fra og med i år hentes tallene fra
Utdanningsdirektoratets statistikkoversikt. I tråd med Utdanningsdirektoratets publiseringsregler, er
antall fem eller lavere enn fem prikket.
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Tabell 13: Antall løpende kontrakter for lærlinger, lærekandidater og fagbrev på jobb

Tabell 14: Antall løpende kontrakter for fagopplæring i skole per 1. oktober

Det er en stor økning i antall kontrakter samlet fra 2020 til 2021. Det øker for alle typer kontrakter
bortsett fra fagbrev på jobb som er omtrent det samme.
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2.12.

Videregående opplæring for voksne

Retten til videregående opplæring for voksen inntrer etter dagens regelverk ved fylte 25 år.
De som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har
etter søknad rett til videregående opplæring for voksne. De som har fullført videregående opplæring i et
annet land, men som ikke får godkjent opplæringa som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i
Norge, har også rett. Opplæringa for voksne skal tilpasses behovet til den enkelte med tanke på tid, sted,
lengde og progresjon. Noen trenger bare ett eller to fag for å kunne oppnå ønsket kompetanse, mens
andre trenger flere fag. Deltakere kan velge å ta enkeltfag over flere år. Det er stor variasjon i den
enkeltes behov og ønsker.
Fra og med 1. januar og til og med 31. desember i 2021 var det følgende antall voksne deltakere i
videregående opplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune:
• Yrkesfaglig utdanningsprogram: 1060 deltakere
• Studieforberedende utdannings-program: 1010 deltakere
Sammenliknet med året før er dette en økning på 249 deltakere. En del av dette kan tilskrives
pandemien på grunn av flere tilbud i samarbeid med NAV som er rettet mot arbeidsledige og
permitterte. Flere detaljer om videregående opplæring for voksne i kapittel 5.6.
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3. Læringsmiljø
Alle elever og lærlinger har lovfestet rett til et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø. Opplæringslovens
kapittel 9A ble endret fra 9. juni 2017 og det er særlig endringene knyttet til nulltoleranse for mobbing
og aktivitetsplikten som har styrket elevens rettigheter. Aktivitetsplikten (§ 9a-4) har som formål at
skolene handler raskt og riktig når en elev opplever at det ikke er trygt og godt på skolen. Det er også en
skjerpet aktivitetsplikt hvis en som arbeider ved skolen utsetter en elev for krenkelser, og rektor skal
straks varsles. Dokumentasjons- og informasjonskravene knyttet til kapittel 9A er også skjerpet, og
formålet med endringene er samlet sett å styrke elevenes rettigheter.
Barn og unge tilbringer mye tid på skolen og læreplassen, og opplevelsen av inkludering og mestring er
svært viktig for trivsel og motivasjon. Læringsmiljøsenteret Universitetet i Stavanger publiserte i januar
2017 rapporten Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak.
Kunnskapsoppsummeringen bekrefter at barn og unge har behov for å bli verdsatt, å være en del av et
sosialt fellesskap og for å oppleve trygghet og tilhørighet. Det understrekes i oppsummeringen at dette
er helt avgjørende for den kognitive, psykologiske og sosiale utviklingen, og at det å bli utsatt for
mobbing kan få svært alvorlige og langvarige konsekvenser. Dette understreker viktigheten av arbeidet
med å forebygge og stoppe det som hemmer læring. Det synliggjør også sammenhengen mellom
innsatsen for et godt læringsmiljø og sektorens hovedmålsetting økt livsmestring.
I dette kapittelet presenteres resultater knyttet til læringsmiljø. Resultatene er hentet fra
elevundersøkelsen og lærlingundersøkelsen og gjenspeiler på et gitt tidspunkt respondentenes
subjektive opplevelser. Undersøkelsene gir viktig informasjon om hvordan elever, lærlinger og
lærekandidater har det på skolen og på arbeidsplassen. Det er derfor viktig at så mange som mulig deltar
i undersøkelsene.
Fylkestinget vedtok i sak 105/21 den 15. juni 2021 at innsatsen for å øke deltakelsen i undersøkelsene
skal intensiveres. For å motivere til økt deltakelse ble disse tiltakene iverksatt høsten 2021:
• Artikkel på Innsida og på fylkeskommunens nettside med informasjon om undersøkelsene
• Film og presentasjoner til skjermer og sosiale medier til bruk på skolene og for
opplæringskontorene
• De som hadde deltatt i en av undersøkelsene kunne melde seg på i en konkurranse der de kunne
vinne et par AirPods Pro. 676 ungdommer meldte seg på. En elev ved Sandefjord videregående
på Vg1 skole vant konkurransen.
• En tettere oppfølging fra koordinatorene i fylkesadministrasjonen både i forkant og underveis i
gjennomføringen av undersøkelsene.
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3.1. Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen er en viktig kilde til informasjon om læringsmiljø og noen indekser og indikatorer er
obligatoriske å ha med i tilstandsrapporten. Indeksene er grupper av spørsmål som gjennom teori og
forskning antas å måle samme fenomen eller tema. Enkeltspørsmål eller svaralternativer omtales her
som indikatorer. I denne rapporten inngår følgende indekser og indikatorer:
1. Støtte fra lærerne
2. Vurdering for læring
3. Mestring
4. Elevdemokrati og medvirkning
5. Læringskultur
6. Mobbing på skolen
7. Mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere

Resultater obligatoriske indekser
I de neste fem tabellene vises resultater for de fem første indeksene. Spørsmålene som inngår i den
enkelte indeks listes opp per indeks. Svaralternativene i disse indeksene er rangert fra en til fem, med en
som dårligste resultat og fem som beste resultat. Resultatet er svarandel for de to mest positive svarene
(fire og fem).
Spørsmål som inngår i indeks 1) Støtte fra lærerne
•
•
•
•
•
•

Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg?
Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen?
Opplever du at lærerne behandler deg med respekt?
Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av
lærerne.
Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære.

Tabell 15: Støtte fra lærerne – resultat i andel

Resultatet på fylkesnivå ligger en del under det nasjonale snittet både i 2020 og 2021. Detaljer i
elevundersøkelsen viser at det gjennomgående er en lavere andel på fylkesnivå som velger det mest
positive svaralternativet på spørsmålene som inngår i indeksen. Andelen som velger det mest negative
svaralternativet, er omtrent det samme. Både det nasjonale snittet og resultat på fylkesnivå går noe ned
fra 2020 til 2021. Det nasjonale snittet reduseres med 1,4 prosentpoeng. Resultatet for fylket reduseres
med 1,7 prosentpoeng. Endringer med dette omfanget kan være tilfeldige.
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Spørsmål som inngår i indeks 2) Vurdering for læring
•
•
•
•
•
•
•
•

Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem?
Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes?
Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør?
Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene?
Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene?
Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes?
Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt?
Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget.

Tabell 16: Vurdering for læring – resultat i andel

Resultatet på fylkesnivå ligger også for denne indeksen en del under det nasjonale snittet både i 2020 og
2021. Detaljer i elevundersøkelsen viser at det også for denne indeksen er en lavere andel på fylkesnivå
som velger det mest positive svaralternativet på spørsmålene som inngår. Andelen som velger det mest
negative svaralternativet, er omtrent det samme. Både det nasjonale snittet og resultat på fylkesnivå går
noe ned fra 2020 til 2021. Det nasjonale snittet reduseres med 1,3 prosentpoeng. Resultatet for fylket
reduseres med 0,8 prosentpoeng. Endringer med dette omfanget kan være tilfeldige.

Spørsmål som inngår i indeks 3) Mestring
•
•
•

Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd?
Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer
du oppgavene alene?
Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som
læreren gjennomgår og forklarer?

Tabell 17: Mestring – resultat i andel

Side 71 av 108

Resultatet på fylkesnivå er i 2021 det samme som det nasjonale snittet. I 2020 var det marginalt lavere.
Detaljer i elevundersøkelsen viser at andel på fylkesnivå som velger det mest positive svaralternativet på
spørsmålene som inngår i indeksen er veldig nær opp til det nasjonale snittet. Det samme er andelen
som velger det mest negative svaralternativet. Både det nasjonale snittet og resultat på fylkesnivå går
noe ned fra 2020 til 2021. Det nasjonale snittet reduseres med 1,8 prosentpoeng. Resultatet for fylket
reduseres med 1,3 prosentpoeng. Endringer med dette omfanget kan være tilfeldige.

Spørsmål som inngår i indeks 4) Elevdemokrati og medvirkning
•
•
•
•

Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som
tillitsvalgt?
Hører skolen på elevenes forslag?
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa?

Tabell 18: Elevdemokrati og medvirkning – resultat i andel

Resultatet på fylkesnivå ligger også for denne indeksen en del under det nasjonale snittet både i 2020 og
2021. Detaljer i elevundersøkelsen viser at det er to av spørsmålene i indeksen som skiller seg litt ut. Det
er Hører skolen på elevenes forslag? og Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i
klassen/gruppa? På disse spørsmålene er det en lavere andel på fylkesnivå som velger det mest positive
svaralternativet. Andelen som velger det mest negative svaralternativet, er omtrent det samme. Både
det nasjonale snittet og resultat på fylkesnivå går noe ned fra 2020 til 2021. Det nasjonale snittet
reduseres med 0,8 prosentpoeng. Resultatet for fylket reduseres med 0,9 prosentpoeng. Endringer av
dette omfanget kan være tilfeldige.
I den neste tabellen vises resultat for indeksen Læringskultur. Svaralternativene i denne indeksen er
rangert på fem nivå, fra helt enig til helt uenig. Denne tabellen viser svarandel for de to mest positive
nivåene, helt enig og litt enig.

Spørsmål som inngår i indeks 5) Læringskultur
•
•
•

Det er god arbeidsro i timene.
I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet.
Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det.
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Tabell 19: Læringskultur – resultat i andel

Resultatet på fylkesnivå er marginalt høyere enn det nasjonale snittet i 2020 og 2021. Detaljer i
elevundersøkelsen viser at et par av spørsmålene som inngår i indeksen skiller seg noe ut. Påstanden
Det er god arbeidsro i timene har en høyere andel av det mest positive svaralternativet på fylkesnivå.
Påstanden Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det viser det motsatte.
Andelen som velger det mest negative svaralternativet, er omtrent likt. Både det nasjonale snittet og
resultat på fylkesnivå går noe ned fra 2020 til 2021. Det nasjonale snittet reduseres med 1,9
prosentpoeng. Resultatet for fylket reduseres med 1,7 prosentpoeng. Endringer med dette omfanget kan
være tilfeldige.

6) Mobbing på skolen – andel som ikke er blitt mobbet
I den neste tabellen vises resultat for indikatoren mobbing på skolen. Svaralternativene er rangert på
fem nivå, fra ikke i det hele tatt til flere ganger i uken. Denne tabellen viser svarandel for det mest
positive nivået, ikke i det hele tatt.
Tabell 20: Mobbing på skolen, ikke mobbet – resultat i andel

Både i 2020 og 2021 er andelen på fylkesnivå som ikke har blitt mobbet av andre elever så mye høyere
enn det nasjonale snittet, at det tolkes som ikke tilfeldig. Det vil si at resultatet på fylkesnivå er
signifikant bedre enn det nasjonale snittet. Både det nasjonale snittet og resultat på fylkesnivå går noe
ned fra 2020 til 2021. Det nasjonale snittet reduseres med 0,7 prosentpoeng. Resultatet for fylket
reduseres med 0,8 prosentpoeng. Endringer med dette omfanget kan være tilfeldige.
Sammenliknet med det nasjonale snittet er andelen som opplever at de ikke har blitt mobbet av voksne
på skolen de siste månedene noe lavere på fylkesnivå. Både resultat på fylkesnivå og nasjonalt snitt er
omtrent som i 2020.
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7) Mobbing på skolen – andel mobbet to-tre ganger i måneden eller oftere
I den neste tabellen vises resultat for indikator nummer syv. Svaralternativene i denne indeksen er
rangert på fem nivå, fra ikke i det hele tatt til flere ganger i uken. Denne tabellen viser svarandel for de
mest negative svaralternativene, to-tre ganger i måneden eller oftere.
Tabell 21: Mobbing på skolen, opplevd mobbing – resultat i andel

Også for indikatoren som omhandler elever som har opplevd å bli mobbet av andre elever er resultatet
på fylkesnivå så mye bedre enn det nasjonale snittet at det sannsynligvis ikke er tilfeldig. Både det
nasjonale snittet og resultat på fylkesnivå går noe opp fra 2020 til 2021. Det nasjonale snittet økes med
0,3 prosentpoeng. Resultatet for fylket økes med 0,4 prosentpoeng. Endringer med dette omfanget kan
være tilfeldige.
For indikatoren som omhandler elever som har opplevd å bli mobbet av voksne er andelen på fylkesnivå
marginalt høyere enn det nasjonale snittet. Både det nasjonale snittet og resultat på fylkesnivå går noe
opp fra 2020 til 2021. Det nasjonale snittet økes med 0,1 prosentpoeng. Resultatet for fylket økes med
0,4 prosentpoeng. Endringer med dette omfanget kan være tilfeldige.
Spørsmål om korona i elevundersøkelsen
Koronapandemien satte også sterkt preg på videregående opplæring i skoleåret 2020/2021 og
kalenderåret 2021. Både opplæring i bedrift og opplæring i skole har i flere perioder vært underlagt
strenge smittevernregler som har påvirket rammer og vilkår for opplæringen.
Utdanningsdirektoratet innførte fra høsten 2021 to nye spørsmål i elevundersøkelsen som kan gi litt
innsikt i hvordan koronapandemien har påvirket skolehverdagen for elevene. Spørsmålene er:
•
•

Koronapandemien påvirker skolehverdagen min negativt.
Koronapandemien påvirker skolehverdagen min positivt.

I den neste tabellen vises resultatene for disse spørsmålene. Svaralternativene framkommer i tabellen.
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Tabell 22: Koronapandemiens påvirkning på skolehverdagen – resultat i andel

Sammenliknet med det nasjonale snittet er det på begge disse spørsmålene en lavere andel elever på
fylkesnivå som har valgt svaralternativet Nei, ikke i det hele tatt. Den største forskjellen gjelder
spørsmålet om koronapandemien har påvirket skolehverdagen negativt. Her er andelen på dette
svaralternativet 9,2 prosentpoeng lavere på fylkesnivå. Andelen på dette spørsmålet som valgte
svaralternativet Ja, veldig mye er 4,8 prosentpoeng høyere på fylkesnivå. Dette er såpass store forskjeller
at de statistisk sett ikke skal kunne forklares med at de er tilfeldige.
På spørsmålet om koronapandemien har påvirket skolehverdagen positivt, er andelen som har valgt
svaralternativet Nei, ikke i det hele tatt 7,3 prosentpoeng lavere på fylkesnivå. Denne forskjellen er også
såpass stor at den mest sannsynlig ikke er tilfeldig. Andelen som har svart Ja, veldig mye er her 0,9
prosentpoeng høyere enn det nasjonale snittet. En forskjell i denne størrelsesorden er såpass liten at den
kan være tilfeldig.

3.2. Lærlingundersøkelsen
Lærlingundersøkelsen gir et bilde av læringsmiljøet for lærlinger og lærekandidater. Begge gruppene
inngår her i begrepet lærling.
Det er resultatene fra lærlingundersøkelsen om tema mobbing som blir presentert i dette kapittelet.
Tabellene viser resultatene for Vestfold og Telemark fylkeskommune og landsgjennomsnittet for 2020 og
2021.

Mobbing på arbeidsplassen
I den neste tabellen vises resultat for indikatoren mobbing på arbeidsplassen. Svaralternativene er
rangert fra ikke i det hele tatt til flere ganger i uken. Denne tabellen viser svarandel for det mest positive
nivået, ikke i det hele tatt.
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Tabell 23: Mobbing på arbeidsplassen, ikke mobbet – resultat i andel

Andel som har svart at de ikke har blitt mobbet i det hele tatt er 0,6 prosentpoeng lavere i 2021 enn i
2020. Resultatet er noe under det nasjonale snittet begge årene. Det nasjonale prosentandelen er stabil
de to årene. Det er en liten nedgang i eget fylke.
I den neste tabellen vises også resultat for indikator mobbing på arbeidsplassen. Denne tabellen viser
andel for svaralternativene to-tre ganger i måneden, omtrent en gang i uken og flere ganger i uken.
Tabell 24: Mobbing på arbeidsplassen, opplevd mobbing – resultat i andel

Tabellen over viser at andelen på fylkesnivå som opplever mobbing på arbeidsplassen 2-3 ganger i
måneden eller oftere er omtrent som det nasjonale snittet i 2020. Det er ingen endring på nasjonalt nivå
fra 2020 til 2021. I Vestfold og Telemark er det i en økning på 1,1 prosentpoeng som har opplevd
mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere fra 2020 til 2021.

3.3. Læringsmiljø – indikatorer som inngår i mål- og
resultatstyring
Vestfold og Telemark fylkeskommune styrer etter FNs bærekraftmål for å løse de regionale
samfunnsutfordringene. Å velge gode indikatorer som viser status og utvikling for fylkeskommunen når
det gjelder å nå de ulike målene har vist seg å være en krevende oppgave. For sektoren Opplæring og
folkehelse er det så langt utarbeidet et første utkast til indikatorer knyttet til bærekraftmålene god
utdanning, anstendig arbeid og økonomisk vekst samt mindre ulikhet. Arbeidet med utviklingen av
indikatorer og mål for de ulike sektorene skal videreføres. Det er resultater knyttet til første utkast med
indikatorer som er tatt med i denne tilstandsrapporten. I dette kapittelet er indikatorene som kan
knyttes til lærings- og arbeidsmiljø tatt med. De ulike indikatorene og resultatene framkommer i kapittel
3.3.1 og 3.3.2.
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3.3.1. Indikatorer fra elevundersøkelsen
Den neste tabellen viser resultater i 2020 og 2021 for første utkast av indikatorer fra mål- og
resultatstyring som kan knyttes til tema læringsmiljø i elevundersøkelsen.
Tabell 25: Indikatorer fra elevundersøkelsen – resultat i andel

Det er høy bevissthet i videregående opplæring om viktigheten av et godt og trygt læringsmiljø, trivsel og
muligheten til å medvirke og påvirke egen opplæringssituasjon. Indikatorene trivsel, mobbing samt
elevdemokrati og medvirkning gir viktige signaler om hvordan dette arbeidet lykkes.
Resultatet for trivsel viser at en relativt stor andel av elevene trives godt på skolen. Andelen går allikevel
noe ned fra 2020 til 2021. Sammenliknet med det nasjonale snittet er andelen noe høyere på fylkesnivå.
Nedgangen på fylkesnivå er omtrent som nedgangen i det nasjonale snittet. På samme måte som for
trivsel er det en liten nedgang fra 2020 til 2021 i andelen som ikke har opplevd mobbing i det hele tatt.
Endringen er allikevel så liten at den kan være tilfeldig. Det samme gjelder den lille økningen i andelen
som svarer positivt på spørsmålene som inngår i indeksen elevdemokrati og medvirkning.
Læringsmiljøet på den enkelte skole følges opp i styringsdialogen. Det er knyttet både strenge krav og
høye forventninger til arbeidet på dette området.

3.3.2. Indikatorer fra lærlingundersøkelsen
Den neste tabellen viser resultater i 2020 og 2021 for første utkast av indikatorer fra mål- og
resultatstyring som kan knyttes til tema lærings- eller arbeidsmiljø i lærlingundersøkelsen.
Tabell 26: Indikatorer fra lærlingundersøkelsen – resultat i andel
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Lærlinger og lærekandidater blir bedt om å ta utgangspunkt i de tre siste månedene i bedriften når de
svarer på spørsmålet om trivsel. Resultatet viser at en relativt stor andel av andreårs lærlinger og
lærekandidater i 2020 og 2021 trivdes godt på arbeidsplassen sin. Sammenliknet med det nasjonale
snittet er andelen allikevel noe lavere på fylkesnivå.
Læringsmiljø følges opp i samarbeidsmøter med lærebedrifter og opplæringskontor. På samme måte
som for elevene i de videregående skolene, er opplevelsen av inkludering og mestring svært viktig for
trivsel og motivasjon på arbeidsplassen.
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4. Læringsresultater
I dette kapittelet presenteres utvalgte eksamens- og standpunktkarakterer samt resultater for fag- og
svenneprøver og kompetanseprøver. Innledningsvis er også grunnskolepoeng fra ungdomsskolen de
aktuelle skoleårene tatt med.

4.1. Grunnskolepoeng
Oversikten over grunnskolepoeng baserer seg på elever i Vg1 i de videregående skolene i
fylkeskommunen per 1. oktober. Elevgrunnlaget for nasjonale tall er alle elever i offentlige skoler i alle
fylker, inkludert Oslo.
Tabell 27: Grunnskolepoeng fra ungdomsskolen – resultat i gjennomsnitt

Kunnskapsgrunnlaget fra tiendeklasse, målt i grunnskolepoeng, er det forholdet som har sterkest
betydning for gjennomføring av videregående opplæring. Dette er et godt dokumentert funn fra flere år
med forskning, ikke minst i forskningsprosjektet Bortvalg og kompetanse som NIFU (Nordisk institutt for
studier av innovasjon, forskning og utdanning) gjennomførte i sju tidligere fylkeskommuner på Østlandet.
Dette er en undersøkelse som startet i 2002 og ble avsluttet i 2020.
Den neste tabellen viser fullførtkoder fordelt på grunnskolepoeng.
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Tabell 28: Fullførtkoder fordelt på grunnskolepoeng for Vg1 skoleåret 2020/2021 – resultat i andel og antall

Gruppen ukjente i tabellen viser til elevene som ikke har en karakterpoengsum fra grunnskolen. Dette
gjelder ofte minoritetsspråklige som ikke har gått grunnskole i Norge.
Tallene viser ellers en klar sammenheng mellom grunnskolepoeng og andelen elever som fullfører og
består (fullførtkode B), fullfører med stryk (fullførtkode I) eller mangler karakterer i ett eller flere fag
(fullførtkode M og H) eller som slutter (fullførtkode S).

4.2. Eksamenskarakterer
Som følge av koronapandemien ble det ikke gjennomført eksamen i skoleåret 2020/2021. Situasjonen
var den samme i skoleåret 2019/2020. På dette området er det derfor ikke noe data tilgjengelig for de to
siste skoleårene.

4.3. Standpunktkarakterer
I karaktersettingen for standpunkt benyttes en skala fra 1 til 6, hvor 6 er beste karakter. Det er
gjennomsnittlige eksamenskarakterer på nasjonalt- og fylkesnivå som presenteres i dette kapittelet.
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Tabell 29: Gjennomsnittskarakterer standpunkt

I skoleåret 2020/2021 ble det innført nye fagkoder og titler for matematikk på Vg1-nivå for yrkesfagene.
Det tidligere felles matematikkfaget MAT1001 ble erstattet med 11 nye fagkoder, MAT1111 - MAT1129
som er tilsvarende nivå på faget, med tilpasset hvert enkelt utdanningsprogram. For eksempel MAT1111
er Matematikk 1P-Y BA (Bygg- og anlegg). Den nærmeste muligheten for å kunne sammenligne resultater
fra skoleåret 2019/2020 med skoleåret 2020/2021, er et beregnet gjennomsnitt for alle resultatene for
matematikk Vg1 yrkesfag i 2020/2021.
Standpunktkarakterene for de utvalgte fagene viser at gjennomsnittskarakteren på fylkesnivå ligger
forholdsvis tett på landsgjennomsnittet. Tallene på fylkesnivå i 2021 viser at i MAT1001 (matematikk Vg1
yrkesfag) og MAT1011 (matematikk Vg1 studieforberedende) er gjennomsnittskarakteren på fylkesnivå
0,1 karakterpoeng under landsgjennomsnittet. I de tre siste fagene som er tatt med her er resultatet på
fylkesnivå det samme som landsgjennomsnittet.

4.4. Fag-/svennebrev og kompetansebevis
Tabellen under viser antall lærlinger, lærekandidater, elever i Vg3 fagopplæring i skole og
praksiskandidater som har bestått fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve, og oppnådd fagbrev,
svennebrev eller kompetansebevis. Kompetansebevis oppnås av lærekandidater, som følger en
individuell plan for opplæring som inneholder et utvalg av læremålene i læreplanen. Praksiskandidater er
voksne personer som kan gå opp til prøve basert på arbeidserfaring innen et fagområde. Det var ingen
kandidater som hadde lærekontrakt gjennom ordningen Fagbrev på jobb i Vestfold og Telemark
fylkeskommune før i 26. januar 2019. Det er derfor ingen som har oppnådd fag-/svennebrev i denne
kategorien før 1. oktober 2020.
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Antall prøver telles i perioden mellom 1. oktober det ene året og 30. september det andre året.

Tabell 30: Antall fag-/svennebrev og kompetansebevis – resultat i antall
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5. Gjennomføring
Det er et overordnet mål at elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring skal
gjennomføre sitt planlagte opplæringsløp. Gjennomføringen anerkjennes med vitnemål,
fag-/svennebrev eller kompetansebevis og er grunnlaget for videre studier eller direkte inngang til
arbeidslivet. Elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har etter
sakkyndig vurdering rett til spesialundervisning. Det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning og
opplæringstilbudet beskrives i en egen individuell opplæringsplan (IOP).

5.1. Gjennomføring årskull – etter 5/6 år
Gjennomføring beskriver resultatet av opplæringen for elevene og lærlingene, fem/seks år etter at de
begynte i sin videregående opplæring. Elever som begynner på et studieforberedende
utdanningsprogram følges i fem år, mens elever som begynner på et yrkesfaglig utdanningsprogram
følges i seks år. Dette innebærer en endring i forhold til tidligere publiseringer der alle elever ble fulgt i
fem år. I tillegg er det nå elevenes skolested som avgjør hvor de telles og ikke bosted, som det var
tidligere.
Figuren under viser resultatet for 2014-kullet for alle fylker. Elevene som inngår i utvalget, er de som
hadde gått på skole i aktuelt fylke ved fylte 16 år. Det er følgende statuser som inngår i andelen som har
gjennomført:
1.
2.
3.

Fullført med studie- eller yrkeskompetanse på normert tid
Fullført med studie- eller yrkeskompetanse på mer enn normert tid
Fullført med planlagt grunnkompetanse.
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Figur 3: Andel elever/lærlinger som fullførte med studie-, yrkes- eller planlagt grunnkompetanse i løpet av 5/6 år

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Neste tabell viser resultat for alle statusene som beregnes etter fem/seks år. Det er de tre første og
uthevede statusene i tabellen som inngår i andelen som vises i figur 3.
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Tabell 31: Gjennomføring årskull etter 5/6 år, alle statuser – resultat i prosent14

Som tabellen viser, er det noe variasjon i de ulike kategoriene. I likhet med de fleste andre fylker har
andelen som i løpet av fem/seks år fullfører med studie- eller yrkeskompetanse på normert tid, på mer
enn normert tid eller med planlagt grunnkompetanse økt i Vestfold og Telemark de siste årene. For
2014-kullet er resultatet for tidligere Vestfold og tidligere Telemark henholdsvis 83,2 og 81,1 %. Det
nasjonale snittet var 82,1 %.
Sluttere er definert som å gjelde de som avslutter opplæringen før planlagt løp er fullført. Andelen som
har sluttet i løpet av fem/seks år inngår i kategorien sluttet underveis i tabellen over. Fra 2013- til
2014-kullet gikk andelen som sluttet underveis i løpet av fem/seks år ned med 1,3 prosentpoeng i
Vestfold. I Telemark økte andelen med 1 prosentpoeng. I samme periode gikk landsgjennomsnittet ned
med 0,8 prosentpoeng.
Andelen unge som fortsatt var i opplæring etter fem/seks år, er en gruppe som det i all hovedsak
forventes skal fullføre.
Det har over en del år vært gjennomført, både på nasjonalt og regionalt nivå, mange og målrettede tiltak
for å bedre gjennomføringen. Det er nærliggende å anta at dette har sammenheng med den positive
utviklingen på dette området.

5.2. Gjennomføring per skoleår
I kapittel 5.2 presenteres resultatene per skoleår. Det betyr at alle elevene, uavhengig av når de startet
sin videregående opplæring, inngår i grunnlaget de aktuelle skoleårene. Det vil si at indikatoren fullført
og bestått er basert på skoleårsmåling og ikke på årskull. Det er andelen som fullførte og bestod
skoleåret som framkommer i tabellen under. Tallene presenteres på skolenivå. Utgangspunktet for

14

Andelene totalt kan avvike noe fra 100,0 fordi tallene er rundet av til ett desimal.
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beregningen er de elevene som var registrert som aktive i skolene per 1. oktober de aktuelle skoleårene.
Elevene som har særskilt tilrettelagt opplæring i egen gruppe, inngår ikke i grunnlaget.
Tabellen under viser resultat per skole, snitt for alle skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune og
nasjonalt snitt.
Tabell 32: Fullført og bestått per skoleår – resultat i andel og antall
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Den neste tabellen viser andel fullført og bestått sett opp mot grunnskolepoeng. Tabellen viser resultat
per videregående skole og snitt for fylket.

Tabell 33: Grunnskolepoeng vs. fullførtkode B (fullført og bestått) på skolenivå skoleåret 2020-2021 – resultat i
andel

I statistikken for sluttere er det også alle elevene de aktuelle skoleårene som, uavhengig av når de startet
sin videregående opplæring, inngår i grunnlaget for beregningen av andelen som sluttet per skoleår.
Den neste tabellen viser resultat per skole, snitt for alle skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune
og nasjonalt snitt. I tråd med Utdanningsdirektoratets publiseringsregler, er antall fem eller lavere enn
fem prikket.
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Tabell 34: Sluttet per skoleår – resultat i andel og antall
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I den neste tabellen er andelen som har sluttet sortert på karakterene i matematikk og norsk fra
grunnskolen. Tabellen viser snitt for Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Tabell 35: Andel sluttet sortert på karakter i matematikk og norsk fra grunnskolen, alle trinn

5.3. Overganger/progresjon
Informasjon om overganger i videregående skole kan ikke si noe direkte om hvor stor andel som kommer
til å fullføre og bestå videregående opplæring, men vil blant annet kunne bidra til å forklare svingninger i
andelen som fullfører og består.
Ordinær progresjon er definert som overgang til et programområde på et høyere nivå. Statistikken viser
status for elever 1. oktober året etter de var registrert i videregående opplæring. Utvalget består av
elever i offentlige og private videregående skoler.
Den neste figuren viser ordinær progresjon fra Vg1 for alle utdanningsprogram samlet.
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Figur 4: Ordinær progresjon Vg1 – resultat i andel

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Som figuren viser er andelen med ordinær progresjon forholdsvis stabil i de to årene som er tatt med,
både på fylkesnivå og nasjonalt nivå. Andelen går ned med henholdsvis 0,6 og 0,4 prosentpoeng.
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Den neste figuren viser ordinær progresjon fra Vg2 for alle utdanningsprogram samlet.
Figur 5: Ordinær progresjon Vg2 – resultat i andel

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Sammenliknet med nasjonalt nivå i 2021 er andelen elever med ordinær progresjon fra Vg2
1,3 prosentpoeng lavere på fylkesnivå. Fra 2020 til 2021 øker andelen med ordinær progresjon fra Vg2
på fylkesnivå med 0,2 prosentpoeng. Det er et resultat som må sies å være forholdsvis stabilt.
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Den neste figuren viser overgang fra Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram.

Figur 6: Overgang fra Vg2 yrkesfag 2020 og 2021 – resultat i andel

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Figuren viser at andelen med overgang til opplæring i bedrift har økt både på fylkesnivå og nasjonalt nivå
fra 2020 til 2021. I 2021 er det nasjonale snittet noe høyere enn resultatet på fylkesnivå.
Andelen med overgang til påbygg har økt med 0,9 prosentpoeng på fylkesnivå fra 2020 til 2021. På
nasjonalt nivå gikk andelen ned med 0,4 prosentpoeng. Sammenliknet med nasjonalt nivå er andelen
med overgang til påbygg 0,5 prosentpoeng høyere på fylkesnivå i 2021.
Overgang til yrkesfaglig utdanningsprogram er noe lavere på fylkesnivå både i 2020 og i 2021. Overgang
til yrkesfaglig utdanningsprogram gjelder de yrkesfagene hvor hele løpet fra Vg1 til og med Vg3 er i
skolen.
Sammenliknet med 2020 er andelen med overgang til alternativt Vg3 i skole (fagopplæring i skole) lavere
både på fylkesnivå og nasjonalt i 2021. Fylkesnivå er høyere både i 2020 og 2021.
Andel uten progresjon går ned både på nasjonalt nivå og på fylkesnivå. På fylkesnivå er det 1,1
prosentpoeng lavere og på nasjonalt nivå er det 1,3 prosentpoeng lavere. Fylkesnivå er 0,4 prosentpoeng
høyere enn nasjonalt nivå i 2021 og 0,2 prosentpoeng høyere i 2020.
Under vises andelene for de ulike kategoriene innen Ikke progresjon for 2021. Både andelen omvalg og
andelen ute av videregående opplæring er marginalt høyere på fylkesnivå enn nasjonalt.
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5.4. Gjennomføring av læretiden
Statistikken for gjennomføring av læretiden viser status for lærlinger, elever med fagopplæring i skole og
lærekandidater de første fem årene etter at de startet i læreløpet. I tråd med Utdanningsdirektoratets
publiseringsregler, er antall fem eller lavere enn fem prikket.

Andel som har gjennomført og bestått 5 år etter oppstart av læretid
Et årskull er alle lærlinger, elever med fagopplæring i skole og lærekandidater som begynner læretiden
mellom 1. oktober ett år og 30. september året etter. For eksempel er 2014-kullet de som begynte
læretiden mellom 1. oktober 2013 og 30. september 2014. Hver person telles kun med én kontrakt og
kun ett av tidsløpene.
Tabellen under viser hvor stor andel av lærlinger, elever med fagopplæring i skole og lærekandidater
som startet læretiden årene 2014, 2015 og 2016 som hadde gjennomført innen fem år etter læretids
start. Gjennomført her vil si andel lærlinger og elever med fagopplæring i skole som har oppnådd
fag-/svennebrev, og lærekandidater som har oppnådd kompetansebevis.
Tallene i neste tabell vises separat for tidligere Vestfold og Telemark, da Vestfold og Telemark
fylkeskommune ikke var slått sammen de årene tidsperiodene startet.
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Tabell 36: Gjennomføring for lærlinger, lærekandidater og elever med fagopplæring i skole, 5 år etter læretidens
start, for de som startet læretiden 2014, 2015 og 2016 – resultat i prosent

Både Telemark og Vestfold har hatt en økning i andel lærlinger som har gjennomført etter 5 år fra
2014 - 2019 til 2015 - 2020, men det har gått noe ned for 2016 - 2021.
Det svinger imidlertid litt opp og ned i andel lærekandidater og elever med fagopplæring i skole som har
gjennomført. Det er naturlig at det varier innenfor disse kategoriene da antall kandidater i disse
kategoriene varierer mer fra år til år enn antall lærlinger. Telemark fylkeskommune har hatt så få
lærekandidater i 2014-kullet at reglene hos Utdanningsdirektoratet for prikking av resultatet har slått
inn. Prikking av resultater gjøres når antallet er så lavt at anonymiteten ikke kan overholdes.

Heving/avslutning av lære-/opplæringskontrakt
Utdanningsdirektoratet har ikke statistikk over hevinger/avslutning av kontrakt, så tallene i tabellen
under er hentet direkte fra fylkeskommunens registrerings- og databasesystem Vigo.
Avslutning/heving av kontrakter kan gjøres på grunnlag av at bedriften eller lærlingen ønsker det eller
det er enighet om det. Det er de som avslutter læretiden/kontrakten før avslutningsdatoen på
kontrakten som inngår i antall hevinger.
Det registreres også hva som er årsak til hevingen. For noen av hevingene kan det være litt vanskelig å si
akkurat hvilken kategori som er den egentlige årsaken. Ikke alle læringer/lærekandidater er helt klare på
hva som er årsaken eller ønsker ikke å oppgi årsak. Det kan derfor være at noe av det som er registrert
som annen årsak/ikke oppgitt hører til innenfor en av de andre kategoriene. Tallene under gir allikevel et
bilde av årsaker til heving. De to hevingsårsakene Overført til ny kontrakt og Endret kontraktstype er ikke
inkludert i tabellen under. Disse er ikke reelle avslutninger av kontrakt fordi de fortsetter i ny kontrakt.
I tabellen under er det lærlinger, lærekandidater og kandidater som tar fagbrev på jobb som er inkludert.
Elever med fagopplæring i skole er ikke inkludert.

Side 94 av 108

Tabell 37: Antall hevinger pr år pr avslutningsårsak

Årsak Covid-19/koronapandemien er at bedriften ikke har hatt mulighet til å fortsette som lærebedrift på
grunn av forhold forårsaket av koronapandemien.

Kontrakter og hevinger
I tallene under er det lærlinger, lærekandidater og kandidater i fagbrev på jobb som er inkludert. Elever
med fagopplæring i skole er ikke inkludert. Fagbrev på jobb var ikke inkludert i tidligere
tilstandsrapporter, tallene for begge årene er derfor oppdatert i tabellen under.
Antall kontrakter er antall løpende kontrakter per 1. oktober hvert år hentet fra Utdanningsdirektoratets
statistikk. Antall hevinger er per år hentet direkte fra Vigo.
Antall hevinger oppgis for hvert kalenderår. Heving av kontrakt betyr å avslutte kontrakten. For 2021 kan
det på tidspunktet denne rapporten utarbeides fortsatt være forsinkede innrapporterte hevinger, som
da vil gjøre at antall kontrakter tatt ut på et senere tidspunkt kan være lavere og antall hevinger høyere.
Dette er en konsekvens av noen tilfeller med sen innrapportering av hevinger fra lærebedrifter og
opplæringskontor, samt kapasitet i administrasjonen for behandling av hevingssaker.
Andel hevinger i tabellen under er antall hevinger delt på løpende kontrakter ganger hundre.
Tabell 38: Hevinger – resultat i antall og andel

Antall løpende kontrakter og antall hevinger er tall som forandrer seg fortløpende, og vil alltid være
avhengig av på hvilket tidspunkt man tar ut tallene. Fordi fylkeskommunen har gått over til antall
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kontrakter i Utdanningsdirektoratet sin statistikk for kontrakter vil også utregning av hevinger ikke kunne
sammenlignes med tidligere års tilstandsrapporter.

Koronapandemiens innvirkning på gjennomføring av opplæring i bedrift
Det har ikke vært mange hevinger i 2020 der årsaken er oppgitt å være koronapandemien. Det har
imidlertid vært permitteringer på grunn av pandemien spesielt våren og sommeren 2020. Totalt er det
ca. 500 lærlinger/lærekandidater som har hatt en eller flere perioder med permisjon på grunn av
pandemien. Det ble i 2020 innført tiltak for at lærlinger og lærekandidater som ble permittert skulle
kunne fortsette opplæring. Fylkene ble tildelt midler fra Utdanningsdirektoratet for å kunne støtte
opplæringskontor og andre lærebedrifter, slik at det kunne gjennomføres digital opplæring for at
kandidatene skulle komme videre i sitt læreløp. Målet var at de i størst mulig grad og på tross av
permittering skulle kunne avslutte kontrakten innen avtalt tidspunkt.
Det ble også gjort store forandringer og iverksatt tiltak for å få gjennomført
fag-/svenne-/kompetanseprøver innenfor smittevernreglene og for at kandidatene skulle kunne bli
ferdige. Det kan allikevel være kandidater som ikke var klare til å avslutte innen tiden på grunn av
mangelfull opplæring. Eventuelle konsekvenser for gjennomføringstall på grunn av forsinkelser i
læretiden for noen, vil eventuelt vise seg i ettertid. Det er veldig mange lærebedrifter som har kunnet ta
lærlinger og lærekandidater inn igjen høsten 2020. Forhåpentlig vil det hindre for mye forsinkelser for
kandidatene. Siden det fortsatt er inngripende smitteverntiltak for å avverge smittespredning, er det
fortsatt noen som er permittert. Dette gjelder spesielt for kokk- og servitørfaget.
Endringene og tiltakene var viktige for at lærlinger/lærekandidater skulle få gjennomført prøve våren og
sommeren 2020, slik at læreplasser kunne bli fristilt til nye søkere til læreplass. Det var en bekymring at
det ikke ville bli ledige læreplasser for nye søkere, at pandemien skulle føre til vedvarende forsinkelser
og en stadig voksende kø med søkere til læreplass. Fylkene ble tildelt midler til ekstratilskudd slik at
lærebedrifter skulle kunne ta inn lærlinger/lærekandidater også i en vanskelig økonomisk tid.
Sammenliknet med året før endte formidlingen i 2020 med at noen flere søkere fikk læreplass. Alle
parter i opplæringsløpet har gjort en formidabel innsats for å oppnå dette resultatet.
Forholdene og tiltakene som gjelder koronapandemien i 2020 ble også gjeldende i 2021.
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Gjennomføring av fag-/svenne-/kompetanseprøver pr år
Antall gjennomførte fag-/svenne-/kompetanseprøver per år og antall og andel av disse som ble bestått.
Tabell 39: Gjennomføring av fag- og svenneprøver og kompetanseprøver – resultat i antall og prosent

5.5. Ungdom som ikke er i opplæring eller arbeid
Fylkeskommunen er pålagt å ha en oppfølgingstjeneste for ungdom i alderen 15-21 år og som ikke er i
opplæring eller arbeid. Oppfølgingstjenestens (OT) oppdrag er å bidra til at ungdom mestrer livet,
mestrer og gjennomfører opplæringsløpet og blir aktive deltakere i samfunnsliv og arbeidsliv.
Oppfølgingstjenestens primære formål er å få ungdom tilbake i opplæring gjennom å:
1. Ha oversikt over, oppsøke og tilby oppfølging og veiledning til alle ungdommer i målgruppen
2. Tilby opplæring, arbeidspraksis eller andre kompetansefremmende tiltak til ungdom i
målgruppen
3. Koordinere tjenester og hjelpetiltak rundt ungdom i målgruppen
4. Jobbe frafallsforebyggende med elever og lærlinger i videregående opplæring
Hvert år får Oppfølgingstjenesten i Vestfold og Telemark tilmeldt ca. 3000 ungdommer. Disse tas det
kontakt med og det blir registrert hva de gjør. Omtrent halvparten av disse tilhører målgruppen til OT,
altså er ikke i opplæring, opplæringsrettede aktiviteter eller arbeid. De får i første omgang tilbud om
oppfølging og veiledning og videre tilbud om aktivitet og opplæring. Målgruppen er sammensatt og
mangfoldig og det er viktig å kunne tilby ulike skreddersydde og målrettede tiltak.
I Vestfold og Grenland foregår dette ved de fem OT-avdelingene og ute i ordinære bedrifter. De siste par
årene har det også vært organisert ulike kompetansegivende kurs og opplæring i ulike fag med
etterfølgende privatisteksamen. I distriktene i Telemark følges ungdom i målgruppen opp av
Oppfølgingstjenestens rådgivere, som er lokalisert på de videregående skolene. Her får ungdommene i
stor grad tilbud om råd og veiledning, og ulike tiltak i regi av NAV. De tilbys også ulike kurs og
modulbaserte tilbud via OT sitt mobile ressursteam.
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Talenthuset i Skien, der OT avdeling Grenland er lokalisert, er et samarbeid mellom fylkeskommunen,
NAV og Skien kommune og gir blant annet opplæring og aktiviteter til unge i målgruppen til
Oppfølgingstjenesten.
I den neste tabellen presenteres statistikk som viser aktivitet for ungdom som er overført til
Oppfølgingstjenesten i skoleåret 2020/2021. Målgruppen er ungdom som er omfattet av den lovfestede
retten til videregående opplæring, og som dette aktuelle skoleåret enten
a.
b.
c.
d.

ikke har søkt eller tatt imot elev- eller læreplass, eller
har avbrutt slik opplæring, eller
ikke er i arbeid, eller
har tapt retten som følge av vedtak om bortvising eller som følge av vedtak om heving av
lærekontrakt eller opplæringskontrakt.

I februar 2021 var det totalt 1073 ungdommer i målgruppen til OT (1224 på samme tid i 2020). I juni
2021 var det totalt 1187 ungdommer i målgruppen (1321 på samme tid i 2020). Statusgrupper og
statuskoder angir hva som er ungdommens hovedaktivitet på rapporteringstidspunktet. Fordelingen
mellom de ulike statusgruppene og -kodene framkommer i tabellen. Begge kjønn, alle aldersgrupper og
alle tilmeldingskoder inngår i utvalget.
Det er viktig å merke seg at oversikten ikke gir et fullstendig bilde av alle ungdommer som er utenfor
videregående opplæring. Ungdom som allerede var i arbeid eller annet tiltak før Oppfølgingstjenesten
tok kontakt defineres som utenfor målgruppen og vises ikke i tabellen.
Det er også riktig å legge til at tabellen under viser alle som var registret i Oppfølgingstjenesten på et gitt
tidspunkt. Siden dette er tall som er i stadig endring, er det riktig og viktig å si at dette representerer et
øyeblikksbilde.
Tabell 40: Statusgrupper og statuskoder i OT, per. februar og juni 2021 – antall
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5.6. Voksenopplæring
Det finnes ikke en god standard på hvordan gjennomføring i voksenopplæringen skal måles, samtidigs
som dagen systemer ikke er tilrettelagt for å ta ut gode rapporter med statistikk for gjennomføring og
deltakelse i voksenopplæringen.
Tilbud for voksne skal tilrettelegges i forhold til tid, sted, lengde og progresjon. Det vil derfor si at voksne
kan velge å ta enkeltfag innen studiekompetanse over flere år. Noen trenger bare ett eller to fag for å
kunne oppnå studiekompetanse, mens andre trenger flere.
Av de som starter en yrkesfaglig utdanning mot fag-/svennebrev er det også flere som kun ønsker
programfagene på Vg1 og Vg2 og går opp til en Vg3-eksamen, for så å samle praksis i faget for å kunne
fremstille seg til fagprøve som praksiskandidat.
Momentene over gjør det utfordrende å gi et helt presist bilde av hvem som faktisk fullfører til en ønsket
sluttkompetanse.
Den neste tabellen viser hvilke skoler som har hatt opplæring innen voksenopplæring på de forskjellige
utdanningsprogrammene.
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Tabell 41: Oversikt utdanningsprogram per skole i løpet av 2021

Som oversikten over viser benyttes de videregående skolene til å utføre opplæringen som gjøres innen
voksenopplæringen. Det er et unntak fra dette og det er den rene vokseopplæringsskolen som Vestfold
og Telemark fylkeskommune har, Kompetansebyggeren. Fordi de andre skolene har en omtale av skolen
gis det her en omtale av Kompetansebyggeren.
Kompetansebyggeren (KB) er den eneste skolen som kun har voksenopplæring og gav i løpet av 2021
tilbud til totalt 852 søkere. 195 avbrøt opplæringa. Tilbudene har hatt forskjellig innretning, gjennom alt
fra rettsavklaring til veiledning, realkompetansevurdering og opplæring. KB fungerer også nå som senter
for rettsavklaring, kartlegging, veiledning og realkompetansevurdering for alle deltakere som søker/skal
ha tilbud tilrettelagt for voksne ved andre videregående skoler i Vestfoldregionen.
En vesentlig andel av deltakerne har vært voksne med rett, men det er også gitt tilbud til blant andre
deltakere finansiert av NAV, samt andre søkere som gjennom Gullbilletten15. Ca. 70 % av deltakerne har
annet morsmål enn norsk, og har relativt kort botid i Norge, en situasjon som preger opplæringen, gir
store pedagogiske utfordringer og påvirker deltakernes evne til å kvalifisere seg for arbeidslivet.
I 2021 har skolen derfor hatt spesielt søkelys på å tilrettelegge utdanningen for denne gruppen. Dette
skjer i første instans gjennom samarbeid med NAV og avgiverkommuner rundt kartlegging, veiledning og
gode overganger, samt gjennom kompetanseutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid i personalet og
tilrettelegging av selve opplæringsløpet. Tendensen er at deltakerne trenger både høyere timevolum og
lengre gjennomføringstid for å lykkes enn den elevgruppen skolen hadde flest av fram til 2018. Dette
resulterer i økende ressursbruk per elev.

15

Gullbilletten var et tiltak for permitterte og arbeidsledige for å fullføre videregående opplæring, kostnadsfritt, med fagbrev
eller studiekompetanse. Fylkeskommunen fikk midler til dette koronatiltak over statsbudsjettet.
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I 2021 har virksomheten lykkes godt med
- Styrke samarbeidet med kommunene og øke kvaliteten i overganger og elevgjennomstrømning.
- Tilpasse utdanningsløpene og selve opplæringsaktiviteten til målgruppen. Dette arbeidet pågår
fortsatt.
- Styrke samarbeidet med opplæringskontorer og næringsliv og få flere deltakere ut i
praksis/lærekontrakt.

Utdanningsomfang i 2021
Den neste tabellen viser antall voksne deltakere som i perioden fra 1. januar til 31. desember i 2021
startet eller var i opplæring, hvor mange som avbrøt og hvor mange som har bestått teori eller oppnådde
planlagt sluttkompetanse. Til forskjell fra videregående opplæring har voksne mulighet til å bruke den
tiden de har behov for til å oppnå planlagt sluttkompetanse og de som verken har fullført eller avbrutt
har derfor status som holder på.
Tabell 42: Deltakere i videregående opplæring tilpasset voksne, fra 01.01. til og med 31.12.2021 – antall

Gullbilletten utgjør totalt 308 kandidater og er på tre skoler: Kompetansebyggeren, Notodden og Skogmo
videregående skole. I tillegg har fylkeskommunen dekket eksamensforberedende kurs gjennom
studieorganisasjoner for syv personer.
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Realkompetansevurdering
Antall realkompetansevurderte som har fått godkjent fag i perioden er 155 stykker. Det er gjennomført
et kurs for fagpersoner som skal gjennomføre realkompetansevurdering. Videre er det lagt vekt på
veiledning av skoler i saksbehandling og dokumentasjon av realkompetansevurderingene. Flere
skoleringskurs og revisjon av realkompetanserutinene er planlagt i 2022.

Oppdragsundervingen og koronatiltak
På oppdrag og finansiert av NAV eller andre aktører, har fylkeskommunen i 2021 gitt opplæring til 441
voksne uten rett. Det har i 2021 vært behov for mer individuell tilrettelegging av tilbud og mer
samhandling med NAV og kommunene.
• NAV rammeavtale enkeltfag studieforberedende fag: 44 deltakere
• Annen oppdragsundervisning NAV og kommune: 18 deltakere, samt at Bamble har en gruppe på
13 elever som ønsker å bli helsefagarbeidere finansiert fra NAV.
Blant de nasjonale koronatiltakene regjerningen iverksatte ble det overført penger til en ordning der
permitterte og ledige uten fullført videregående opplæring skulle få opplæring mot
fag-/svennebrevbrev eller studiekompetanse. Dette er brukt til Gullbilletten og fleksibel fagopplæring.

Fleksibel fagopplæring
Har i 2021 hatt 56 deltakere. Fleksibel fagopplæring er rettet mot arbeidsledige og permitterte over
19 år. Målgruppen er deltakere som har med seg alle eller noen av fellesfagene fordi opplegget
inneholder programfagene. Men det tilbys en individuell tilrettelegging for de som mangler ett eller flere
fellesfag. Vg1 og Vg2 programfag gjennomføres over et år, deretter går kandidatene ut i lære i to år.
Tilbudet gis i fag med gode jobbmuligheter. Det vektlegges et tett samarbeid mellom NAV, Vestfold og
Telemark fylkeskommune og opplæringskontor for de aktuelle fag.
Status ved utgangen av 2021:
• Tak- og membrantekkerfaget ved Færder vgs. ble avsluttet i desember 2021.
• Laboratoriefag ved Sandefjord vgs. startet rett før sommeren 2021.
• Maler – og overflateteknikkfaget ved Thor Heyerdahl vgs. startet høsten 2021.
• Tømrer og betongfag ved Nome vgs. – avdeling Lunde startet høsten 2021.
• Logistikk ved Holmestrand vgs. og Kompetansebyggeren. Planlagt og starter opp januar 2022.

Mer forsterket språkopplæring
Som følge av mange kandidater som trenger forsterket norskopplæring, er det et økt behovet for mer
samhandling med NAV og kommunene for å kunne gi en bedre opplæring. Fylkeskommunen får ansvar
for norskopplæringen dersom deltakeren skal ha videregående opplæring på fulltid i sitt
introduksjonsprogram. Sentralt i arbeidet med disse utfordringene, er samhandling med kommuner og
lokale NAV kontor om ulike tiltak som kan kombineres med både introduksjonsprogrammet og
videregående opplæring for å sikre at deltakerens sluttmål oppnås.
I voksenopplæring er det mange minoritetsspråklige med behov for bedre norskkunnskaper. Fra 2020
har fylkeskommunen mottatt tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til utprøving av
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tilrettelagte løp for minoritetsspråklige. Dette er etter en tre-årig modell. Det første året er yrkesfaglig
fordypning med norskopplæring, der norskopplæring skjer i praksisrom og verksteder
På Rjukan er det inngått et samarbeid mellom Tinn kommune, NAV Tinn og fylkeskommunen og oppstart
av en klasse over 3 år som trenger forsterket språkopplæring. Fra høsten 2022 startet denne klassen med
Vg1-fag. Tilsvarende modeller der opplæringen gis over mer enn to år har vært gjennomført flere steder,
og planlegges utvidet fra høsten 2022 som følge at et behov for forsterket opplæring.

5.7. Gjennomføring – indikatorer som inngår i mål- og
resultatstyring
Vestfold og Telemark fylkeskommune styrer etter FNs bærekraftmål for å løse de regionale
samfunnsutfordringene. Å velge gode indikatorer som viser status og utvikling for fylkeskommunen når
det gjelder å nå de ulike målene er en krevende oppgave. For sektoren Opplæring og folkehelse er det
utarbeidet et første utkast til indikatorer knyttet til bærekraftmålene god utdanning, anstendig arbeid og
økonomisk vekst samt mindre ulikhet. Arbeidet med utviklingen av indikatorer og mål for de ulike
sektorene skal videreføres. Det er resultater knyttet til første utkast med indikatorer som er tatt med i
denne tilstandsrapporten.
I dette kapitlet er indikatorene som kan knyttes til gjennomføring tatt med. Kildene er SSB,
Utdanningsdirektoratet, Vigo/Hjernen & Hjertet og Vigo. SSB publiserer ikke resultater per kull for
gjennomføring etter 5/6 år for et samlet Vestfold og Telemark fylkeskommune. Resultatene i tabellen
under viser derfor Vestfold (V) og Telemark (T) hver for seg.
Tabell 43: Indikatorer fra mål- og resultatstyring som kan knyttes til gjennomføring – resultater knyttet til kull

De to kullene som er tatt med i tabellen over viser et forholdsvis stabilt resultat for Telemark, men
tallene viser allikevel en nedgang på henholdsvis 0,7 prosentpoeng for gjennomføring og en oppgang på
1 prosentpoeng for andel sluttere. For Vestfold er utviklingen positiv. Andelen som har fullført på
normert tid, mer enn normert tid og med planlagt grunnkompetanse øker med 3,2 prosentpoeng fra
2013-kullet til 2014-kullet. I samme periode går andelen som slutter ned med 1,3 prosentpoeng.
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I den neste tabellen vises resultat per skoleår. Det betyr at elevene som var aktive etter 1. oktober det
aktuelle skoleåret inngår. Dette uavhengig av når de startet sin videregående opplæring.

Tabell 44: Indikatorer fra mål- og resultatstyring som kan knyttes til gjennomføring – resultater per skoleår
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6. Videre arbeid
Tilstandsrapport for videregående opplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune 2022 gir en oversikt
over utvalgte områder og resultater for skoleåret 2020/2021 og for kalenderåret 2021. I rapporten
inngår resultater for lovpålagte områder og oppfølging av vedtak fra behandling av tidligere års
tilstandsrapporter.
Rapporten viser at det er områder der resultatene går i riktig retning, men den viser også at noen
resultater ikke svarer til ambisjonene. Dette gjelder både innenfor områdene læringsmiljø,
læringsresultater og gjennomføring. For å bedre resultatene på fylkesnivå må det blant annet skapes
bedre resultater på skolenivå.
I det videre arbeidet skal den strategiske planen for videregående opplæring legges til grunn. Tiltakene
som den enkelte skole prioriterer skal knyttes til aktuelle strategiområder og beskrives i skolens
utviklingsplan. Utviklingsplanen og skolens resultater følges videre opp i styringsdialogen. Resultater for
opplæring i bedrift følges også opp i styringsdialog med opplæringskontor og lærebedrifter. Gjennom et
utviklingsfokus i styringsdialogene er målet at både gode og dårlige erfaringer skal deles og utfordres.
Parallelt med dette blir også arbeidet med Fullføringsreformen viktig for hele sektoren i tiden framover.
Fullføringsreformens mål om å redusere frafall og sikre at elevene er bedre forberedt for yrkesliv og
høyere utdanning henger godt sammen med sektorens overordnede mål om økt gjennomføring med
planlagt kompetanse, økt læringsutbytte og økt livsmestring. Reformens sentrale tiltak er en utvidet og
ikke tidsavgrenset rett til videregående opplæring fram til studie- eller yrkeskompetanse. En utvidet rett
vil innebære at fylkeskommunen må ta et enda større ansvar for å gi alle i videregående opplæring mer
faglig støtte, flere sjanser og bedre tilpassede løp. Reformen skal videre bidra til at alle i videregående
opplæring får et mer tilrettelagt løp, men særlig til at de med ekstra utfordringer får et bedre tilbud. Det
er et tiårsperspektiv på gjennomføring av reformen og målet er at ni av ti fullfører videregående
opplæring i 2030. Fullføringsreformen vil få stor betydning for videregående opplæring i tiden framover.
Sammen med den strategiske planen for videregående opplæring vil den være en viktig bærebjelke i det
videre arbeidet.
En sentral del av det videre arbeidet for videregående opplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune
vil selvfølgelig også knytte seg til oppstart av de to nye fylkeskommunene, som skal være operative fra 1.
januar 2024. På grunn av at videregående skole ikke følger kalenderåret må en del aktiviteter være
avklart allerede tidlig i 2023, for eksempel hvordan inntaket til videregående skole våren 2024 skal
gjennomføres. Både planlegging og gjennomføring av overgangen til to nye fylkeskommuner vil kreve
innsats og ressurser fra alle aktører i det 4-årige opplæringsløpet.
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