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Innledning 

Oppfølgingstjenesten i Vestfold og Telemark (OT) har 5 avdelinger lokalisert i Grenland, Larvik, 

Sandefjord, Tønsberg og Horten. På disse avdelingene tilbys det oppfølging og veiledning, 

opplæringstilbud 2-3 dager i uka og utplassering i arbeidslivet. Oppfølgingstjenestens målgruppe er 

ungdom utenfor opplæring og arbeid mellom 15 og 21 år, og formålet er å få ungdom tilbake i 

opplæring eller arbeid.  

Skoleåret 2020 -2021 videreførte OT prosjektet med opplæring i fag1, men høsten 21 ble prosjektet 

gjort til en fast ordning i OT og prosjektstillingene ble faste undervisningsstillinger. I møte med nye 

ungdommer på OT er det å ta fag ett av tiltakene rådgiverne har tilbudt, hovedsakelig til de som har 

behov for å kvalifisere seg til videre skole/lære, fullføre videregående eller som en form for 

oppvarming til å begynne på videregående. Undervisningen foregikk både på OT avdelingene ved 

fysisk oppmøte og på digitale læringsplattformer.   

 

Evaluering av skoleåret 2021 - 2022 

Ressursbruk  

Fra høsten 2021 har det vært fire 100% stillinger som har ansvar for undervisningen ved våre fem 

avdelinger. En 100% stilling fordelt på OT Tønsberg og Horten, én 100% fordelt på OT Sandefjord og 

Larvik og to 100% ved Talenthuset i Skien – hvor de også har SMI-elever og ungdom via NAV. 

Rekruttering  

Rekruttering til opplæring i fag skjedde som nevnt via OT-rådgiverne. Vi har bevisst hatt en lav 

terskel for å delta i opplæring og å melde seg opp til eksamen. Noen ungdommer trenger nok mer 

egenmotivasjon og mer tid for å klare eksamen enn det de i noen tilfeller har, men vi har valgt å tro 

på ungdommens ferdigheter, vilje og motivasjon. Det er det vårt tilbud i OT i stor grad handler om. 

Gi tilbud om, motivere ungdommene og legge til rette for mestring.  Erfaringene fra tidligere år 

gjorde at vi fortsatte med et innledende møte med ungdommene, og vi så at effekten av disse 

møtene var stor i forhold til oppmøte videre. Disse møtene øker graden av trygghet og skaper en 

god relasjon før oppstart.  

 
1 For mer informasjon om bakgrunn for prosjektet se rapport for skoleåret 2019 – 2020. 
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Undervisningen  

Struktur    

Ungdommen hadde tilbud om faste møtetidspunkt hver uke på de ulike avdelingene, og dette 

fungerte veldig bra. Tett og individuell oppfølging var fortsatt avgjørende for motivasjon og 

progresjon hos ungdommene. Videre så vi at det var avgjørende at OT-rådgiver gjorde et godt for- 

og etterarbeid, slik at undervisningen og oppfølgingen ble best mulig tilpasset. 

Vi gjennomførte noe en-til-en undervisning, men mest undervisning i mindre grupper. Vi har prøvd å 

tilrettelegge ut fra individuelle behov, som å sitte litt skjermet selv om vi har begrensede 

romressurser og med tilpasset undervisningsopplegg, men ut fra målet om at ungdommene skal 

tilbake i skole eller arbeid, så jobbes det med at de tilpasser seg mindre grupper selv om de fleste av 

dem jobber med sitt individuelle faglige opplegg og i liten grad har ordinær undervisning 

(tavleundervisning osv). Vi legger opp undervisningen ulikt på avdelingene, ut fra tilgjengelige rom 

og ikke minst ut fra de ungdommene som kommer til undervisning. Noen av dem trenger tydelige og 

langsiktige planer, mens andre ønsker å jobbe mer ut fra dialog underveis om metode og faglig 

innhold, ut fra læreplanene i de enkelte fagene. Lærerne har tett dialog med de fleste ungdommene 

som møter til undervisning eller har lagt til rette for ungdommene med gode planer, slik at ungdom 

har hatt mulighet til å jobbe hjemmefra når de ikke møter på OT. Det å jobbe hjemmefra ser vi 

fungerer godt for noen få. En stor andel av ungdommene forteller imidlertid at det er vanskelig å 

jobbe hjemme på grunn av forstyrrelser fra familie, dårlig konsentrasjon, dårlige boforhold og 

forstyrrelser fra sosiale medier.  

Covid- 19  

Fjorårets utfordringer med mye hjemmekontor i forkant av eksamen, som gjorde læringsarbeidet 

mer krevende og utfordrende for ungdommene, har ikke vært utfordrende denne perioden, da 

lærerne har vært i full aktivitet og ikke på hjemmekontor. Vi ser likevel at det ble mye fravær på 

grunn av smittevernreglene, som medførte at mange måtte holde seg hjemme pga karantene eller 

symptomer. Videre så ble det en gyllen mulighet for å si at man hadde symptomer hvis man ikke var 

helt motivert til å møte på OT, og vi som undervisere kunne heller ikke oppmuntre til oppmøte ved å 

si at de kunne komme og se om ikke de følte seg bedre etter å ha kommet seg opp og ut hjemmefra 

– som vi vanligvis kan. Dette kan ha medført at en del ikke møtte så mye som de burde, og at de ikke 

ble helt forberedt til eksamen, og da var de kanskje ikke faglig forberedt til å bestå eller at de ikke 

møtte. Flere av ungdommene uttalte også at de opplevde det som svært tungt da den nye bølgen 

kom etter nyttår, og virket litt motløse og umotiverte på grunn av dette.   



4 
 

Kartlegging og nivå  

Kartleggingen av det faglige nivået hos ungdommene før oppstart ble gjennomført i samtaler med 

den enkelte ungdom. Samtalene hadde fokus på skolehistorie, karakterer og ungdommens 

fortelling/egenopplevelse av fagene. På bakgrunn av dette startet ungdommene opp med oppgaver 

laget av undervisningsansvarlige. Underviser var tett på, fulgte arbeidet, og justerte nivået der det 

var nødvendig. Undervisningen for alle ungdommene har dermed vært individuelt tilpasset.  Vi 

brukte bevisst ikke kartleggingstester, dette med begrunnelse i ungdommenes ofte negative erfaring 

med testing fra skolehverdagen. Dialog rundt hvordan de løser eller hvordan de kan løse oppgavene 

de får, gir god innsikt i deres faglige nivå og deres læringsstrategier, og bidrar til at en del av 

ungdommene forstår bedre selv hvordan de lærer.  

Matematikk 

Hovedvekten i undervisning har fortsatt vært på grunnleggende ferdigheter i faget matematikk - på 

områdene addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon. Det er brukt ulike både digitale og trykte 

læremidler for å drille basisferdigheter, som er en forutsetning for å forstå matematikken videre. Vi 

brukte etter hvert eksamensoppgaver på videregående nivå for å trygge ungdommene på hvilke 

typer oppgaver som vil komme. Det å jobbe med konkrete eksamensoppgaver er svært nyttig både 

for å avdekke hull i basisferdigheter, men også for å kunne lese, forstå og løse eksamensoppgavene. 

Disse krever ofte at elevene knekker koden på hvilken matematikk som bør brukes for å løse 

oppgavene og er ikke tydelige regneoppgaver som elevene er godt kjent med.  Å øve på å avkode 

oppgavene er en måte å forberede dem og trygge dem på det som kommer til eksamen. Digitale 

ferdigheter er sentralt i matematikkfaget, og særlig nå med fagfornyelsen hvor programmering har 

kommet inn i tillegg til regneark (Excel) og GeoGebra. Digitale ferdigheter er et viktig fokusområde 

også videre.  

Individuell opplæring og oppfølging trygger troen på egne ferdigheter, både faglig og som menneske. 

Behovet for tilbakemelding, positivitet og trygghet har vi sett at er viktig for veldig mange i vår 

målgruppe.  

Antall ungdommer som fikk opplæring i fag 

Skoleåret 2021/2022 meldte 109 ungdommer seg opp til eksamen og jobbet aktivt med ett eller 

flere fag. Dette er en økning på fem ungdommer fra forrige periode. I tillegg var det ungdommer 

som kom for å jobbe med fag uten eksamen som mål, men som en oppvarming til å begynne på 

skolen. Noe av utfordringene i arbeidet med målgruppen generelt, er ustabilitet i oppmøte og 

motivasjon. Dette har vært veldig synlig i perioden med Covid- 19. På grunn av en del fravær fra 

arbeidet med fag, som beskrevet under Covid-19 innledningsvis, preget nok dette oppmøtet til 
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eksamen for neon av ungdommene fordi de ikke følte seg godt nok forberedt. Dette ser vi også i de 

to forrige periodene, som også var under pandemien. Vi ser at noen ikke klarer å gjennomføre 

eksamen i første omgang, men kanskje trenger en ekstra periode med arbeid for å trygges til å 

prøve.  

Eksamen 

Samarbeid med eksamenskontoret  

Vi hadde et veldig godt samarbeid med eksamenskontoret også i skoleåret 2021-2022. Ungdom vi 

hadde tett oppfølging med fikk dekket kostnaden ved eksamen, og dette var en stor fordel i dette 

arbeidet - spesielt når det kommer til motivasjon. Eksamenskontoret var raske til å svare på 

henvendelser og ga tydelige instrukser i forhold til eksamensgjennomføring. Nytt for denne perioden 

er at de fire som har undervisningen i OT også ble administratorer for eksamen, og dermed selv stod 

for kandidatnummer, uthenting av eksamensoppgaver og registrering av oppmøte i 

eksamensportalen. På denne måten tok vi selv mye av arbeidet med gjennomføringen av eksamen. 

Om noe skulle feile under gjennomføringen, var eksamenskontoret konkrete og løsningsorienterte 

for å nå best mulig resultat for ungdommen. OT mener at det gode samarbeidet med 

eksamenskontoret er en av suksessfaktorene for prosjektet. Vi opplever fortsatt utfordringen med at 

en del ikke møter til eksamen, noe vi ønsker å drøfte videre med eksamenskontoret hvordan vi kan 

løse, men vi ser samtidig at utfordringen er tilsvarende blant øvrige privatister og ikke kun i vår 

målgruppe.  

Tidligere år har vi avholdt matematikkeksamener i våre lokaler siden dette var vårt 

hovedsatsingsområde. Under Covid-19 fikk vi til et samarbeid med å avholde alle skriftlige 

eksamener i våre lokaler, det vil si i alle fag. Dette ser vi i tidligere undersøkelse og dybdeintervju at 

har vært en medvirkende årsak til at flere har gjennomført eksamener, også i en vanskelig tid med 

forberedelser. Vi har fortsatt med denne løsningen og opplever dette som veldig positivt for mange 

av våre ungdommer.  

Gjennomføring og resultater  

Ungdommene som hadde skriftlige eksamen gjennomførte, som nevnt, disse i OT sine egne lokaler. 

Det var betryggende for ungdommen å være på et kjent sted og med trygge rammer rundt seg. 

Dette var mulig å gjennomføre med god støtte fra eksamenskontoret. OT hadde to personer 

tilgjengelig under eksamen, og gjennomføringen var på denne måten mer ressurskrevende enn om 

ungdommene hadde tatt den ute på skolene. Det er viktig å presisere viktigheten av tett oppfølging 

også med tanke på de som ikke fullfører og får bestått eksamen. Vi har stort fokus på at de er en 

erfaring rikere og at de er mer forberedt til skolehverdag, eller ny eksamen. Her gjør rådgiverne i 

samarbeid med undervisere en fantastisk jobb. 
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Det var 291 (171 møtte eksamener) enkeltstående eksamener som skulle gjennomføres skoleåret 

2021/22. Det er en økning i antall oppmeldinger denne perioden, mot 267 oppmeldinger året før, 

mens det nå var 171 møtte mot 175 i forrige periode. Vi hadde dermed en økning på ikke møtt 

sammenliknet med forrige periode. Etter en økning på over 300% i antall oppmeldinger de siste 

årene kan det se ut til at det er på vei mot en stabilisering. Det er fortsatt en høy andel gjennomførte 

eksamener, som viser at dette er et viktig tiltak for å hjelpe ungdommene tilbake i skole eller arbeid. 

Resultatene ble som følger dette skoleåret:  

• 147 bestått (151 året før) 

• 24 ikke bestått (samme antall som året før) 

Dette tilsier 85,96 % ≈ 86% bestått av de som gjennomførte privatisteksamen via opplæring i OT for 

skoleåret 2021-2022 (86,3 % i forrige periode). 

Figur 1.  

 

 

Formål med prosjektet - i hvor stor grad oppnådde vi resultater sett opp mot formålene?   

Tanker om de målene vi satte for prosjektet ved oppstart 2017: 

Å teste ut nettundervisning som pedagogisk verktøy i OT Vestfold og for vår målgruppe.  

• Vi så at E-leksjonene i matematikk var nyttige for ungdommen. Kontakten med ungdommen 

var, og er, i stor grad avgjørende for selvtillit, mestring og ikke minst i forhold til å komme 

seg videre i skole, arbeid eller det å sette seg noen mål i hverdagen. Derfor har vi lagt bort 

tanken om å møtes kun i videooverføringer. 

Bestått; 147; 
86 %

Ikke bestått; 
24; 14 %

TOTAL SKOLEÅRET 21/22
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• Vi så at det var en stor interesse for faget matematikk, selv om ikke alle klarte å gjennomføre 

på "normert" tid av ulike årsaker.  

• Vi ser et stort behov for å møte ungdom fysisk jevnlig, og ikke bare på nett. Derfor har det 

blitt en sterk dreiing mot å møte ungdom i våre lokaler, samtidig motivere til arbeid over 

nett med underviser. Dette krever mye av undervisere da antallet er økt veldig, også inn mot 

eksamenspåmeldinger. 

• Vi har i tillegg utvidet prosjektet fra å gjelde matematikk til å åpne for de fagene 

ungdommen ønsker å jobbe med. Dette har utviklet seg til gjelde over 20 ulike fag. Dette er 

selvfølgelig krevende for undervisere, men samtidig så er det ansvaret til ungdommen selv 

som er avgjørende for utvikling i faget.  

Å få ungdommer som er utenfor opplæring, og som har utfordringer i forhold til læring/ skole til å 

oppleve mestring, tilhørighet og økt tro på muligheter for egen læring.     

Et intervju og undersøkelse av våre ungdommer året 2019/2020 viser at ungdommen i vår 

målgruppe trigges veldig av at det er en retning på arbeidet for ungdommene. Det er lettere å 

fortelle noen at man tar opp fag, eller har fokus på fag, enn at man bare er hjemme og utenfor 

opplæringen. Undersøkelsen for 2020/2021 ble dessverre ikke sendt ut, noe vi burde fått til for å 

følge opp om det fortsatt er den samme trenden som tidligere år- eller alle år vi har hatt 

undersøkelsen.2 En noe bearbeidet undersøkelse ble sendt ut juni 2022 og som tidligere år var det 

en utfordring å få nok respondenter, men 14 av ungdommene som var aktive med fag, har besvart 

undersøkelsen og gav oss nyttig informasjon. En oppsummering av undersøkelsen ligger som vedlegg 

til rapporten. Den generelle tilbakemeldingen er at de er veldig fornøyde med tilbudet med fag og 

med lærerne og litt varierende fornøyd med egen innsats.  

Et av de nye spørsmålene går på om de ville tatt privatisteksamen om det ikke var gjennom OT. 

Svaret på det var 42,9% nei, 42,9% vet ikke og 14,3% ja. Dette bekrefter det flere av ungdommene 

har sagt underveis, at de trengte denne støtten i arbeidet mot eksamen. Videre spurte vi om 

tilbakemelding på hva som fungerer bedre/dårligere med å jobbe med fag på OT enn på skolen: 

Hvis du synes utbyttet er bedre/dårligere av å jobbe med fag på OT enn på skolen – hva gjør det 

bedre/dårligere? 

9 responses 

«bedre tid med læreren, mindre grupper, tilrettelegging og det at man blir hørt» 

 
2 Undersøkelsen fra tidligere år ligger i rapport fra perioden 19/20 og kan ses i sin helhet der.  
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«null press» 

«Lettere å disponere tiden min på det jeg syns er nødvendig» 

«Følte meg veldig ivaretatt og var en god trygghets følelse hos Ot. Ikke så stort og de 

hadde tid til meg.» 

«Jeg synes man får veldig god hjelp fra lærerne på OT, og man får med seg alt. Mens på 

skolen synes jeg det går alt for fort og da blir det mye å huske på samtidig som man kan 

glemme fort» 

«Jeg liker det bedre på OT. Føler jeh kan få være med og styre litt mer selv.» 

«Jeg syns det er bedre å jobbe med fag på OT, fordi jeg får konsentrert meg mye bedre og 

det er ikke så mange der» 

«bedre tilrettelagt og enklere å bli sett» 

«Jobbe hjemme» 

 

Ungdommene gir en klar tilbakemelding på at den individuelle tilpassingen fungerer godt for dem, 

og dette er noe vi skal opprettholde videre. Vi ønsket også en tydeligere tilbakemelding på hva de 

opplevde var utbytte av å jobbe med fag på OT: 

Figur 2. 

 

Det er flott at de opplever så godt læringsutbytte og at mange har bestått fag og kvalifisert seg 

videre, men det er også veldig positivt at så mange svarer at de har fått et bedre forhold til 

skolesituasjonen. Dette støttes i antallet vi ser pr 1.9.2022 at er tilbake på skolen. Se vedlegget for 

mer informasjon fra undersøkelsen. 
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Å få ungdommer tilbake til opplæring, ved at de gjennom undervisningen på OT kan kvalifisere seg i 

fag de mangler.  

Resultater fra 1. september 2022 viste at av 109 ungdommer som viste interesse for undervisning 

rettet mot eksamen, enten var ferdig med vgs (2), i opplæring vgs (41), lære (10), arbeid (24). Det vil 

si at 77 av 109 ungdommer er tilbake i opplæring (vgs/ lærling), arbeid eller har fullført og bestått 

vgs. Det er flere ungdommer som har kvalifisert seg til lære via OT gjennom fag. 19 ungdommer er 

fortsatt ivaretatt av OT. I tillegg vet vi at 147 enkeltstående eksamener ble fullført og bestått.    

7 ungdommer har ukjent status, enten utenfor vår målgruppe eller ikke fått tak i dette skoleåret 

(21/22) og vi har ikke lykkes i å innhente informasjon om status pr tid. Det vi ser er at de ikke har 

noen skolehistorikklinje i Vigo.  

 

Figur 3. 

 

 

 

 

Målet til OT 

Hovedmålet til OT er å få ungdom tilbake i opplæring i skole eller bedrift. Det er også et mål å få 

ungdom over i ordinært arbeid eller til andre tiltak. Oversikten nedenfor viser at 71% av 

ungdommene som har benyttet seg av fagtilbudet har fullført vgs, går på skole, er i lære eller er i 

arbeid, mot 65% i forrige periode.  

 

 

 

Vgs eller 
fullført vgs

40 %

Jobb
22 %

Lære:
9 %

OT videre
17 %

Ukjent
6 %

NAV
1 %

Ikke i aktivitet
5 %

HVA GJØR UNGDOMMEN SOM JOBBET 
MED FAG PR 1.9.2022?
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Figur 4. 

               

 

Total oversikt eksamensgjennomføring for alle perioder (vår-17 - vår- 22) 

Matematikk 

For skoleåret 2021/2022 viser resultatene 17 beståtte enkelteksamener og 9 ikke bestått av de 25 

som møtte til eksamen. Totalt gjennom de 11 periodene viser resultatene 89 beståtte eksamener og 

40 ikke beståtte eksamener i faget matematikk. 69% bestått i faget matematikk av de som møter til 

eksamen.  

Figur 5. 

 

Fullført vgs, 
vgs, lære, jobb

71 %

OT videre, 
NAV mm

18 %

Kjent, ikke aktivitet
5 %

Ukjent
6 %

VIDERE GROVINNDELING STATUS PR 
1.9.2022

Bestått
69 %

Ikke bestått
31 %

MATEMATIKKGJENNOMFØRINGER
VÅR 2017-VÅR 2022
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Totalt alle fag  

Totalt for alle fag gjennom de 11 eksamensperiodene viser det 490 fullførte og beståtte eksamener, 

82 ikke-beståtte. (86% fullført og bestått for de som møter til eksamen).  

Figur 6. 

            

Ansvarlige for opplæring i fag: Eva Kittelsen (OT Sandefjord og Larvik), Anneline Thommesen (OT 
Tønsberg og Horten) og Ramona Sandersen og Thomas Roligheten (Talenthuset). 
 

 

OT Vestfold og Telemark september 2022                                      

 

Anneline Thommesen, opplæring i fag OT  

Eva Skage, teamleder OT   

Bestått
86 %

Ikke bestått
14 %

EKSAMENSRESULTATER TOTALT 
VÅR 2017 - VÅR 2022
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VEDLEGG: Resultater av spørreundersøkelsen 
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Hvis du synes utbyttet er bedre/dårligere av å jobbe med fag på OT enn på skolen – hva 

gjør det bedre/dårligere? 

9 responses 

«bedre tid med læreren, mindre grupper, tilrettelegging og det at man blir hørt» 

«null press» 

«Lettere å disponere tiden min på det jeg syns er nødvendig» 

«Følte meg veldig ivaretatt og var en god trygghets følelse hos Ot. Ikke så stort og de 

hadde tid til meg.» 

«Jeg synes man får veldig god hjelp fra lærerne på OT, og man får med seg alt. Mens på 

skolen synes jeg det går alt for fort og da blir det mye å huske på samtidig som man kan 

glemme fort» 

«Jeg liker det bedre på OT. Føler jeh kan få være med og styre litt mer selv.» 

«Jeg syns det er bedre å jobbe med fag på OT, fordi jeg får konsentrert meg mye bedre 

og det er ikke så mange der» 

«bedre tilrettelagt og enklere å bli sett» 

«Jobbe hjemme» 
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Kan du gi oss et forslag til hva vi kan gjøre som ville gjort det enda bedre for deg å ta fag 

her på OT? 

8 responses 

«liker det veldig godt som sånn det er!» 

«Kunne få hjelp av flere lærere» 

«Usikker» 

«Kanskje få inn flere lærere som kan noe om samf, naturfag og andre fag» 

«Har ikke noe spesielt svar her» 

«Nei» 

«syns alt var fint» 

«Jeg synes det er fantastisk det dere gjør» 

 

 

 

 

Andre kommentarer? 

3 responses 

«Synes OT er et veldig bra sted for å kunne både ta opp fag og lære noe nytt» 

«Nei» 

«Jeg synes alt var perfekt! Jeg har lært masse og mye mer enn det jeg kunne lære meg 

på skolen! Og det er jeg skikkelig fornøyd med.» 

 


