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INNLEDNING  

Rapporten er laget i forbindelse avrundingen av realiseringsfasen for Regional plan 

for et helhetlig opplæringsløp (RPHO), vedtatt av fylkestinget i Vestfold 

fylkeskommune i april 2015. Rapporten skal gi et innblikk i de aktivitetene som er 

gjennomført og de som fortsetter etter 2018. Den skal være en dokumentasjon for 

politikere og skal gi kunnskap og inspirasjon til de aktørene i kommunene og 

fylkeskommunen som har som oppgave å sikre barn og unge et helhetlig 

opplæringsløp. 

Arbeidet med den regionale planen har foregått i to hovedfaser:  

1. utviklingsfasen av den regionale planen – 2012 – 15  

2. realiseringsfasen av den regionale planen – 2015 – 2018  

Utviklingen av den regionale planen foregikk i et tett samarbeid med representanter 

for de aktørene som ville bli berørt av planen. I denne fasen ble det gjennomført et 

utstrakt arbeid for å prioritere områder det var viktig å jobbe sammen om. Deltakerne 

viste høyt engasjement og vilje til å lykkes bedre både med kvaliteten på 

opplæringen og på overgangene. 

Samhandling foregikk i stor grad på etablerte 

arenaer og på noen nyetablerte. Planen ble også 

utviklet i et samarbeid med andre regionale planer i 

Vestfold; særlig Regional plan for verdiskaping og 

innovasjon, for å sikre at de ferdige planene ikke 

sto i veien for hverandre, men tvert imot styrket 

hverandres målsettinger. Det var også viktig at 

RPHO ikke ble opplevd som «enda et prosjekt!», 

men som et samarbeid som fungerte samlende, 

praksisnært og relevant.  

For å bidra til helhetlig og god kvalitet i 

opplæringsløpet, var det viktig å lytte til dem som 

hver dag jobber med barn og unge i 

læringsarbeidet. Også elever fra grunnskolen og videregående skole deltok i 

utviklingen av planen. Fylkeselevrådet har vært en god arena for å avklare sentrale 

problemstillinger som for eksempel IKO-modellen og faget utdanningsvalg.  

Da planen ble vedtatt i april 2015, bevilget Fylkestinget midler til to stillinger med 

formål å realisere målsettingene i RPHO; Handlingsplanen 2015 – 2016 og senere 
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revidert Handlingsplan 2017 – 2018. Da realiseringsfasen startet i april 2015, og 

planarbeidet skulle settes ut i livet, ble et RPHO-team med leder og de to 

medarbeiderne etablert. Teamet valgte å bygge videre på den tette samhandlingen 

som var etablert med aktørene.  

Denne sluttrapporten beskriver noen av de konkrete aktivitetene som er styrket eller 

etablert gjennom realiseringsfasen og som fylkeskommunen i samarbeid med 

kommunene tar sikte på å følge opp videre i vanlig drift etter 2018.  

 

OPPLÆRINGSLØPET.NO  

Tidlig i fasen ble opplæringsløpet.no etablert som en frittstående nettside for å 

kunne kommunisere med alle aktørene på tvers av skoleslag og forvaltningsnivåer. 

Lenke: http://www.opplaringslopet.no/  

Intensjonen med siden var å  

1. gi oppdatert informasjon om RPHO arbeidet  

2. vise eksempler på god praksis fra barnehager og skoler i Vestfold  

3. være en delingsarena for aktiviteten i ulike arenaer 

Opplæringsløpet.no vil fortsatt være aktiv etter 2018. Den blir flyttet til VFK.no sine 

nettsider og blir holdt oppdatert av fylkeskommunen og vil fungere som tidligere med 

et noe mer spisset innhold.   

 

 

 

 

 

 

http://www.opplaringslopet.no/
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KVALITET I OPPLÆRINGEN 

Et oppdrag gitt i handlingsplanen 2015 – 

2016 i realiseringsfasen for RPHO, har 

handlet om å definere kvalitet i 

opplæringen og i overgangene. Dessuten 

å jobbe sammen med aktørene for å bidra 

til at barn og unge opplever sammenheng 

og helhet i opplæringsløpet. En viktig 

forutsetning for å lykkes med dette, er å utvikle en felles definisjon på hva god kvalitet 

i opplæringen er. Kvalitetskjennetegnene ble derfor utviklet og ferdigstilt i løpet av det 

første året i realiseringsfasen.  På bakgrunn av nasjonale og lokale 

kvalitetskjennetegn ble det utviklet et sett som ble kvalitetssikret i de allerede 

etablerte rektornettverkene og med innspill fra kommunene og med sentrale 

samarbeidsparter, blant annet med lærerorganisasjonene, NHO og LO.  

Kvalitetskjennetegnene er altså gjennomgått i mange fora og med mange ulike 

aktører i kommunene og fylkeskommunen før en definisjon på god kvalitet i 

opplæringen ble ferdigstilt.  

Lenke til god kvalitet i opplæringen:  

http://www.opplaringslopet.no/kjennetegn-pa-kvalitet-opplaeringen/opphav/15/  

Kvalitetskjennetegnene som er beskrevet, er nødvendigvis mer overordnet enn det 

skoler, barnehager og andre opplæringsarenaer 

vanligvis har. Kjennetegnene kan derfor fungere 

som «faner» som alle barnehager og skoler i 

Vestfold kan gå bak. Men kjennetegnene må 

konkretiseres mer i den enkelte barnehage og 

skole.  

Kjennetegnene kan også brukes som en standard 

eller sjekkliste for å vurdere egne 

kvalitetsstandarder som allerede kan være 

formulert i den enkelte barnehage eller skole.   

 

 

KVALITETSKJENNETEGN PÅ GODE OVERGANGER: 

Den samme metodikken ble brukt da Kvalitetskjennetegn på gode overganger ble 

utviklet. Sammen med RPHO-teamet utviklet en liten gruppe rektorer et utkast til 

kjennetegn på gode overganger. Disse ble vurdert og justert både i 

 
«Barn og unge i Vestfold sikres en 
trygg og sunn oppvekst som 
kvalifiserer alle til et godt voksenliv 
med deltakelse i samfunns- og 
arbeidsliv.» s. 6 RPHO 

http://www.opplaringslopet.no/kjennetegn-pa-kvalitet-opplaeringen/opphav/15/
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rektornettverkene, karrierenettverkene, lærerorganisasjonene, fylkeselevrådet og 

andre, før de ble forelagt fylkesmannens Lederforum for oppvekst og opplæring  

 

De endelige kjennetegnene på gode overganger er utformet slik: 

1. Barnehagepersonalet og pedagogisk 
personale i skolen kjenner til 
kompetansemål og arbeidsmåter i 
sine fag og på foregående og neste 
nivå i opplæringsløpet. De tar 
hensyn til det når de planlegger, 
tilrettelegger og gjennomfører 
opplæringen. 

2. Barn, unge og foresatte opplever at 
det er god kommunikasjon mellom 
nivåene, slik at overgangen 
oppleves som trygg og god. 

3. Neste nivå er godt forberedt og 
tilpasninger og tilrettelegginger i 
opplæringen som er avtalt, blir gjennomført 

4. Barn, unge og foresatte opplever å bli lyttet til og veiledet i overgangene 
5. Barn, unge og foresatte kan lett innhente god informasjon om neste nivå og 

gjør bevisste valg om videre utdanning på grunnlag av egne interesser, 
kompetanse, evner og forutsetninger.      
           

 

REKTORNETTVERK – i fem områder:  

Larvik – Sandefjord – Tønsberg – Horten – Nord  

Rektornettverkene ble opprettet i forbindelse med God oppvekst, men var lite aktive i 

2015 da realiseringsarbeidet for RPHO startet. Det ble derfor viktig å reetablere 

rektornettverkene som en god kraft i gjennomføringen av RPHO.  

 

Mandat for rektornettverkene 

Rektornettverkene skal være lærende profesjonsnettverk for rektorer med ansvar for 

ungdomsskoler og videregående skoler i Vestfold. Nettverkene skal ledes av rektor i 

videregående skole. 

 

Formålet er å samarbeide om elevenes læring og utvikling for en felles elev - og 

ungdomsgruppe gjennom hele opplæringsløpet. 

Rektornettverket skal samarbeide og samhandle om: Kvalitet i overganger i 

opplæringsløpet, kvaliteten på opplæringen, tiltak som bidrar til bedre sammenheng 

og progresjon i fagene, skape engasjement og forpliktelse om felles satsinger og mål 

- regionalt og lokalt, bidra til profesjonelt lagarbeid på tvers av skoleslagene og 

benytte felles kvalitetskjennetegn som utgangspunkt for kvalitetsutvikling knyttet til for 

eksempel læringsmiljø, livsmestring og fagfornyelsen.  
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Grunnstruktur for rektornettverkene 

En rådgiver i utdanningsavdelingen er ansvarlig koordinator for rektornettverkene 
som støtte for rektorene som leder nettverkene. 

a. Ansvarlig koordinator i utdanningsavdelingen innkaller lederne for 
rektornettverkene til møte to ganger i året – august/september og 
januar/februar for å planlegge og dele erfaringer fra de fem områdene.  

b. Rektornettverkene skal ha minimum to møter per skoleår 
i. læringsmiljø og livsmestring som ett tema 
ii. fokus på Høstrapporten og oppfølgingsansvaret for 

læringsresultater som annet tema 
c. Lederne for rektornettverkene arrangerer fra 2 til 4 nettverksmøter 

per skoleår. (De fem nettverkene har ulik praksis på dette.) Det foreslås 
at ansvarlig koordinator støtter lederne i arbeidet og deltar på 
nettverksmøter i hvert av de 5 områdene minst en gang per år.  

d. Lederne for rektornettverkene følger mandatet som er utviklet  
e. Ansvarlig koordinator i utdanningsavdelingen sørger for 

kommunikasjon mellom karrierenettverkene og rektornettverkene. 
f. Ansvarlig koordinator har også ansvar for å legge inn program og 

referat fra møtene i opplæringsløpet.no og materiale fra 
profesjonsnettverk i de fem områdene. 

g. Oppfølging av profesjonsnettverk skjer i rektornettverkene. Den 
ansvarlige koordinator i utdanningsavdelingen støtter og avlaster 
rektornettverkene når det gjelder etablering og gjennomføring av 
profesjonsnettverk i de fem områdene. 

  
 
 
 
KARRIERENETTVERK  
Karrierenettverkene ble etablert 2008 og ble også benyttet i satsingen Ny Giv. Dette 

er en svært viktig arena med sentrale aktører innenfor karriereveiledning som bidrar 

til kvalitet på dette feltet både i ungdomsskolen og i videregående opplæring. I 

karrierenettverkene deltar rådgivere fra ungdomsskoler og videregående skoler, 

OT/PPT, Karrieresenteret, NAV, Voksenopplæringen og andre som bidrar i 

karriereveieledning for de unge.  

I RPHO-arbeidet har karrierenettverkene vært viktige arenaer – i første omgang for å 

bidra i utviklingen av intensjon, målsetting og tiltakene i RPHO. I neste omgang med 

å realisere forventningene i RPHO om å bidra i utviklingen av kvalitetskjennetegn på 

gode overganger. Og spesielt bidra til at overgangen mellom ungdomsskolen til 

videregående opplæring oppleves som god for elevene og deres foresatte, 

avgiverskole og mottakerskole. 

Nettverkene er fordelt i fem områder: Larvik – Sandefjord – Tønsberg – Horten – 

Nord (Holmestrand/Sande/Svelvik) og ledes vanligvis av en rådgiver fra 

videregående skole. 
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Mandat for nettverkskoordinator:   

• Lede arbeidet med det lokale, operative nettverket for karriereveiledning i sitt 
område.  

• Organisere, samordne og kvalitetssikre arbeidet med kvalitet ved grunn- og 
videregående skoler i arbeidet med karriereveiledningen.   

• Involvere det lokale næringsliv/arbeidsliv med tanke på samarbeid for best 
mulig helhet og sammenheng i karriereveiledningen i skole og bedrift, 
tilpasset arbeidsmarkedets behov for kompetanse.   

• Inngå i et fagteam for karriereveiledning, sammen med fylkeskommunens 
faglig ansvarlige på området, og de øvrige nettverkskoordinatorene.   

• Jevnlig rapportering til rådgiver i Utdanningsavdelingen.  
 
Karriereveiledningen skal sikre:   

• At unge og voksne i alle livsfaser skal få et likeverdig tilbud om 
karriereveiledningen  

•     At de utdanningssøkende får tilgang til profesjonell karriereveiledning.   

• Bidra til reduksjon i feilvalg, bortvalg og omvalg.   

• Sørge for en felles standard i fylket 
 

 

UTDANNINGSVALG – UTV   

Ett av hovedpunktene i handlingsplanen for 

RPHO 2017 – 18 var å styrke 

karriereveiledningen med særlig vekt på faget 

utdanningsvalg.  

Å lykkes med UTV-faget er et sterkt bidrag til de 

unges livsmestring. Faget har 110 timer på 

ungdomsskolen fordelt på de tre årene. En del av 

timene brukes i samarbeid med videregående 

skoler.  

En arbeidsgruppe med representanter fra USN, 

ungdomsskolen i utvikling, UiU, og 

fylkeskommunen undersøkte utfordringene i faget. 

Elever og lærere ble spurt via spørreundersøkelse 

og intervju og beskrev utfordringer i faget som ble 

oppsummert i en rapport, Utdanningsvalg – 

Undersøkelse om elevers erfaringer med faget.Utfordringene handler om 

organiseringen av faget, status for faget og lærernes kompetanse. Hvordan faget 

utdanningsvalg blir gjennomført, er derfor svært ulikt mellom kommunene og mellom 

ungdomsskolene.  

Tiltakene for å utvikle faget UTDANNINGSVALG: RPHO-teamet inviterte til 

arbeidsseminar for UTV-lærere og rektorer i ungdomsskolene, med målsettingen om 

å utvikle og styrke faget. Deltakerne delte også undervisningsopplegg til en digital 

verktøykasse for UTV-faget.  
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Bidragene er publisert i Verktøykassa for Utdanningsvalg Vestfold: 

https://sites.google.com/larvikskolen.no/utv/  Denne siden blir kontinuerlig oppdatert 

av lærere i faget UTV som deler gode eksempler fra praksis knyttet til 

kompetansemålene.  

Det er også gjennomført kompetanseutvikling over to dager for UTV-lærere i 

Vestfold. Deltakerne opplevde dagene som meningsfylte. Det er en forventning om at 

de deler erfaringene med kollegaer på egen skole. Det blir arrangert en 

oppfølgingsdag mars 2019. Det er også gjennomført erfaringsdeling for alle UTV-

lærere i Vestfold og disse dagene vil fortsette i regi av leder for karrierenettverkene i 

fylkeskommunen.  Det viktigste er ikke at eleven vet hvilken linje de skal velge om 2 

år. Det viktigste er at eleven lærer seg selv å kjenne, og har valgkompetanse og 

valgferdigheter som trengs for å ta gode valg.  

 
Elevsitater om faget utdanningsvalg 
- Det beste med faget var mulighetene til å finne ut hva man vil. Det er 

uansett vanskelig hvis man ikke kjenner seg selv godt 
- Innholdet bør være rettet mot jobbmulighet ikke bare informasjon om 

utdanning 
- I faget utdanningsvalg er det enda viktigere med tilpasset opplæring enn i 

mange andre fag  
- Være kjent med verdiene våre! Det kan bli veldig tungt å jobbe på tvers av 

eget verdisyn 
 

 

 

PROFESJONSNETTVERK  

Hva skjer når lærere i barnehagen, grunnskolen 

og videregående opplæring inviteres sammen for 

å dele praksis, kunnskaper og erfaringer fra 

opplæring av barn og unge gjennom hele 

opplæringsløpet? I samarbeid med tre kommuner 

ble det etablert tre profesjonsnettverk med lærere 

fra hele opplæringsløpet – to nettverk i 

matematikk og ett i grunnleggende 

språkferdigheter. Lærerne var samlet 4 ganger en 

hel dag i perioden februar til november 2016. Eksterne forelesere og veiledere fra 

Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Kompetansesenteret Sør.  

Utvalgte pedagoger fra barnehagene og skolene i Nøtterøy kommune og 

Tønsberg kommune, sammen med henholdsvis Greveskogen vgs, Færder vgs og 

Nøtterøy vgs, jobbet i to nettverk med matematikk. Til grunn for samarbeidet la de 

emneområdet antall, rom og form i rammeplanen for barnehagen og den 

gjennomgående læreplanen i matematikk fra 1. - 11 årstrinn. 

  

https://sites.google.com/larvikskolen.no/utv/
https://sites.google.com/larvikskolen.no/utv/
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Utvalgte pedagoger fra barnehagene og skolene i Re kommune jobbet sammen 

med Re vgs om kommunikasjon, språk og tekst i rammeplanen for barnehage og 

grunnleggende ferdigheter i språk i skolen. 

På den fjerde og siste samlingen ble det gjennomført en sluttvurdering med 

deltakerne. Tilbakemeldingene var entydig positive til det de hadde vært med på. De 

pekte imidlertid på noen forutsetninger for at profesjonsnettverk skal bli vellykket som 

en varig ordning for pedagoger gjennom hele opplæringsløpet.  

Som oppfølging av denne piloten er det nå etablert profesjonsnettverk i de fleste 

kommunene i Vestfold. Nettverkene er organisert på ulike måter, men alle har som 

målsetting å styrke helhet og sammenhengen i opplæringsløpet i tråd med ett av 

kvalitetskjennetegnene for overganger: Barnehagepersonalet og pedagogisk 

personale i skolen kjenner til kompetansemål og arbeidsmåter i sine fag på 

foregående og neste nivå i opplæringsløpet. De tar hensyn til dette når de 

planlegger, tilrettelegger og gjennomfører opplæringen 

Lenken til filmen om profesjonsnettverk: http://www.opplaringslopet.no/  

Noen nettverk dekker hele opplæringsløpet mens andre jobber med overgangen 

mellom barnehage og skole, mellomtrinnet og ungdomsskolen eller ungdomsskolen 

og videregående skole. Hvert nettverk jobber med ett fag; for eksempel matematikk, 

norsk, grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, muntlig), digital kompetanse, 

kroppsøving, fremmedspråk, engelsk. 

  

Forutsetninger for å lykkes 

• deltakerne må oppleve at det har betydning for arbeidet i hverdagen 
• deltakerne må få tilgang til oppdatert kunnskap om hva som fremmer læring 
• sikre at den gode praksisen lærerne deler og refleksjonen rundt den, blir speilet 

mot erfarings- og forskningsbasert kunnskap om hva som fremmer læring 
• etablere en kultur for samhandling i profesjonsnettverket; at deltakerne har 

respekt og forståelse for den enkelte profesjonsutøvers betydning for barnets 
og elevens læringsløp  

• ha tydelige mål og avklarte forventninger til deltakerne er viktig. 
• sørge for tilstrekkelig planlegging av innholdet på samlingene og en god 

struktur for progresjon og gjennomføring. 
 

http://www.opplaringslopet.no/
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PROFESJONSNETTVERK I MATEMATIKK 

LARVIK 
 
Enkelte lærere og ledere fra 
barnehage, grunnskoler og 
videregående skole deltar. Deltakerne 
har hospitert på alle nivåer for å bli 
kjent med de andre nivåene og skaffe 
seg kunnskap om hva barna/elevene 
kommer fra og skal til. I tillegg er det 
avholdt fellessamlinger for alle 
barnehagelærere og matematikklærere 
i grunnskole og videregående skole, 
og fellessamling for alle ledere. 
Nettverket evalueres i 
rektornettverksmøte i november 2018 
og planen er at matematikknettverket 
skal fortsette omtrent som nå, med 
mulighet for noen endringer. 
 

SANDEFJORD 
 
Overgangen ungdomsskole/vgs er prioritert. Alle de 6 ungdomsskolene i kommunen 
deltar sammen med Melsom og Sandefjord vgs. Det er godt driv i nettverket. 
Nettverkene har konsentrert seg om elever med høy progresjon og elever som 
strever og har utfordringer. I tillegg er det ønskelig å drøfte forholdene rundt 
ungdomsskoleelever som tar 1T på videregående nivå. 
 

TØNSBERG-REGIONEN  

Rektornettverket i Tønsbergregionen besluttet i sitt møte i april 2018 å ta initiativ til å 

opprette profesjonsnettverk i matematikk med lærere fra kommunenes 

ungdomsskoler og de videregående skolene. Det er etablert 3 nettverk: 

Tønsberg-nettverket: Greveskogen vgs koordinerer profesjonsnettverket i 

matematikk med deltakere fra egen skole og med Kongseik ungdomsskole, 

Ringshaug ungdomsskole og Byskogen skole. I høsthalvåret 2018 er det gjennomført 

tre møter i dette nettverket. Nettverket setter selv agendaen for møtene og 

bestemmer aktivitet som kan bidra til å styrke helhet og sammenheng i matematikk. 

Det planlegges videre aktivitet i nettverket for våren 2019. 

Færder-nettverket: Nøtterøy vgs koordinerer profesjonsnettverk i matematikk med 

deltakere fra egen skole, fra Færder vgs og med de tre ungdomsskolene i Færder 

kommune: Tjøme ungdomsskole, Borgheim ungdomsskole og Teigar ungdomsskole. 

I høsthalvåret 2018 er det gjennomført to møter i dette nettverket. Nettverket setter 

selv agendaen for møtene og bestemmer aktivitet som kan bidra til å styrke helhet og 

sammenheng i matematikk. Det planlegges videre aktivitet i nettverket for våren 

2019. 
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Re-nettverket: Re vgs koordinerer profesjonsnettverk i matematikk med deltakere 

fra egen skole og med Revetal ungdomsskole, Presterød ungdomsskole og Vear 

skole. I høsthalvåret 2018 er det gjennomført ett møte i dette nettverket. Nettverket 

setter selv agendaen for møtene og bestemmer aktivitet som kan bidra til å styrke 

helhet og sammenheng i matematikk. Det planlegges videre aktivitet i nettverket for 

våren 2019. 

 

PROFESJONSNETTVERK I DIGITAL KOMPETANSE 

Digitalpedagogene i VFK møter de pedagogisk ansvarlige for IKT i opplæringen for 
grunnskolen. Fokus på digital kompetanse, nasjonale og lokale føringer, og felles 
strategi. Nettverket møtes to ganger per skoleår. Nettverket inviterer inn 
ressurspersoner avhengig av tema.  Ansvaret for videre drift og utvikling av 
nettverket er overført til Team digital utvikling (TDU) i Vestfold fylkeskommune. 
Nettverket dekker i høy grad har et behov for samhandling om barn og unges digitale 
kompetanse. Deltakerne gir uttrykk for stor interesse for hverandres arbeid på tvers 
av nivåene. Samarbeidsarenaen har ført til lokale initiativ mellom nivåer og 
samhandling som ikke tidligere var etablert. 
 

PROFESJONSNETTVERK UNDER UTVIKLING  

Flere og flere kommuner ser læringspotensialet med fagnettverk og 

rektornettverkene er i ferd med å etablere profesjonsnettverk på flere fagområder.  

I Horten planlegger de nettverk mellom grunnskole og videregående skole i  

• norsk 

• matematikk 

• fremmedspråk 

• kroppsøving  

I Sande kommune etablerer de nettverk mellom barnehage og skole.   
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SAMMEN OM SPRÅK  

Holmestrand kommune og Vestfold fylkeskommune 

søkte sammen om midler fra den nasjonale satsingen 

på grunnleggende ferdigheter i språk – lesing, 

skriving og muntlige ferdigheter. Begge fikk tildelt og 

det ble opprettet en prosjektorganisasjon på tvers av 

nivåene. Prosjektet heter Sammen om språk.  

Satsingen startet januar 2017 og arbeid med språk 

blir gjennomført i alle barnehager og skoler som har 

beliggenhet i kommunen, inkludert Holmestrand 

videregående skole. Noen av nettverkene er 

organisert med lærere fra barnehage og ut 

videregående opplæring som møter hverandre for å 

få kunnskap om opplæring i språk på alle nivåer i 

opplæringsløpet. Andre nettverk har konsentrert 

arbeidet om en overgang i opplæringsløpet, for eksempel barnehage og barneskole, 

eller barneskole og ungdomsskole, og ungdomsskole og videregående skole. På den 

måten blir lærerne kjent med hva barn og unge har med seg fra tidligere som neste 

nivå kan bygge videre på. Samtidig kan lærerne forberede barn og unge godt på hva 

som møter dem.  

Pakkene i Språkløyper som er utviklet av Lesesenteret og Skrivesenteret er verdifullt 

materiale i arbeidet. I denne satsingen har det vært en ambisjon om å snu noen 

holdninger som ikke lenger tjener barn og unges språkutvikling og erstatte dem med 

noe som fungerer: for å se videoen klikk på bildet Sammen om språk.  

 

Barnehager og skoler gjør også en god 

innsats i en nyopprettet nettside som 

er bygget opp etter læreplanene i 

grunnleggende ferdigheter i språk.  

Hensikten med siden er at lærere i 

hele opplæringsløpet skal kunne gå inn 

og finne undervisningsopplegg i lesing, 

skriving og muntlige ferdigheter. Alle 

lærere blir oppfordret til å bidra for at 

siden skal romme materiale for alle nivåene og kompetansemålene i læreplanene.  

www.sammenomspråk.no 

Holmestrand kommune og samarbeidet med Holmestrand videregående skole har 

bestemt at satsingen inngår i vanlig praksis i barnehager og mellom nivåene 

kommune – fylkeskommune etter prosjektperioden. Hof er nå en del av arbeidet og 

også Sande kommune som blir en del av kommunen i 2020, har også starter arbeidet 

med språk.   

 

http://www.sammenomspråk.no/
https://youtu.be/yeJ-FR9GDso
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STATISTIKK OG ANALYSE  

Et viktig område både for kommunene og 

fylkeskommunen har vært å følge med på 

resultatene og gjennomføringen for elever 

og lærlinger i videregående opplæringen. 

Mye forskning viser at jo lenger de unge 

deltar i opplæringsløpet, jo større er 

mulighetene for å lykkes i arbeid og i livet 

generelt. Det er derfor svært interessant 

for kommunene å vite hvordan barn og 

unge fra egen kommune og avgiverskole 

lykkes i videregående opplæring. 

Analysen av resultatene kan benyttes i 

kvalitetsutviklingen av den enkelte 

virksomhet og kommune. Det handler om 

vurdering av egen praksis og dessuten at 

barn og unge i egen kommune skal 

lykkes i opplæringsløpet.  

I Handlingsplanen for 2015 – 16 var en viktig aktivitet å benytte statistikk i 

forbedringsarbeidet i opplæringen. Fylkeskommunen har i flere år laget 

Tilstandsrapport som viser gjennomføringen for elever og lærlinger 5 år etter at de 

startet i videregående opplæring. I denne rapporten brukes tallmateriale fra nasjonalt 

nivå. Kommunene meldte et ønske om å kunne følge tettere på læringsløpet til de 

unge og raskere få kunnskap om hvordan det gikk med elevene det første året. Det 

ble derfor etablert en tall og statistikkgruppe med representanter fra kommunene og 

fylkeskommunen som skulle se mulighetene for å svare opp dette behovet. 

Dette ble et konstruktivt og viktig samarbeid som førte til utvikling av Høstrapporten 

som viser resultatene for forrige skoleår ble videreutviklet og tilpasset kommunenes 

behov. Kommunene bidro med kunnskap og behov fra deres ståsted for at rapporten 

skulle gi dem grunnlag for en kunnskapsbasert dialog med egne skoler. 

Høstrapporten 2015 var en pilot og endringer ble gjort i neste omgang på bakgrunn 

av tilbakemeldinger fra kommunene. Kommunene uttrykker at begge rapportene er 

interessante for dem og at Høstrapporten er spesielt viktig for å kunne følge 

opplæringen tett på. I tillegg blir data fra Elevundersøkelsene både fra ungdomskolen 

og fra videregående opplæring brukt i ulike sammenhenger i rektornettverk og 

karrierenettverk. 

ANALYSEKOMPETANSE 

Kommunene og de videregående skolene meldte behov for analysekompetanse for 

bedre å kunne utnytte og forstå tallmaterialet i Høstrapporten, Tilstandsrapporten og 

annen statistikk. Hva «forteller» tallene i de to rapportene noe om og hva sier de ikke 

noe om? Hvordan skal tallene forstås og i hvilken kontekst? Dette er spørsmål som 

har vært tema på kompetanseutviklingsdager som RPHO-teamet har invitert 

kommunene og videregående skoler til, to år på rad. Hensikten med samlingen i 

2017 var gjennom et dagseminar å øke den generelle kompetansen i statistikk og 
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analysearbeidet. Sandefjord og Tønsberg kommuner viste hvordan analysen av 

resultatene ble brukt i sin kvalitetsutvikling. På samlingen 2018 jobbet kommunene 

og rektor på videregående sammen i geografiske grupper for å analysere resultater 

og drøfte kvalitetsforbedringer på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Dette bidro til 

å konkretisere bruken av Høstrapporten. Fra 2019 er det ikke lagt opp til 

fellessamlinger rundt Høstrapporten. Rektornettverkene skal drive dette arbeidet 

videre og den enkelte kommune og fylkeskommunen blir selv ansvarlig for 

analysearbeidet og resultatoppfølgingen i egen kommune.  Med innspill fra 

kommunene vil Høstrapporten stadig kunne forbedres. 

 

IKO VESTFOLD   Identifisering, Kartlegging og oppfølging.  

I kunnskapsgrunnlaget for RPHO henvises det til rapporten Utdanning lønner seg der 

Eifred Markussen(NIFU) peker på følgende faktorer som gjør at barn og unge 

mestrer opplæringsløpet:  

• skoleengasjement som blir målt med trivsel 

• motivasjon og innsats, atferd 

•  egenvurdering, fremmøte gjennom opplæringsløpet.  

Forsker Thomas Nordahl har pekt på at det å tidlig lære barn og unge gode 

arbeidsvaner i læringsarbeidet, gir dem bedre sjanser i arbeid og utdanning. For å 

lykkes er det nødvendig å bidra til elevenes engasjement i læringsarbeidet. Eifred 

Markussen bidro til en IKO-modell i Akershus, der fylkeskommunen sammen med 

ungdomsskolene i kommunene utviklet struktur for god identifisering, kartlegging og 
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oppfølging og god informasjonsflyt mellom nivåene. Intensjonen er å bruke den 

kunnskapen som ungdomsskolene har for å tilrettelegge for de unge i videregående 

skole. Kommunene i Vestfold og Vestfold fylkeskommune med ledere og rektorer har 

to ganger vært i Canada for å lære av deres suksessfulle utvikling siden 2000-tallet. 

Elevenes engasjement i læringsarbeid har hovedfokus. Ledere og lærere er derfor 

opptatt av metodikk som fremmer elevenes engasjement i læringsarbeidet. Det 

handler også om å sette eleven i stand til å lære. Mange barn og unge har mye å 

streve med som hindrer læringen. Da blir det viktig at barnehage og skole bidrar til at 

hindringene reduseres eller forsvinner så barn og unge kan bruke energien på 

læringsarbeidet. Disse prinsippene er vesentlige faktorer som har bidratt til at 

Canada i løpet av få år har lykkes – og fortsetter å forbedre seg kontinuerlig.  

Med kunnskapen fra Akershus og studiebesøkene til Canada har det vært en 

ambisjon å utvikle en IKO-Vestfold modell som kan bidra i samme retning. Hensikten 

er å favne alle elever for å tilpasse opplæringen til deres potensiale, samtidig vil det 

være vesentlig å redusere andelen elever som får spesialopplæring utenfor den 

ordinære opplæringsarenaen og å være spesielt tett på de frafallsutsatte elevene.  

IKO – Vestfoldmodellen har fått sin form og er et resultat av innspill fra aktører på 

kommunenivå, studiebesøk og kunnskapsinnhenting fra skoler og skoleeiere på 

kommunalt og fylkeskommunalt nivå Akershus, Hedmark og Oppland. De har alle 

etablert varianter av «IKO-elementene». IKO – Vestfoldmodellene er presentert for 

utdanningsdirektørens ledergruppe med en introduksjon av rektor på Hadeland 

videregående skole. Hovedelementene i modellen er de tre pilarene struktur – 

kompetanse – holdning. Det viktige er å jobbe systematisk for at barn og unge skal få 

utfordringer nok til å vokse og strekke seg og støtte nok til å oppleve mestring og 

motivasjon for læring. Dette er det primære målet for IKO-Vestfold.  

Oversikt over IKO-Vestfoldmodellen 

Utfordringene i Vestfold når det gjaldt å implementere en IKO-modell som skulle 

gjelde fylkeskommunen og alle kommunene i Vestfold, har vært særlig tre forhold:   

• Mange kommuner og de videregående skolene har utviklet egne systemer 

som på ulike måter ivaretar prinsippene i IKO allerede. De har brukt tid og 

ressurser på å implementere dette. Det har derfor vært vanskelig å innføre en 

ny variant for alle kommuner og videregående skoler.  

• Utfordringen er at systemene i stor grad har handlet om elever med særskilte 

behov og ikke i like stor grad har vært et verktøy for alle elevene.  

• Sammenslåingen av kommuner i realiseringsperioden for RPH har krevd 

sterkt fokus for administrasjonene og virksomhetene.  

  

http://www.opplaringslopet.no/wp-content/uploads/2018/11/IKO-Vestfold.pdf
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SLUTTORD 

I tillegg til alle aktivitetene som er beskrevet i rapporten, har det vært nedlagt et 

vesentlig arbeid for å skape forankring og forståelse for betydning av helhet og 

sammenheng i hele opplæringsløpet. Det er oppnådd gjennom felles samlinger, 

nettverk, kunnskapsdeling og refleksjon med ledere og profesjonsutøvere i 

barnehager og skoler.  

Resultatet er at aktørene i hele opplæringsløpet nå melder at de opplever økt helhet 

og sammenheng når det gjelder det faglige arbeidet og i overgangene. 

Kommunikasjonen mellom fylkeskommunen og kommunene er god. Arbeidet har 

bidratt til økt forståelse for hverandres felles utfordringer og skapt interesse for 

løsninger som er valgt. Terskelen for å ta kontakt for å lære av hverandre, er 

betydelig lavere nå enn den var ved oppstart av arbeidet med RPHO.   

 

 

 

 

 

 


