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Agenda:  

Agenda 
 

1. Tilstandsrapport 2019, kort oversikt av Videregående opplæring i Vestfold 
2. Presentasjon av Linn Eskedal, minoritetsrådgiver, Færder vgs, Egen presentasjon  
3. Årshjul 2019-2020- legges ut på hjemmesiden under opplæringsløpet; se her 
4. Faget UTV sjekk på nettsiden her 
5. Sommerskolen, kort orientering 
6. Nasjonalt kvalitetsrammeverk- kort presentasjon (Saken utsettes, grunnet mangel på tid) 
7. Evt. - intet 

 

Vedtak / Konkretisering av tiltak, frist og ansvar: 

1. Tilstandsrapport 2019, en kort oversikt av den videregående opplæring i Vestfold 
Informasjon er innhentet fra 8 495 elever, 1 354 lærere og 414 andre ansatte. 

• VFK har gjennomsnitt 2 097 løpende lærekontrakter fordelt på: 
98 lærefag, 40 opplæringskontorer med 955 medlemsbedrifter, i tillegg til 104 frittstående 
lærebedrifter. 

• Antall elever ved de videregående skolene varierer fra 230 til 1988. 
• Mål for den videregående opplæring er, at elevene skal: 

• Fullføre og bestå,  
• Lære mer  
• Mestre livet.  

  
• Gjennomføringstallene viser:  

73,6 % av 2012-kullet i fullførte og bestod sin videregående opplæring etter fem år, dette 
er en mindre økning. 

• Etter flere år med nedgang i andelen elever som slutter i løpet av skoleåret, viser 
resultatene for 2017/2018 en økning. 4,1 % av elevene i Vestfold sluttet, mens tallet på 
landsbasis er 3,9 %. 

• Det er en økning i antallet som får fag- og svennebrev og kompetansebevis.  
 

• Tall fra 2018 viser:  
En høyere andel som ikke opplever mobbing på skolen eller arbeidsplassen.  
En høyere andel elever som opplever at de kan medvirke til egen læring.  
Generell en positiv utvikling i gjennomsnittlig standpunktkarakter i matematikk på 
studieforberedende på alle tre nivåer. 
 

• Tilstandsrapporten viser en positiv utvikling på en del indikatorer og indekser, men den 
viser også at det er resultater som ikke utvikler seg i ønsket retning. 

https://www.vfk.no/meny/tjenester-og-fagomrader/opplaring/opplaringslopet/karrierenettverk/
https://sites.google.com/larvikskolen.no/utv/start
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• Ønsker å forsterke arbeidet med å lære av hverandre og dele god praksis, både i den 
enkelte virksomhet og mellom virksomheter.  

• Det er et ønske å utvikle en sterk evalueringskultur for å finne fram til beste praksis. 
• Hele rapporten kan leses på vfk.no 

 
 

2. Innlegg av Linn Eskedal, minoritetsrådgiver, Færder vgs,  
Linn orienterte om sitt arbeide som minoritetsrådgiver. En stilling som har sitt 
utgangspunkt i Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse (2017-2020) 
Fokus er Retten til å bestemme over eget liv.  
Der jobbes med fem innsatsområder og tiltak som skal forebygge og bekjempe negativ 
sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.  
Målet er at flere unge i Norge skal slippe fri fra negativ sosial kontroll og ulike former for 
tvang. 
Legger ved brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Til kontaktlærere. Hvor 
der gjøres oppmerksom på at sommerferien er en tid hvor mange reiser til utlandet. For 
noen unge innebærer dette en fare for å bli etterlatt i utlandet mot sin vilje, utsatt for 
trusler, frihetsberøvelse, tvangsekteskap eller andre former for vold. 

 
Se presentasjon av Linn Eskedal som legges ved.  
 

 
3. Årshjulet Karrierenettverket 2019-2020  

En kort gjennomgang av årshjulet. Denne blir også delt på epost til alle 
nettverksdeltakerne. 
Årshjul 2019-2020 ligger også ute på hjemmesiden under opplæringsløpet; se her  

 
4. Faget UTV sjekk på nettsiden her 

• En kort presentasjon av noe av materialet som ligger på nettsidene og hvilke ressurser 
som lette kan brukes. Viktig med delingskultur og at Joakim Gjertsen, rådgiver 
Mesterfjellet, får tilsendt det som skal legges ut. Verktøykassa finner dere på,  
https://sites.google.com/larvikskolen.no/utv/start 

 
5. Sommerskolen, kort orientering 

• For elever/ lærlinger i den videregående opplæringen i Vestfold 

• Sommerskolen er et gratis tilbud om intensiv opplæring for elever/lærlinger som har 
strøket og/eller fått ikke vurdert (IV) i standpunktkarakter og/eller eksamen. Årets vg1 
elever med IV grunnet fraværsregelen har ikke mulighet til å søke sommerskolen.  

• Sommerskolen 2019 tilbyr kurs innenfor yrkesfaglig programområde:  

• Matematikk (MAT1001) og Naturfag (NAT1001) 

• Kursene vil gå samtidig, og det er derfor ikke mulig å delta i begge fagene. Kursene vil 
foregå 08.30 – 15.00 hver dag fra mandag 24.juni – fredag 5.juli.  

 
 

 

 

https://www.vfk.no/meny/tjenester-og-fagomrader/opplaring/opplaringslopet/karrierenettverk/
https://sites.google.com/larvikskolen.no/utv/start
https://sites.google.com/larvikskolen.no/utv/start
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Neste møte i gruppa: 

Når:  
Hva tar vi opp: 
Hvem forbereder/leder:  

 
Eventuelle vedlegg:  
Presentasjon fra møtet  
 
Dato:  
Referent: Lydia Lorentzen 


