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FORORD  

Opplæringsloven krever at det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i videregående opplæring 

knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Dette skal bidra til bevisstgjøring både på 

administrativt og politisk nivå om egne og nasjonale mål samt bidra til styrking av dialog og 

samarbeid mellom ulike nivåer. Vurderingene i tilstandsrapporten bidrar med viktig 

styringsinformasjon, slik at det sikres en sammenheng mellom behovene i utdanningssektoren og de 

budsjettmessige og økonomiske prioriteringene.  

Tilstandsrapport 2016 tar for seg resultater for perioden som tilsvarer skoleåret 2014/2015. Det er 

mange som bidrar til å ferdigstille rapporten, og det er et mål at den skal være ryddig og lettlest og gi 

en god oversikt over utvalgte områder og resultater. Som et ledd i oppfølgingen av 

tilstandsrapporten utarbeides det også en kortversjon som skal bidra til å gjøre informasjonen mer 

tilgjengelig og til å tydeliggjøre hovedbudskapet i rapporten.  

Hver eneste dag legges det ned et stort og viktig arbeid for videregående opplæring i skoler og 

bedrifter i hele fylket vårt. Den daglige innsatsen til alle lærere, alle andre ansatte, instruktører og 

ledere på ulike nivåer er helt avgjørende for de gode resultatene vi oppnår på mange og viktige 

områder. Som utdanningsdirektør vil jeg rette en takk til den enkelte av dere som på ulike måter 

bidrar til denne gode utviklingen. Rapporten viser imidlertid også at det er områder der det er behov 

for forbedring. I oppfølgingen av rapporten inviteres det til et bredt samarbeid og til samhandling 

mellom ulike nivå slik at enda flere elever, lærlinger og lærekandidater kan fullføre og bestå sin 

videregående opplæring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øyvind Sørensen 
Direktør for utdanning  
Vestfold fylkeskommune   
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1.0 INNLEDNING  

Fylkestinget vedtok den 23.4.2015 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp (RPHO). Planen 
består av fire handlingsområder der både mål, handlingsplan, framdrift og organsiering er beskrevet. 
Planen er utarbeidet i et tett samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen. Høsten 2015 
startet arbeidet med å realisere planen. Også i dette arbeidet involveres kommunene.  
 

Virkeperioden for Fokus 5, strategisk plan for videregående opplæring 2010 - 2014, er avsluttet og 
realiseringen av Regional plan for et helhetlig opplæringsløp er nå den overordnede eller strategiske 
planen som skal gi retning for videregående opplæring i Vestfold i perioden fram mot 2020.  
 

Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Intensjonen er at 
rapporten skal bidra til en systematisk gjennomgang av kvaliteten på opplæringen, og at den skal gi 
et grunnlag for drøfting av utviklingstiltak. I tillegg til å være et utgangspunkt for kvalitetsutvikling i 
fylkeskommunen og i videregående opplæring – er tilstandsrapporten også tenkt å skulle fungere 
som et styringsverktøy på systemnivå. Tilstandsrapporten gir den politiske ledelsen i 
fylkeskommunen et grunnlag for å gjøre nødvendige prioriteringer i arbeidet med oppfølgingen av 
de overordnede planene og sikre sammenheng mellom de budsjettmessige og økonomiske 
satsingene og behovene i utdanningssektoren.  
 
Det er et mål at tilstandsrapporten 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. Vurderingene som gjøres i tilstandsrapporten er viktig informasjon for arbeidet med 
å videreutvikle videregående opplæring i Vestfold. 
 

Tilstandsrapport 2016 presenterer resultater fra skoleåret 2014/2015 og resultater fra elev- og 
lærlingundersøkelsene høsten 2013, 2014 og 2015. Rapporten har seks kapitler:  
 

1) Innledning  
2) Læringsmiljø 
3) Læringsresultater 
4) Gjennomføring 
5) Arbeid for bedre gjennomføring  
6) Videre arbeid 
 

Kapitlene om læringsmiljø, læringsresultater og gjennomføring presenterer resultater som 
omhandler elever, lærlinger og voksne. Disse kapitlene tar, som oversikten over viser, for seg bl.a. 
resultater fra elevundersøkelsen, lærlingundersøkelsen, standpunkt- og eksamenskarakterer samt 
gjennomføring.  

 
1.1 Kort oppsummering  

Resultatene som presenteres i rapporten, viser at det er en positiv utvikling på enkelte resultatmål 
og andre viktige indikatorer og indekser. Det er blant annet færre elever som slutter på skolen, i snitt 
er det flere elever som opplever god støtte fra lærer, det er flere lærlinger og lærekandidater som er 
fornøyd med oppfølgingen fra opplæringskontorene, og det er noen flere som ikke i det hele tatt 
opplever mobbing på skolen eller arbeidsplassen.  
 

Rapporten viser imidlertid også at det er noen områder der resultatene ikke er i tråd med 
målsettingene. Noen av de faglige resultatene er ikke så gode som ønskelig, og de offisielle 
gjennomføringstallene viser at andelen av elever og lærlinger som gjennomfører sin videregående 
opplæring innen fem år, går noe ned. For å snu denne utviklingen blir det viktig å lære av dem som 
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lykkes. Vestfold har i denne sammenheng blant annet vendt blikket mot Canada. Målet er at erfaring 
og forskning fra Canada skal bidra til å øke kvaliteten på opplæringen i Vestfold. 
 

I det videre arbeid for kvalitet i hele det 4-årige opplæringsløpet er det svært viktig at det fortsatt 
fokuseres på et godt samarbeid. For å lykkes med samarbeidet er det også helt avgjørende at det er  
samhandling mellom de ulike nivåene med ansvar for tilretelegging og gjennomføring – fra skoleeier 
til administrasjon, skole og bedrift. 
 

Tilstandsrapport 2016 gir et avgrenset innblikk i utdanningssektoren. Fylkesrådmannen følger opp 
skolene på et mer detaljert nivå enn det som framkommer i denne rapporten.  
                                                               

1.2 Visjon og verdier  

Vestfold fylkeskommunes visjon er Sammen om Vestfolds framtid.  Verdiene profesjonell, åpen, 
modig og rettferdig setter videre en standard for hvordan medarbeidere skal forholde seg til 
hverandre og omverdenen. Visjon og verdier skal legges til grunn i alle samfunnsoppgaver 
fylkeskommunen forvalter.  
 

Utdanningssektorens visjon er Muligheter for alle og vekst for den enkelte. Det er en politisk 
beslutning  at Vestfold fylkeskommune skal ha en videregående opplæring hvor elever og lærlinger 
opplever tilfredshet og fullfører og består utdanningen sin med gode resultater. Elever og lærlinger 
skal også delta i demokratisk arbeid og oppleve medbestemmelse.  
 

For 2015 var de overordnede målsetningene knyttet til resultatmål for fullført og bestått, andel 
sluttere, læringsmiljø og oppnådde resultater.   
 

1.3 Videregående opplæring i Vestfold   

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift. Omlag 9000 elever og i 
overkant av 1900 lærlinger og lærekandidater omfattes av fylkeskommunens utdanningstilbud. 
Vestfold fylkeskommune eier og driver 10 videregående skoler, en skole for sosialmedisinske 
institusjoner (SMI), en folkehøyskole (Skiringssal), Fagskolen i Vestfold, Oppfølgings- og Pedagogisk 
psykologisk tjeneste (OT-PPT), Kompetansebyggeren i Vestfold og Karrieresenteret i Vestfold. 
 

Alle de videregående skolene tilbyr utdanningsprogrammer som både fører frem til 
studiekompetanse og/eller yrkeskompetanse. Størrelsen på de videregående skolene varierte i 
2014/2015 fra 277 til 2030 elever. I tillegg hadde Vestfold fylkeskommune i 2015 i gjennomsnitt 
19071 løpende lærekontrakter fordelt på ca 80 ulike lærefag. I 2014/2015 var det til sammen 16842 
ansatte i de videregående skolene og SMI-skolen. Av disse var det 12893 lærere og 395 øvrige 
ansatte. Totalt i utdanningssektoren var det 17994 ansatte i 2015. 
 

Videre presenteres utvalgte resultater fra skoleåret 2014/2015, skolenes kommentarer til 
resultatene og deres prioriteringer i utviklingsarbeidet inneværende skoleår. Grunnlaget for 
beregning av fullført og bestått, fullført og bestått uten alternativ plan (der elevene som har 
individuell opplæringsplan er fjernet fra grunnlaget) og andelen av sluttere, er elevene som gikk i 
Vg1, Vg2 og Vg3 dette året5.  

                                            

1 Vigo  
2 Skolenes rapportering 
3 HRM-personal 
4 HRM-personal 
5 PULS, 18.2.2016 
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Færder videregående skole 
Tønsberg  

 

 

Antall elever: 709 

Antall ansatte: 136 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2014/2015: 68,7 % 
(70,6 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2014/2015: 7,6 % 

Utdanningstilbud/-program:  
Bygg- og anleggsteknikk, Design- og håndverk,  Elektrofag, 
Teknikk og industriell produksjon, Studieforberedende 
formgivningsfag, Tekniske og allmenne fag (TAF), 
Påbygning til generell studiekompetanse,  
Lærlingskolen  

 

I 2014/2015 var Færder videregående skole mest fornøyd med: 
 Vellykket inngang i nytt bygg 

 Positive resultater på trivsel og miljø i Elevundersøkelsen 

 Gode prosesser i arbeidet med utviklingsplanen innenfor området relasjonsbasert 
klasselededelse 

 Positiv endring i søkertallene til skoleåret 2015/16 
 

I 2014/2015 var de største utfordringene:  
 Skuffende høyt antall sluttere  

 Utfordrende skolestart med kombinasjonen storstreik og innflytting 

 Forventet økning i resultatene vedr fullført og bestått uteble 

 
I 2015/2016 prioriterer Færder videregående skole følgende i utviklingsarbeidet:  

 Prosjekt i Vurdering for læring for alle pedagogisk ansatte i samarbeid med Høgskolen i 
Lillehammer 

 Tiltak som fremmer bedre resultater i fht sluttere og fullført/bestått 

 Videreføre av arbeidet med relasjonsbasert klasseledelse og trygt elevmiljø 
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Greveskogen videregående skole 
Tønsberg  

 

 

Antall elever: 1052 

Antall ansatte: 200 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2014/2015: 78,9 % 
(82,1 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2014/2015: 1,6 % 

Utdanningstilbud/-program: 
Studie-spesialisering, Musikk, dans, drama, Restaurant- 
og matfag, Service og samferdsel 
 

 

I 2014/2015 var Greveskogen videregående skole mest fornøyd med: 
 Stor framgang (10 prosentpoeng) fra forrige skoleår i andel elever som fullførte og bestod 

 Rekordlav andel elever som sluttet 

 Høyere karakternivå enn forrige skoleår 

 Framgang på alle indikatorer i Elevundersøkelsen 
 

I 2014/2015 var de største utfordringene:  
 Skolestart med 70 % av lærerne i streik i to uker 

 

I 2015/2016 prioriterer Greveskogen videregående skole følgende i utviklingsarbeidet:  
 Videreføre systematisk identifisering, kartlegging og oppfølging av elever som sliter faglig 

og/eller personlig 

 Videreføre prosjektet Drømmeskolen med elevmentorer som hjelper nye elever til å bli trygge og 
trives på ny skole 

 Profesjonsutvikling gjennom forpliktede lærersamarbeid 
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Holmestrand videregående skole 
Holmestrand  

 

 
 

Antall elever: 315 

Antall ansatte: 65 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2014/2015: 72,2 % 
(77,5 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2014/2015: 4,1 % 

Utdanningstilbud/-program:  
Studiespesialisering, Medier og kommunikasjon, 
Restaurant- og matfag, Helse- og oppvekstfag, Teknikk 
og industriell produksjon, Påbygging til generell 
studiekompetanse 

 

I 2014/2015 var Holmestrand videregående skole mest fornøyd med: 
 Økning i andel fullført og bestått med 2,2 %, sammenlignet med året før, med størst økning 

på yrkesfagene 

 Redusering av antall fraværsdager per elev med 2,5 dager sammenlignet med året før  

 Økning i søkertall med 9,2 % sammenlignet med året før 

 Etablering av en god systematikk for tettere oppfølging av elevene fra lærer, rådgiver og leder 
 

I 2014/2015 var de største utfordringene:  
 Øke læringsutbyttet samtidig som andelen fullført og bestått økes 

 Rekruttering til skolen. Sikre at flest mulig elever fra Holmestrand velger nærskolen, og 
samtidig tiltrekke elever fra omkringliggende kommuner 

 Utfordringer med kollektivtilbudet som går til skolen, både innenfor kommunen og de 
kommunene som grenser til Holmestrand 

 

I 2015/2016 prioriterer Holmestrand videregående skole følgende i utviklingsarbeidet:  
 Pedagogisk vandring der ledere er innom elevgrupper med fokus på å observere læring 

 Arbeid med å skape relevans og yrkesretting av fellesfagene på yrkesfaglige 
utdanningsprogram (FYR-arbeid) 

 Følge opp rehabilitering av verkstedbygget 

 Skolen har over en lengre periode arbeidet med temaene læringsmiljø, klasseledelse, 
relasjonsbygging og vurdering, og vil videreføre dette arbeidet   
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Horten videregående skole 
Horten  

 

 

Antall elever: 1004 

Antall ansatte: 189 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2014/2015: 77,7 % 
(80,3 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2014/2015: 3,2 % 

Utdanningstilbud/-program: 
Studiespesialiserende inkl. forskerlinja, Vg3 Påbygg,  
Arbeids- og hverdagsliv, Idrettsfag, Service og 
samferdsel, Medier og kommunikasjon, Teknikk og 
industriell produksjon, Design og håndverk, Elektrofag, 
Helse og oppvekstfag 

 

I 2014/2015 var Horten videregående skole mest fornøyd med: 
 Skolen er svært fornøyd med den positive framgangen i fullført og bestått. Dette henger 

sammen med at nærværet til elevene har stabilisert seg på rundt 95%. 

 Skolen er også fornøyd med de gode standpunkt- og eksamenskarakterene 

 Elevundersøkelsen er en viktig undersøkelse for skolen. Elevene på Horten videregående 
skole gir uttrykk for at de er fornøyd med læringsmiljøet p skolen. Dette er skolen godt 
fornøyd med og mener at dette er helt nødvendig for å sikre fortsatt gode resultater. En viktig 
grunnmur. 

 

I 2014/2015 var de største utfordringene:  
 Horten videregående skole er i den heldige situasjon at det skal bygge ny skole. Nye Horten 

videregående skole skal stå klar til skolestart skoleåret 2019/2020. Skoleåret 2014/2015 var 
hele personalgruppen involvert med å lage rom- og funksjonsprogram for den nye skolen.  
Det var og er krevende å følge opp denne prosessen parallelt med alle andre møter på  
skolen. 

 Skolen hadde i tillegg en økonomisk krevende periode med et merforbruk i inngangen på 
2015. Dette merforbruket skyldes blant annet en elevtallsreduksjon på 3,5 %. Det har vært 
krevende for skolen å snu et merforbruk til mindr forbruk i løpet av 2015.  
 

I 2015/2016 prioriterer Horten videregående skole følgende i utviklingsarbeidet:  
 Horten videregående skole skal være det foretrukne førstevalget for elever i Horten 

kommune. 

 90 % av skolens elever skal fullføre og bestå 

 Antall sluttere skal ikke overstige 3,5 %   

 Nærværet blant skolens elever skal være 95,5% 

 Fortsatt fokus på gode faglige prestasjoner  
 

Tiltak for å nå disse målene er blant annet fagutvikling, fokus på klasseledelse og vurdering for 

læring. En aktiv og tydelig elevtjeneste og fokus på kontaktlærerrollen har også vært høyt 

prioritert. Skolen har også fokus på tett oppfølging av elever som ikke har tilfredsstillende faglig 

progresjon og har et kollegium som står sammen om et høyt læringstrykk gjennom hele året.  
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Melsom videregående skole 
Melsomvik 

 

 
 

Antall elever: 277 

Antall ansatte: 69 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2014/2015: 66,4% 
(76,8 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2014/2015: 1,8 % 

Utdanningstilbud/-program: 
Medier og kommunikasjon, Naturbruk, 
Studiespesialisering med toppidrett hest, Arbeids- og 
hverdagslivstrening  

I 2014/2015 var Melsom videregående skole mest fornøyd med: 

 Alle elever på Arbeidslivstrening fullfører og består deres individuelle opplæringsplan. De er 
også sikret et videre tilbud etter endt skolegang på Melsom videregående skole. 

 Lærerne på skolen har et avklart forhold til FYR-begrepet, herunder utviklet 
undervisningsopplegg. 

 Tett oppfølging av elevenes fravær og gjennomføring. Dette grunnet i styrket 
rådgivningstjeneste i 2014/2015 og systematisk arbeid i alle ledd. Dette gjenspeiles i skolens 
frafallsprosent (1,8 %). 

 Skolen gjennomførte en psykisk helsedag med fokus på «alle har en psykisk helse» 

 Naturbruk er i gang med et nasjonalt forsøk hvor Agronomutdanningen gjennomføres med 2 
år i skole og 2 år i lære på lik linje med de øvrige yrkesfagene. Samarbeidet med næringen har 
vært positivt i Vestfold.  

 Våren 2015 avsluttet andre pulje med Voksenagronomer. Totalt var det 25 voksne som 
fullførte studiet.  

 Elevundersøkelsen viser at elevene trives 

 Det var stor aktivitet i Norges beste hestesportsanlegg på Melsom videregående skole. Det 
ble gjennomført et vellykket innendørs NM i sprang for juniorer. Det ble jevnlig arrangert 
stevner, og landslaget i sprang hadde samlingene på skolen.   

 Møtestruktur med eleven i sentrum 
 

I 2014/2015 var de største utfordringene:  

 Informasjon til ungdomsskolene vedrørende Naturbrukstilbudet.  

 Elevers fravær og gjennomføring 

 Skolens økonomi 

 Elevtransport fra sør i fylket og Sandefjord. Naturbruk skal være et reelt tilbud til hele 
Vestfold. 

 Biobrenselanlegget har ikke hatt stabil og pålitelig drift. Skolen har brukt store ressurser på 
reparasjoner, vedlikehold og drift av anlegget. 

 Skolens gamle driftsbygning forfaller og krever en plan for etterbruk og vedlikehold. 
 

I 2015/2016 prioriterer Melsom videregående skole følgende i utviklingsarbeidet:  

 Kartlegging av alle elever ved skolestart 

 Utvikling av nye Medier og kommunikasjon som studieforberedende utdanningstilbud 

 Videre oppfølging av forsøket på Naturbruk 

 Oppfølging av FYR-satsningen 

 Oppfølging av fylkeskommunal satsning på «Learning Walks»-metodikken 

 Videreføring av en møtestruktur med eleven i sentrum 
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Nøtterøy videregående skole 
Nøtterøy  

 

 
 

Antall elever: 554 

Antall ansatte: 88 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2014/2015: 80,9  % 
(82,2 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2014/2015: 2,1% 

Utdanningstilbud/-program: 
Helse og oppvekstfag og Studiespesialisering 

 
I 2014/2015 var Nøtterøy videregående skole mest fornøyd med: 
 Skolen er aller mest fornøyd med god utvikling i fht elevenes læringsmiljø og trivsel. Resultatene 

fra siste undersøkelse viser at skolen går fram på samtlige områder i undersøkelsen, som blant 
annet elevenes opplevelse av mestring, ro i klassen, trygt skolemiljø, læringskultur mfl. 

 Skolen er også  fornøyd med at svært gode eksamensresultater opprettholdes både innenfor 
studiespesialisering og helse- og oppvekstfag. I tillegg har elevene også dette året hatt en god 
positiv faglig utvikling («added value»). 

 Skolen er videre fornøyd med å ha klart å følge opp og gjennomføre store deler av programmet 
«GÅ SMART PÅ SKOLEN», inkludert «SMART SKOLESTART», som er en utvidet skolestartpakke 
som strekker seg helt til høstferien. 

 Nøtterøy International Programme (NIP) er et nytt vellykket tilbud på skolen, og skolen ønsker å 
videreutvikle tilbudet. 

 Et svært lavt sykefravær blant personalet 

 
I 2014/2015 var de største utfordringene:  
 Skolen hadde i skoleåret 2014/2015 gode resultater, men har likevel en utfordring med å få enda 

flere elever til å bestå. Flere av avgangselever innen studiespesialisering klarer alle fag helt fram 
til 2. termin i vg3, men ender opp med karakteren 1, eller IV til sommeren i ett eller flere fag. 
Innen yrkesfag er det også enkelte elever som ikke mestrer alle fagene, særlig innen fagene 
matematikk og engelsk. 

 Skolen opplever at det er krevende å finne gode tiltak for elever som uteblir fra undervisning. 

 Skolen hadde i skoleåret 2013/2014 en nedgang i antall elever tatt inn til Vg1. Dette gir negative 
konsekvenser for skolens økonomi de neste tre årene. 

 Når det gjelder internasjonalisering, opplever skolen det som meget utfordrende å drive 
satsningen innenfor rammene av gratisprinsippet. 

 

I 2015/2016 prioriterer Nøtterøy videregående skole følgende i utviklingsarbeidet:  
 Å arbeide med skolens vurderingspraksis, herunder elevenes evne og mulighet til å vurdere eget 

arbeid 

 Å prioritere tiltak som bygger opp under skolen som en lærende organisasjon. Konkret ser skolen 
på ulike måter å organisere skoleuka på, samt organisering av stab, støtte- og ledelsesfunksjoner. 

 Å videreutvikle programmet «GÅ SMART PÅ SKOLEN». 

 Tiltak knyttet til elevenes nærvær. 
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Re videregående skole 
Ramnes  

 

 

Antall elever: 762 

Antall ansatte: 118 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2014/2015:  82,9 % 
(83,6 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2014/2015:  1 % 

Utdanningstilbud/-program:  
Studiespesialisering, Idrettsfag, Helse og oppvekstfag, 
Bygg og anlegg. 
 

 
I 2014/2015 var Re videregående skole mest fornøyd med: 

 De siste årene har skolen hatt en jevn stigning i elevtall. Stadig flere søkere har Re 
videregående skole som sitt førstevalg etter grunnskolen.  

 Skolen har nå 4 paralleller på studiespesialiserende. Satsing på toppidrett gjennom mange år 
har mye av æren for dette. Skolen har økt fra to til fire paralleller på få år og har dermed 
fordoblet elevgrunnlaget på studiespesialiserende.  

 Frafall og fullført og bestått: Skolen er meget godt fornøyd med den lave frafalls-statistikken 
skolen kan vise til. I fjor var det 7 elever som sluttet, noe som tilsvarer 1%. Skolen har også 
gode resultater på «fullført/bestått», og dette skyldes i hovedsak megfet gode resultater på 
yrkesfag.  

 Byggeprosjekter: Skolens økte elevtall har gjort at skolen skal bygges ut. Nye klasserom, 
bibliotek og nye arbeidsrom til lærere. I tillegg skal det bygges ny gymsal.  

 
I 2014/2015 var de største utfordringene:  

 Andelen fullført/bestått på studieforberedende har gått noe ned. Dette er noe som tas på 
alvor og som det jobbes iherdig med.  

 Elevundersøkelsenkan viser noe lav score på «arbeidsro» og vurdering. Dette er noe skolen  
ønsker å jobbe videre med 

 

I 2015/2016 prioriterer Re videregående skole følgende i utviklingsarbeidet:  
 «Pedagogisk vandring»: Skolens ledergruppe deltok i mars på kurset «Learning Walks» med 

Dr. Beverly Freedman. Ved å besøke klasserom jevnlig og snakke med elever får ledergruppa 
et bedre innblikk i skolens hverdag og de faktiske utfordringene i lærernes jobb. Etter hver 
vandring samles alle involverte lærere/ledere til refleksjon/diskusjon. Skolen startet opp disse 
vandringene umiddelbart etter kurset i mars og har gjennomført dette ukentlig siden. 
Vandringene er også fast post til diskusjon under ledermøtene på skolen.  

 Skolen vil videreføre og videreutvikle dette arbeidet, og ser fram til å få veiledning på praksis 
under besøk av Dr. Freedman i mars 2016.  
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Sande videregående skole 

Sande 

 

 

 

Antall elever: 469 

Antall ansatte: 93 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2014/2015: 77,4 % 
(80,6 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2014/2015: 2,8 % 

Utdanningstilbud/-program:  

Design- og håndverksfag, Teknikk og industriell 

produksjon, Elektrofag, Helse og oppvekstfag, Idrettsfag, 

Medier og kommunikasjon, Studiespesialiserende, 

Påbygg, Arbeids- og hverdagslivstrening 

 
 

I 2014/2015 var Sande videregående mest fornøyd med: 
 Skolen er svært fornøyd med den utviklingen skolen har hatt de siste årene med færre sluttere, 

lavere elevfravær og stabil og høy andel fullført og bestått 

 Gode resultater på elevundersøkelsen høsten 2014, spesielt gledelig med høy andel motiverte 
elever og at elevene opplever god støtte fra lærer. 

 Etter fokus på og arbeid med klasseledelse og relasjonsbygging mellom lærer og elev viser dette 
resultater ved lavere fravær, bedre fullført og bestått og en god elevundersøkelse.  

 Svært gode resultater på tverrfaglig eksamen Helsearbeiderfag med et snitt på 5,2 og 4,0 på Barn 
og ungdom.   

 Høy andel fullført og bestått på studiespesialisering med 87,6% 

 

I 2014/2015 var de største utfordringene: 
 I 2014/2015 har det vært fokus på å få fram skolens gode resultater for å sikre rekruttering. Dette 

arbeidet ser ut til å ha hatt ønsket effekt, da innsøkingen til Vg1 for skoleåret 2015-2016 var 
veldig bra. 

 Utfordringer med å finne fellestid til å drive pedagogisk utviklingsarbeid. Innenfor de rammer 
skolen har i dag er det veldig lite fellestid til å dele erfaringer og gode historier på tvers av 
seksjonene.  

 Økonomisk utfordring for en relativt liten skole å opprettholde 7 ulike programtilbud. Skolen må 
ha en bredde i fagtilbudet for å være attraktive, samtidig er det kostbart å ha en stor bredde med 
relativt få elever.  

 

I 2015/2016 prioriterer Sande videregående skole følgende i utviklingsarbeidet: 
 Videreføre arbeid knyttet til vurdering for læring 

o God kvalitet på tilbakemelding/framovermelding 
o Gode fagsamtaler 

 Videreføre god klasseledelse 
o Utvikling av en positiv og støttende relasjon 
o Etablering av struktur, regler og rutiner 

 Kontaktlærerollen 
o Fokus både på den enkelte elev og klassemiljøet, følge tett opp elevenes nærvær på 

skolen 
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Sandefjord videregående skole 
Sandefjord  

 

 

Antall elever: 2030 

Antall ansatte: 380 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2014/2015:  76,9 % 
(78,8 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2014/2015:  3,1 % 

Utdanningstilbud/-program: 
Design- og håndverksfag, Teknologi og industriell 
produksjon, Elektrofag, Service og samferdselsfag, Helse 
og oppvekstfag, Restaurant og matfag, Idrettsfag, 
Studiespesialiserende, Studiespesialiserende 
m/formgivingsfag, Påbygg, International Baccalaureate 
(IB), Musikk, dans, drama, Arbeids- og hverdagslivstrening 

 

I 2014/2015 var Sandefjord videregående skole mest fornøyd med: 
 Skolen er godt fornøyd med å opprettholde en god innsøking, som fordeler seg ganske godt på 

skolens store bredde i tilbud. Dette skoleåret var det en gledelig økning i søkningen til IB-tilbudet 
og til Musikk, dans og drama (MDD).  

 Satsningen for å forhindre frafall fortsetter å gi resultater. Forrige skoleår var det 3,1 % frafall ved 
skolen.  

 Meget fornøyd med at beståttandelen i fremmedspråk er god, og at det er gode resultater i 
engelsk. Resultatene innen programfag på MDD og Idrett er også meget gode. De fleste av 
karakterene på IB ligger over globalt snitt for dette programmet.  

 Dette skoleåret har elever på Elektrofag utmerket seg ved å komme på 2. plass i skole NM i 
automatisering.  

 God søkning til nye programmer på HO og SS, som gir både fag- og studiekompetanse.  
 

I 2014/2015 var de største utfordringene:  
 Skolen opplevde at ca. 40 elever «forsvant» mellom 1. og 2. inntaket i juli/ august. Dette var et 

større antall enn normalt og dette ble en betydelig utfordring for økonomien dette skoleåret. 
Elevene som «forsvant» mellom 1. og 2. inntaket fordelte seg på en slik måte at det ikke var mulig 
å legge ned klasser eller grupper, dermed ble utgiftssiden like stor som ved et større elevtall.  

 Også dette skoleåret er erfaringen at deler av bygningsmassen er betydelig nedslitt og preget av 
elde og slitasje. Dette har medført store utgifter på reparasjoner og vedlikehold. I tillegg er deler 
av bygningsmassen svært lite fleksibel og ikke egnet for tidsmessige pedagogiske metoder. 
 

I 2015/2016 prioriterer Sandefjord videregående skole følgende i utviklingsarbeidet:  
 Videreføring av arbeidet med skolevandring med fokus på klasseledelse og vurdering for læring. 

 Økt systematisering og vektlegging av arbeidet med relasjonsbygging i klasser og grupper og 
mellom elever og ansatte. Gode relasjoner mellom elever og mellom elever og ansatte er 
avgjørende for et godt læringsmiljø og skolen vil derfor ha en spesiell oppmerksomhet på 
relasjonspedagogikk.  
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Thor Heyerdahl videregående skole 
Larvik 

 

 

Antall elever: 1624 

Antall ansatte: 310 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2014/2015:   80,4 % 
(83,4 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2014/2015: 2,5 % 

Utdanningstilbud/-program:  
Studiespesialisering, Idrettsfag, Musikk- og dans, 
Påbygning vg3, Arbeids- og hverdagslivstrening, 
Elektrofag, Bygg og anleggsteknikk, Teknikk og 
industriell produksjon, Restaurant og matfag, Service og 
samferdsel, Helse og oppvekstsfag og Medier og 
kommunikasjon 
 

 
I 2014/2015 var Thor Heyerdahl videregående skole mest fornøyd med 
 Samfunnsoppdraget er å kvalifisere elevene til fagkompetanse eller høyere utdanning. Det er 

derfor gledelig at skolen har stabile og gode resultater innen fullført og bestått og et lavt antall 
sluttere. Det er spesielt gledelig at mange elever fullfører og består Vg2 yrkesfag. 

 Skolen lykkes med å få flere yrkesfaglige elever ut i praksis i Vg2. Samarbeidet med bedrifter og 
opplæringskontorene vil på sikt gi flere lærlingplasser. På dette området jobber skolen helhetlig 
med informasjon i 9. trinn i ungdomskolen, gjennom rett kursvalg i 10. trinn, god informasjon og 
karriereveiledning i Vg1 og praksis i bedrift i Vg2. 

 
I 2014/2015 var de største utfordringene:  
 Det er fortsatt en utfordring å kvalifisere og å formidle elever som har avsluttet Vg2 yrkesfag til 

læreplass. I august 2015 var det 56 elever som ikke hadde inngått lærekontrakt. Det er nødvendig 
med et økt fokus på å tegne lærekontrakter i løpet av Vg2. 

 Skoleåret 2014/2015 gikk elevenes fravær noe opp. Fraværet var i samme omfang som nasjonalt 
nivå. Elevfravær i videregående skole er for høyt, og skolen vil jobbe videre med oppfølging av 
elever med høyt fravær. 
 

I 2015/2016 prioriterer Thor Heyerdahl videregående skole følgende i utviklingsarbeidet:  
 Skolens strategi «Slik lærer elevene ved THVS» tar for seg dybdelæring, klasseledelse og 

læringsstrategier. Avdelingene utarbeider avdelingsvise mål og tiltaksplaner som tar utgangspunkt 
i nåsituasjonen og elevenes forutsetninger. Det jobbes målrettet med å utvikle en kollektiv kultur 
for utvikling ved skolen der elevens læring står i sentrum. 

 Det jobbes målrettet videre med å øke gjennomstrømmingen i det yrkesfaglige løpet. Tiltakene 
spenner fra god rekruttering til yrkesfagene, informasjon og karriereveiledning underveis, 
opplæring i bedrift i Vg2 og oppfølging av lærlinger i bedrifter som ikke er medlem i et 
opplæringskontor. Skolen tar i samarbeid med Larvik kommune, næringslivet og 
opplæringskontorene en helhetlig og aktiv rolle i hele det yrkesfaglige løpet. 
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1.3.1 Kompetansenivå lærere   

Fylkestinget vedtok den 23.4.2015 at framtidige tilstandsrapporter skal gi informasjon om lærernes 
kompetanse. I dette avsnittet vises en oppsummering av kompetanse registrert i HRM-systemet pr. 
15. mars 2016. Det er lærerne selv som har gjort registreringen, som fra 2018 vil gjøres i det nye 
skoleadministrative systemet, Visma Flyt skole. Som tabellen viser er det 966 lærere som har lagt inn 
informasjon om egen kompetanse. Totalt var det tilsatt 1289 lærere i 2015, så registreringen er noe 
mangelfull. De videregående skolene vil følge opp den videre registreringen av kompetanse i HRM-
systemet, slik at det skal bli mulig å hente ut informasjon om formell kompetanse på skolenivå for 
alle lærere.    
 
Tabell 1: Fordeling kompetansenivå pedagogisk personale pr. 15.3.2016 – antall på skole-
/virksomhetsnivå  

 

 
Adjunkt 
 

Adjunkt m/ 
till. utd 

Fagleder 
 

Lektor 
 

Lektor m/ 
till. utd. 

Lærer 
 

Lærer u/ 
godkj. utd. 

Total 
 

Færder vg skole 26 25  2 14 2 9 78 

Greveskogen vg skole 16 36  4 35 3 1 95 

Holmestrand vg skole 8 16  2 12  1 39 

Horten vg skole 24 42  1 36 8 3 114 

Kompetansebyggeren V 15 10  1 5 6 1 38 

Melsom vg skole 2 11  2 4 3 1 23 

Nøtterøy vg skole 7 13  3 20 1 1 45 

Re vg skole 15 27 1 3 29 2 2 79 

Sande vg skole 9 24  3 13   49 

Sandefjord vg skole 27 73  8 73 12 7 200 

SMI-skolen 3 19   4 1 1 28 

Thor Heyerdahl vg skole 27 68  1 47 6 8 157 

Totalsum 186 370 1 30 297 44 38 966 
Kilde: HRM-personal, 15.3.2016 

 

1.4 Øvrige virksomheter i utdanningssektoren 

I det følgende presenteres øvrige virksomheter, utvalgte resultater for 2014/2015, deres 
kommentarer til resultaten, prioriteringer og fokus i det videre arbeidet.  
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Skolen for sosiale og medisinske institusjoner 
(SMI) 

 

 

Totalt antall elever i skoleåret 2014/2015: 
74 (vgs), 116 (barnevern), 79 (helse-SIV) 

Antall ansatte: 36  

Sluttere i skoleåret 2014/2015: 17 % 

Utdanningstilbud/-program:  
Grunnskole, videregående skole (alle trinn)  
 
 
 
 

 

I 2014/2015 var SMI mest fornøyd med: 
 Gode resultater i elevundersøkelsen med en økning i gjennomføringsprosent på 20%. Elevene 

trives godt, og flere gleder seg til å gå på skolen.  

 Bedre organisering av skolehverdagen, tilbud om en enkel frokost hver morgen og servering 
av lunsj.  

 Studieøkt midt på dagen til lekser med mulighet for veiledning, være med på en aktivitet for å 
lære seg noe nytt og samtidig gjøre hyggelige ting sammen med andre elver eller bare ha det 
hyggelig sammen med medelever. 

 Satsing på det pedagogiske utviklingsarbeidet for å realisere og videreutvikle skolen som en 
lærende organisasjon, der både elever og voksne kontinuerlig deltar i læringsprosesser av høy 
kvalitet. Målene våre er å få til: utvikling av en felles læringskultur, samhandlende og 
reflekterende team, vurdering for læring, elevaktiviserende læring. 

 Gode eksamensresultater  

 
I 2014/2015 var de største utfordringene:  

 Sterk nedgang på sentrale målepunkter i medarbeidermålingen 2014. Dette har vært fulgt 
opp, og det oppleves nå økt «glede, glød og gøts» i personalet. 

 Innføring og oppfølging av prosedyrer for melding av behov for opplæring, meldingsskjema, 
samarbeidsavtaler, maler for tidsbegrenset enkeltvedtak, individuell opplæringsplan og 
sluttrapport og prosedyre for tilrettelagt opplæring i videregående skole. 

 Plassmangel og delvis uegnete undervisningslokaler har påvirket kvaliteten på det 
pedagogiske tilbudet til enkelte elever.  
 

I 2015/2016 prioriterer SMI følgende i utviklingsarbeidet:  
 Videreføring av det pedagogiske utviklingsarbeidet for å jobbe kontinuerlig med 

kompetanseheving, erfaringsdeling og utvikling av praksis som er en naturlig del av skolens liv 
og hverdag.  

 Kompetanseheving gjennom kursing med hovedfokus på spesialpedagogikk – i tillegg til 
videreutdanning forankret i skolens kompetanseutviklingsplan 

 Bidra til forbedring av inntaksrutiner gjennom dialog med samarbeidspartnerne 

 Fokus på god sikret lagring- samt informasjons- og kommunikasjonsplattformen PORTALEN. 
 
 

                                            

6 Grunnskoleopplæring i samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen, skjer i all hovedsak på 
nærskolen til institusjonen 
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Nettskolen Vestfold 

Horten  

 

 

Antall elever: 75 

Antall ansatte: 5 (180 % stilling) 

Antall sluttere: 12 

* Ungdomsskoleelever som velger å slutte i matematikk 1T 

Utdanningstilbud: 

Matematikk 1T, Matematikk X, Spansk nivå 3 

 
Skoleåret 2014/2015 var Nettskolens første driftsår i prosjektperioden 2014 – 2018. Skolen har fått 
erfaringer med en virtuell undervisningsmodell basert på læringsstøttende teknologi som gjør det 
mulig å tilby elevene fag uavhengig av bosted. Skolen har nå teknologiløsninger, erfaringer og 
kompetanse på å flytte undervisning fra tradisjonelle klasserom til virtuell rom. Dette har fått 
nasjonal oppmerksomhet og viser seg å gi en rekke muligheter for opplæringssegmentet. 
 

I 2014/2015 var nettskolen mest fornøyd med: 
 Elevenes evalueringer av undervisningsformen 

 Elevenes resultater på standpunkt og til eksamen 

 Faglig anerkjennelse for valgt teknologiplattform 

 Kompetansehevingsmodellen for innfasing av Nettlære 

 Samarbeidet med Telemark fylkeskommune 

 Teknologistabiliteten i løsningen 
 Etablering av tilbud i matematikk 1T, Matematikk X og Spansk 3 

 

I 2014/2015 var de største utfordringene:  

 Elevenes kjennskap for tilbudene 

 Finansieringsmodellen for Nettskolen 

 
I 2015/2016 prioriterer nettskolen følgende i utviklingsarbeidet:  
 Utvikle undervisningstilbud i kinesisk 1 og fransk 3 

 Videreutvikling av vår læringsstøttende teknologiplattform 

 Forbedre informasjonsarbeidet innad i VFK og mot elevene 

 Gjennomføre utviklingsoppdrag for Abelstiftelsen (matematikk 1P2P) og Fremmedspråksenteret 
(Portugisisk 1) 

 Definere kompetanseplattform for virtuell undervisning 
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OT-PPT  

Administrasjon i Tønsberg 

 

Består av tjenesteområdene:  
Oppfølgingstjenesten (OT) og  
PP-tjenesten (PPT) 
Antall ansatte: 46  

Virksomhetsleder, OT-leder, PP-leder, kontorleder 
og kontorkoordinator, 24 OT-rådgivere og 17 PP-
rådgivere 

Organisering:  
OT-avdelinger i Horten (Nord), Tønsberg, 
Sandefjord og Larvik 

 

OT og PPT har et felles samfunnsoppdrag om å bidra til at ungdom og elever mestrer og 

gjennomfører opplæringen på best mulig måte og på denne måten bidra til at ungdom blir aktive 

deltagere i eget liv.  

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) 2014/2015 

PP-tjenesten har et bredt mandat. Oppgavene er forankret i opplæringsloven § 5-6: «PP-tjenesten 

skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, for å legge 

opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov. PP-tjenesten skal sørge for at det blir 

utarbeidet sakkyndig vurdering i de tilfeller loven krever det.» 

Skoleåret 2014/2015 har PPT hatt spesielt fokus på: 

 Tilpasset opplæring - forholdet mellom allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tiltak og 

kvalitet på sakkyndige vurderinger.  

 Prosjekt psykisk helse – utvikle gode tilbud til ungdom som strever og systemarbeid knyttet til 

læringsmiljø som bidrar til både bedre psykisk helse og bedre læring.  

Skoleåret 2015/2016 prioriterer PPT følgende: 

 PPT har valgt å synliggjøre og implementere arbeidet i de fire handlingsområdene i den 

regionale planen for et helhetlig opplæringsløp (RPHO):  

1) Kvalitet i opplæringen: Øke kvaliteten på sakkyndige vurderinger. Fokus på arbeidet med 
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for 
elever med særlige behov (§5-6) 

2) Overganger: Videreføre og forbedre rutiner for samarbeid med eksterne og interne 

samarbeidspartnere basert på den nye prosedyren «Tilrettelegging for opplæring» 

3) Arenaer for samhandling og erfaringsdeling/læring: Delta i interne og eksterne nettverk 

og utvikle bedre samarbeid med utdanningsavdelingen, skolene og BUPA.  

4) Statistikk og analyse: Utvikle bedre verktøy for statistikk og analyse internt i PPT.  
 

I tillegg jobber PPT med kompetanseheving i forhold til flyktninger og asylsøkere med fokus på 

traumer og trygghet før læring.  
 

Oppfølgingstjenesten (OT) 2014/2015 

 Målgruppe: Ungdom mellom 15 og 21 år utenfor opplæring/arbeid eller som står i fare for å 
avbryte opplæring.  
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 Formål: Få ungdom tilbake til opplæring/arbeid eller til å fortsette opplæringen uten avbrudd 
(frafallsforebyggende).  

 Oppgaver og tiltak: Ha oversikt over målgruppen, kontakte ungdommene. Tilby veiledning, 
arbeidsutplassering og opplæring ved en OT-avdeling. Være tett på og følge opp ungdommen.  

 Følge opp ungdom i opplæring i skole/bedrift. 

 Samarbeid: Sikre tverretatlig samarbeid med instanser som har medansvar for målgruppen.  
  

Skoleåret 2015/2016 prioriterer OT følgende: 

 Bistå ungdom tilbake i opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak. 

 Bistå i frafallsforebyggende arbeid. 

 Sikre samarbeid rundt ungdom i målgruppen. 

 Ha en effektiv organisering og være en endringsdyktig aktør.  

 

 

Kompetansebyggeren Vestfold   

Administrasjon i Tønsberg 
 

 

Elevgruppe: Voksne  
 

Antall ansatte: 44  
 

Organisering:   
Undervisning i Sandefjord og Tønsberg  

 
Kompetansebyggeren Vestfold er en sammenslåing av tidligere Kompetansebyggeren Tønsberg 
Ressurs og Kompetansesenteret ved Sandefjord videregående skole. Kompetansebyggeren Vestfold 
(KBV) ble etablert 1.januar 2014 og skal drive opplæring for hele Vestfold. Målet er å drive opplæring 
tilpasset voksne, primært innenfor videregående skole nivå. Det betyr utdanning innen en rekke 
områder som fører frem til fagutdannelse eller studiekompetanse. I tillegg vil KBV tilby ulike type 
kurs som både arbeidstakere og arbeidsgivere kan ha god nytte av i sitt daglige virke. 
 
KBV har i løpet av 2015 hatt 1387 personer i opplæring. Dette er en økning fra 2014, og skyldes i 
hovedsak et oppsamlet inntak av voksenrettselever januar 2015. Av de 1387 er noen fortsatt elever 
da de startet opp høsten 2015. Tallene fra bl.a. Datakurs er ikke inkludert i dette antallet. 
 
Av de 1387 har ca 1180 vært i opplæring som fører frem til fagbrev eller studiekompetanse. De 
resterende 200 har tatt kurs som ikke gir fagutdanning eller studiekompetanse, som f.eks Datakurs 
(datakortet), Økonomi/regnskapskurs og fordypning realfag.  
 
I tillegg har det vært 128 deltakere knyttet til KBV sin nettskole. Disse er bl.a. fordelt på tilbudene 
Barne og ungdsomsarbeider, Salgsfaget, Kontor- og administrasjonsfaget og Sikkerhetsfaget.  
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Skiringssal folkehøyskole 
Sandefjord 

 

 
 

Antall elever: 97 

Antall ansatte: 23 

Sluttere i skoleåret 2014/2015: 6 % 

Utdanningstilbud/-program: 
Musikkproduksjon & låtskriving, Filmproduksjon, 
Sceneliv 360 grader, Klesdesign, Interiør & arkitektur, 
Tegning/maling/kunstreise og Multisport & sjø/fjell. 

 
I 2014/2015 var Skiringssal folkehøyskole mest fornøyd med: 
 Fulltegnet «storkortkurset» Godfoten 

 Effektiv utnyttelse av ekstratilskudd til bygningsrenovering 

 Opprettholdt størrelsen på statlige overføringer 

 Opprettholdt gode resultater på medarbeiderundersøkelsen 

 Opprettholdt gode resultater på elevundersøkelsene 

 Høy prosentvis andel av elevene som fullfører skoleåret 
 

I 2014/2015 var de største utfordringene:  
 Betjene avdraget på byggelån 

 Nedbetale avtalt del av akkumulert merforbruk – der målet er balanse i 2016 

 Minimum 95 fullt betalende elever 

 Synliggjøre og konkretisere vår visjon og verdier 
 

I 2015/2016 prioritere Skiringssal folkehøyskole følgende i utviklingsarbeidet:  
 Informere og inkludere skolens nye styremedlemmer 

 Temauker: «Et grønnere Skiringssal» 

 Fortsatt ha god kvalitet i alle deler av tilbudet elevene får 

 Prøve ut 4 rene linjefagsuker, samtidig ha et vidt valgfagstilbud, interessante seminarer og 
engasjerende fellesfagundervisning 

 Ruste oss for å møte et økende antall elever som har sosial angst/psykiske utfordringer 
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1.5 Øvrige tjenester i utdanningssektoren 

I det følgende presenteres øvrige tjenester i sektoren, utvalgte resultater for 2014/2015, 
kommentarer til resultatene og prioriteringene for arbeidet inneværende år. 
 
 

Opplæring i kriminalomsorgen  
Administrasjon fylkeshuset, Tønsberg  

 

 

Organisering: 
Færder, Horten og Thor heyerdahl videregående 
skoler  

 
 
Opplæringsloven § 13-2a, fastsetter fylkeskommunens ansvar for grunnskole- og videregående 
opplæring i fengsel. Det er fylkesmannen i Hordaland som på vegne av Staten forvalter ressurser til 
opplæring innenfor kriminalomsorgen. Vestfold fylkeskommune overfører i sin helhet tildelingene til 
skolene som har ansvar for opplæring i fylkets fengsler:  
 
Færder videregående skole (Sem fengsel, Søndre Vestfold fengsel (SFV) Berg avdeling og 
oppfølgingsklassen)  
 
Horten videregående skole (Bastøy fengsel, Nordre Vestfold Fengsel (NVF) Hof avdeling og NVF 
Horten avdeling)  
 
Thor Heyerdahl videregående skole (SVF Larvik avdeling og SVF Sandefjord avdeling).  
 
Det gis tilbud om opplæring i alle fengslene i Vestfold, samt ved oppfølgingsklassen som er et tilbud 
for samfunnsstraffedømte, domfelte med elektronisk kontroll og innsatte i en løslatelseprosess. 
 
Det er utarbeidet er revidert plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Vestfold for perioden 
2016- 2020; Nytt grep om eget liv. Hver skole vil på grunnlag av denne utarbeide en lokal 
handlingsplan.  
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Seksjon for inntak og fagopplæring  
Fylkeshuset, Tønsberg 

 

 

 
 

Antall ansatte: 15,3 årsverk 
 
Av disse er 9,2 knyttet til fagopplæring,  
3,6 til inntak og 1,5  til voksenopplæring. 

 

I 2015 var seksjon for inntak og fagopplæring mest fornøyd med: 
 At  det ble inngått flere lærekontrakter enn i 2014,  og at  alle søkere til læreplass med 

ungdomsrett som ikke hadde fått læreplass i bedrift ved skolestart, fikk et opplæringstilbud 
om  Vg3 fagopplæring i skole innen 1.september 

 At samarbeidet om det 4-årige-løpet er godt i gang (se også avsnitt 5.2.3) 

 At mange av de igangsatte tiltakene for å redusere antall hevinger ser ut til å gi resultater 

 At samarbeidet med skoleskipet Christian Radich gav et godt alternativ  til de som skulle ta Vg3 
fagopplæring i skole  i maritime fag 

 At det ble utarbeidet en lokal inntaksforskrift 

 At kartlegging av tilbudsstrukturen i forhold til næringslivets behov ble forbedret 

 At forutsigbarheten og gjennomføringen av voksenopplæringstilbudet er forbedret. 
 

I 2015 var de største utfordringene:  
 Å oppnå det antall læreplasser det er behov for 

 Å gjennomgå hele tilbudet og strukturen i voksenopplæringstilbudet 

 Å få på plass et velfungerende inntakskontor 
 

I 2016 prioritererte  seksjon for inntak og fagopplæring følgende i utviklingsarbeidet:  
 Arbeid for flere læreplasser (se se også avsnitt 5.2.7) 

 Styrke det 4-årige-løpet (se se også avsnitt 5.2.3) 

 Forbedre kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen 

 Etablere og utvikle en nettside for  lettere tilgang til informasjon fra Seksjon for inntak og 
fagopplæring til  partene i arbeidslivet, bedriftene, brukere og samarbeidspartnere. 
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Skoleseksjonen  
Fylkeshuset, Tønsberg 

 

 

 
 

Antall ansatte: 19   
 

 
I 2014/2015 var skoleseksjonen mest fornøyd med: 
 Skoleseksjonen har ledet utviklingsarbeidet for å sikre god kvalitet og sammenheng i hele 

opplæringsløpet, fra barnehage og til og med videregående opplæring, gjennom Regional plan 
for et helhetlig opplæringsløp. I året 2014/2015 har det blitt utarbeidet forslag til plan og 
handlingsplan og blitt gjennomført en bred høring. Fylkestinget vedtok planen i april 2015.  

 Skoleseksjonen har i samarbeid med skolene høsten 2015 en ny strategi for skoleeiers 
systematiske oppfølging av skolene 

 Ny strategi for skoleeiers systematiske oppfølging av skolene: 
o Skoleeier og skolenes ledelse gjennomfører en styringsdialog på høsten med fokus på 

skolens resultater, både resultater knyttet til elevenes læringsutbytte og skolens 
økonomi. 

o Skoleeier og skolenes ledelse gjennomfører utviklingsmøte på våren med fokus på 
skolens satsingsområder. 

o Skoleeier deltar i skolenes skolemiljøutvalg og får på denne måten en helhetlig 
tilnærming til skolene i oppfølgingsarbeidet  

 

I 2014/2015 var de største utfordringene:  
 Sektorens utfordringer med fullført og bestått særlig knyttet opp mot formidlingsarbeidet. En 

viktig del av utfordringsbildet er overgangen fra Vg2 og ut i lære. 

 Skoleseksjonen har i samarbeid med inntak- og fagopplæring i et tett samarbeid med skolene 
satt i gang en viktig satsing der skolene har fått et økt ansvar for elevene gjennom hele det 4-
årige-løpet. 

 
I 2015/2016 prioriterer skoleseksjonen følgende i utviklingsarbeidet:  
 Realisering av RPHO i samarbeid med kommunene 

 Videreutvikling av FYR-arbeidet og oppfølging av Program for bedre gjennomføring 

 Utfordringene knyttet til tilstrømmingen av enslige mindreårige asylsøkere 

 Videreutvikling av skolenes økte ansvar for det 4-årige-løpet 
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Eksamenskontoret 
Fylkeshuset, Tønsberg 
 

 
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  

     

Antall ansatte: 9 stk og 3 lærlinger 

 
Eksamenskontoret har ansvar for organisering og utvikling av lokalt gitt eksamen på fylkesnivå, og 
for gjennomføring av eksamen for privatister. Et hovedmål for eksamenskontoret er å bidra til å øke 
andelen av elever/privatister/lærlinger som fullfører og består utdanningen. Oppmelding til, og 
gjennomføring av fag- og svenneprøver, er også Eksamenskontorets ansvar. Eksamenskontoret har 
ansvar for ca 10 500 elev/privatisteksamener pr år. Eksamenskontoret utarbeider felles 
styringsdokumenter for lokalt gitt eksamen i Vestfold og gir rutiner for arbeidet med fag- og 
svennebrev. 
 

I 2014/2015 var Eksamenskontoret mest fornøyd med: 
 Alle privatister fikk muligheten til å gjennomføre samtlige sentralt gitte eksamener digitalt.  

 Nytt administrasjonssystem for privatister (Eksamenstjenesten for sentralt gitte eksamener).  
Et godt og effektivt arbeidsverktøy.  

 Lærekandidatene fikk for første gang være med på fag-/svennebrevutdelingene der de fikk sitt 
kompetansebevis.  

 Vært tilstede ved prøveeksamener i flere fag med praktisk eksamen. Det gir utfyllende kunnskap 
for utarbeidelse av eksamensoppgaver og veiledning av oppgavenemndene.  

 Deltok på fagforumledersamling og flere fagforum.  

 Valgfri gjennomføring av eksamen i barne- og ungdomsarbeiderfaget; gjennomføring med eller 
uten barn. Ordningen videreført og utvidet.  
 

I 2014/2015 var de største utfordringene:  
 Nytt påmeldingssystem for fag-/svennebrevutdelingen  

 Allokeringsmodell for muntlig eksamen for privatister 
 

I 2015/2016 prioriterer Eksamenskontoret følgende i utviklingsarbeidet:  
 Å utarbeide nye rutiner som følge av at Eksamenstjenesten er utvidet til lokalt gitt skriftlig 

eksamen. Dette vil gi økt sikkerhet i eksamensgjennomføringen.  

 Å øke effektiviseringen av arbeidsprosesser som følge av økende antall oppmeldinger til  
fag- og svenneprøven. 

 Å øke antall kandidater som deltar på utdeling av fag-/svenne- og kompetansebevis  

 Å utarbeide nye maler for lokalt gitte eksamensoppgaver. Dette er en omfattende oppgave som 
vil bidra til økt kvalitet på eksamensoppgavene.  

 Å rekruttere sensorer til tverrfaglig eksamen fra bransjen/næringslivet og sensorskolering av 
disse. I første omgang vil dette gjelde for helse- og oppvekstfag.  

 Å utarbeide nye rutiner ved administrasjon av muntlig eksamen for privatister 
 
 

http://www.vfk.no/Tema-og-tjenester/Utdanning/Eksamen/Privatist/For-eksamen/
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2.0 LÆRINGSMILJØ 

 
I dette kapitelet presenteres resultater som omhandler indikatorer som har betydning for faglig 
læring og sosial utvikling. Resultatene er hentet fra elev- og lærlingundersøkelsen. Barn og unge 
tilbringer mange tusen timer i grunnskole og videregående opplæring. I denne betydningsfulle tiden 
i livet er skolen og læreplassen en svært viktig utviklings- og læringsarena. I kunnskapsgrunnlaget til 
Regional plan for et helhetlig opplæringsløp7 legges det til grunn at et godt læringsmiljø på de 
arenaene der barn og unge skal lære, er helsefremmende.  
 
Læring kan defineres som en aktivitet der en person tilegner seg ny eller endrer og forsterker 
eksisterende kunnskap, atferd eller ferdigheter8. Læring skjer ved at tenkning, følelser og motivasjon 
utvikles gjennom et samspill. Læringsforskningen handler om hva som bidrar til at læring skjer, og 
forskning viser bl.a. at i tillegg til god relasjon mellom lærere og elever eller instruktører og lærlinger 
er trygghet også viktig for å fremme gode læringsprosesser9. Summen av disse og flere faktorer 
omtales ofte som læringsmiljø. 
 
Dersom læringsmiljøet og opplæringen skaper trygge og utfordrende nok rammer, gir videregående 
opplæring mulighet for realisering av det potensial for faglig læring og sosial utvikling som finnes i 
ungdommen. Elever, lærlinger og lærekandidater lærer når de møter lærere og instruktører som 
etablerer inkluderende læringsmiljøer, som har en strukturert og differensiert opplæring, som har 
god faglig kunnskap og som sammen med andre lærere og instruktører reflekterer omkring 
utfordringer de står i og omsetter forbedringsforslag til handling. 
  
Tilpasset opplæring er et generelt prinsipp som skal ligge til grunn for all opplæring og er en måte å 
forstå undervisning og læring på. Det handler om den enkelte skole og arbeidsplass sitt arbeid for at 
elevene, lærlingene og lærekandidatene får best mulig utbytte av opplæringen og kan for eksempel 
gjelde organisering av opplæringen, valg av arbeidsmåter og metoder, variasjon i 
arbeidsoppgaver, bruk av lærestoff, variasjon i bruk av læringsstrategier, ulikt tempo og progresjon i 
opplæringen, vanskegrad i oppgaver og ulik grad av måloppnåelse.  
 
De aller fleste elever, lærlinger og lærekandidater får dekket behovene for tilpasning innenfor den 
ordinære opplæringen. Dersom den ordinære opplæringen er godt tilpasset den enkeltes ulike 
forutsetninger, vil behovet for spesialundervisning kunne reduseres, men noen har så spesielle 
behov for tilpasning av opplæringen at de har rett til spesialundervisning, jf opplæringsloven § 5-1.  
 
I en bred forståelse av læringsmiljø inngår både den faglige læringen og den sosiale utviklingen som 
viktige forutsetninger for et godt læringsmiljø – og det er denne forståelsen som her legges til grunn. 
Et godt læringsmiljø er en av flere viktige forutsetninger for å fremme en opplæring som er tilpasset 
elevenes, lærlingenes og lærekandidatenes evner og forutsetninger. 
 
Før resultatene fra elev- og lærlingundersøkelsene presenteres er det viktig å understreke at 
resultatene i prinsippet gir et øyeblikksbilde av hvordan elevene og lærlingene opplever sitt lærings- 
og arbeidsmiljø. Resultatene gir ikke et endelig bilde eller svar på de ulike problemstillingene. Videre 
er det også viktig å påpeke at små endringer statistisk sett kan forklares med at de er tilfeldige, og de 
omtales derfor som tendenser.     

 

                                            

7 Vestfold fylkeskommune (2014) – Kunnskapsgrunnlag for et helhetlig opplæringsløp  
8 NOU 2014: 7 - Elevenes læring i fremtidens skole. Et kunnskapsgrunnlag: Schacter mfl. 2009, 2011 
9 NOU 2014: 7 - Elevenes læring i fremtidens skole. Et kunnskapsgrunnlag: Schneider og Stern 2012, Greeno 2006 
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2.1  Resultater fra elevundersøkelsen 
 
Elevundersøkelsen er obligatorisk for Vg1-elever, og Utdanningsdirektoratet krever at 
elevundersøkelsen gjennomføres en gang i året. I Vestfold er det tradisjon for at alle elevene i 
videregående skole inviteres til å delta, og høsten 2015 var det en svarprosent på 86,6 %. Det 
nasjonale snittet for deltakelse var 87,4 %.  Høsten 2015 var det 7292 elever fra Vg1, Vg2 og Vg3 i 
Vestfold som deltok i elevundersøkelsen. Resultatene presenteres samlet for de tre nivåene.  
 
De følgende syv indeksene er basert på de obligatoriske spørsmålene i elevundersøkelsen. Indeksene 
består av spørsmål som gjennom teori og forskning antas å måle ett og samme fenomen eller tema. 
De fire første indeksene med spørsmål er som følger:  
 
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. 
 
2) Vurdering for læring 
- Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? 
- Forklarer læreren 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. 
 
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? 

 

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? 
 
I tabell 2 vises resultater på de fire indeksene som er listet opp over. Svaralternativene i disse 
indeksene er rangert fra 1 – 5, med 1 som laveste nivå (dårligste resultat) og 5 som høyeste nivå 
(beste resultat). I tabellen er Vestfold (V) sammenliknet med det nasjonale snittet (N). 
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Tabell 2: Resultater fra elevundersøkelsen – tall oppgitt i prosent for svarandel på de mest positive 
nivåene (4 og 5) 

  Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 
Nr  V N V N V N 
1 Støtte fra lærer 74,9 81,2 79,4 84,9 81,4 85 

2 Vurdering for læring 42,4 53 45,4 56,5 47,2 56,8 

3 Mestring 75,1 78 78,4 80,7 80,3 80,7 

4 Elevdemokrati og medvirkning 39,2 49,3 45,6 53,8 49,2 55,2 
Kilde: Udir 

 
Tabellen viser at det for Vestfold er en positiv utvikling innenfor alle de fire indikatorene fra høst 
2013 til høst 2015. Spesielt positivt er det å merke seg utviklingen for indikatoren «Elevdemokrati og 
medvirkning». Fra 2013 til 2015 har andelen elever i Vestfold som opplever at de blir lyttet til og får 
medvirke økt med hele 10 prosentpoeng. Til tross for den positive utviklingen ligger resultatene i 
Vestfold også i 2015 noe under det nasjonale snittet på alle indikatorene, men siden utviklingen i 
Vestfold har vært mer positiv enn for alle fylkeskommunene i snitt, så nærmer resultatene for 
Vestfold seg det nasjonale.    
 
Den femte obligatoriske indeksen er: 
 
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. 
 
I tabell 3 sammenliknes Vestfold med det nasjonale snittet på indeksen Læringskultur. 
Svaralternativene i indeksen er rangert på fem nivå, fra helt enig til helt uenig.   
 
Tabell 3: Resultater fra elevundersøkelsen – tall oppgitt i prosent for svarandel på det mest 
positive nivået (helt enig) 

  Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 
Nr  V N V N V N 
5 Læringskultur 19,7 26,3 26,8 33,7 30,1 34,8 

Kilde: Udir 

 
Indeksen Læringskultur består bl.a. av indikatoren arbeidsro. Dette er en indikator der resultatene i 
Vestfold historisk sett har vært en del dårligere enn den nasjonale resultatet. Dårligere i den 
forstand at færre av elevene i Vestfold opplever at det er god arbeidsro i timene. Som tabell 3 viser 
har det vært en positiv utvikling både i Vestfold og nasjonalt. Resultatet i Vestfold ligger fortsatt 
under det nasjonale snittet, men forskjellen er redusert siden 2013.     
 
Den sjette obligatoriske indeksen er: 
 
6) Mobbing på skolen 
-Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? 
 
I tabell 4 er Vestfold sammenliknet med det nasjonale snittet på indeksen «Mobbing på skolen». 
Svaralternativene i indeksene er rangert på fem nivå, fra ikke i det hele tatt til flere ganger i uken. 
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Tabell 4: Resultater fra elevundersøkelsen – tall oppgitt i prosent for svarandel på det mest 
positive nivået (ikke i det hele tatt) 

Nr Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? 

6 Mobbing på skolen     

  Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 

  V N V N V N 
 Ikke i det hele tatt 90 85,2 90,1 86,4 90,6 87,0 

Kilde: Udir 

 
Som tabellen viser er resultatene forholdsvis stabile fra 2013 til 2015, men tendensen for disse tre 
årene er positiv. Andelen som har opplevd å bli mobbet på skolen de siste månedene er lavere i 
Vestfold enn snittet nasjonalt.  
 

Den syvende obligatoriske indeksen er: 
 

7) Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 
 

I tabell 5 er Vestfold sammenliknet med det nasjonale snittet på den syvende indikatoren, Andel 
elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
 

Tabell 5: Resultater fra elevundersøkelsen – tall oppgitt i prosent for svarandel på de minst 
positive svaraltnernativene samlet (2-3 ganger i måneden, omtrent en gang i uken, flere ganger i 
uken) 

 Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? 

  Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 
Nr  V N V N V N 
7 Andel elever som har 

opplevd mobbing 2-3 ganger 
i måneden eller oftere 
(prosent) 

2,7 4,5 2,4 4,1 2,3 3,9 

Kilde: Udir 
 

Selv om tendensen er svakt positiv, er resultatene for denne indikatoren forholdsvis stabile fra 2013 
til 2015. Resultatet i Vestfold er mer positivt enn det nasjonale. Tallgrunnlaget for høsten 2015 viser 
imidlertid at de 2,3 % av elevene i Vestfold som svarer at de opplever mobbing 2-3 ganger i 
måneden eller oftere, utgjør 166 elever. Selv om det er en nedgang fra 192 elever siden høsten 
2013, så er det likevel et høyt antall elever som oppgir at de opplever mobbing. Resultatene for 
Vestfold viser videre en svak negativ tendens av andel elever som svarer at de flere ganger i uken 
opplever å bli mobbet, den prosentvise andelen øker med 0,3 %. Av elevene i Vestfold som svarer at 
de blir mobbet flere ganger i uken, oppgir de fleste at de blir mobbet av elever i egen gruppe/klasse.  
  

2.2   Resultater fra lærlingundersøkelsen 

Lærlingundersøkelsen har vært obligatorisk fra høsten 2013. Den gjelder både 
lærlinger/lærekandidater. I undersøkelsen gjennomført høsten 2015 var det drøye 47 % av de 
inviterte lærlingene/lærekandidatene som besvarte undersøkelsen. Snittet nasjonalt var 51,8 %. 
 

Av resultatene i lærlingundersøkelsen fokuserer Vestfold fylkeskommune på tre temaer, og 
resultatene knyttet til disse  presenteres her. Temaene er:  

- Støtte fra instruktør/veileder og opplæringskontor  
- Mobbing  
- Medvirkning i planlegging av opplæring/arbeid 
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Det er andreårs lærlinger/lærekandidater som blir invitert til å delta i lærlingundersøkelsen. Denne 
gruppen utgjør omtrent halvparten av de som har kontrakt. I 2013 var det 501 
lærlinger/lærekandidater som svarte, i 2014 var det 452 og i 2015 var det 470. 
 
2.2.1  Støtte fra instruktør/veileder og opplæringskontor 

På arbeidsplassen er det instruktør/veileder som skal gi den daglige opplæringen. I tillegg skal 
opplæringskontorer ha jevnlig oppfølging av lærling/lærekandidat i medlemsbedrift. Av de som har 
svart på undersøkelsen, har 83 % kontrakt med et opplæringskontor og får opplæring i en 
medlemsbedrift. De resterende 17 % har kontrakt med en selvstendig godkjent lærebedrift.  
 
Tabell 6: Støtte fra instruktør/veileder – tall oppgitt i prosent for de to mest positive nivåene 
(svært ofte eller alltid og nokså ofte) 

Får du hjelp og støtte fra instruktør/veileder eller leder dersom du trenger det? 

 Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 

 V N V N V N 

Svært ofte eller alltid og 
nokså ofte 

87,5 87 87,5 86,2 84,6 87,3 

Kilde: Udir 

 
Det er generelt positivt at det er en høy prosentandel av lærlinger/lærekandidater som oppgir at de 
får støtte og hjelp av instruktør/veileder, men som resultatene viser går andelen noe ned i 2015.  
 
Tabell 7: Oppfølging/støtte fra opplæringskontor – tall oppgitt i prosent av 
lærlinger/lærekandiater som har kontrakt med et opplæringskontor 

Er du fornøyd med oppfølgingen fra opplæringskontoret? 

 Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 

 V N V N V N 

Svært ofte eller alltid og nokså ofte 66,1 66,1 64,4 70,2 65,1 71,3 

Kilde: Udir 
 

Det legges vekt på å følge opp hvordan lærlingene/lærekandidatene opplever oppfølgingen fra 
opplæringskontorene. Samlet svarandel for svaralternativene svært godt fornøyd og nokså fornøyd 
viser at majoriteten av lærlingene/lærekandidatene i Vestfold er fornøyd med støtte og veiledning 
fra opplæringskontorene. Resultatet var litt lavere i 2014 enn i 2013, men det er gledelig å se at det 
har økt noe igjen i 2015. Seksjonen for inntak og fagopplæring jobber målrettet sammen med 
opplæringskontorene for å heve kvalitet og hyppighet på oppfølgingen av lærlinger/lærekandidater.  
 
2.2.2  Mobbing på arbeidsplassen 

I tabell 8 og 9 vises resultatene for Vestfold sammenliknet med det nasjonale snittet på indikatoren 
mobbing på arbeidsplassen. 
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Tabell 8: Spørsmål om mobbing på arbeidsplassen – tall oppgitt i prosent for svarandel på det 
mest positive nivået (ikke i det hele tatt) 

Er du blitt mobbet på arbeidsplassen de siste månedene? 

 Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 

 V N V N V N 

Ikke i det hele tatt 85,4 84,8 86,1 84,9 86,9 85,5 

Kilde: Udir 
 

Tabell 8 viser en positiv utvikling de siste tre årene med tanke på andelen av 
lærlinger/lærekandidater som opplever å ikke bli mobbet i det hele tatt på arbeidsplassen. Vestfold 
ligger også jevnt over det nasjonale resultatet. 
 

Tabell 9: Spørsmål om mobbing på arbeidsplassen – tall oppgitt i prosent for svarandel på de tre 
minst positive svaralternativene samlet (2-3 ganger i måneden, omtrent en gang i uken, flere 
ganger i uken) 

Er du blitt mobbet på arbeidsplassen de siste månedene?  

 Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 

 V N V N V N 

2-3 ganger i måneden 
eller oftere (prosent) 

2,4 3,2 2,3 3,0 2,6 3,0 

Kilde: Udir 

 
Tabell 9 viser at andelen lærlinger/lærekandidater som har opplevd å bli mobbet på arbeidsplassen 
de siste månedene er noe lavere i Vestfold enn i landet for øvrig. Fra 2014 til 2015 er resulatet på 
nasjonaltnivå stabilt, men det er en svak økning i andelen for Vestfold. Tallgrunnlaget viser at det er 
12 personer i 2015 som oppgir at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden, en gang i uken eller oftere. I 
2013 var dette tallet 12 personer og i 2014 var det 10 personer. 
 
2.2.3  Medvirkning i planleggingen av opplæring i bedrift 

Det er viktig at lærlinger/lærekandidater blir inkludert og medvirker aktivt i planlegging av arbeid og 
opplæring som en faktor i et godt læringsmiljø. I Opplæringslova § 3-4 står det at elever og 
lærlinger/lærekandidater skal være aktivt med i opplæringen. 
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Tabell 10: Medvirkning i planlegging av arbeidet – tall oppgitt i prosent for de to mest positive 
nivåene (svært ofte eller alltid og nokså ofte) 

Deltar du aktivt i planlegging og vurdering av arbeidet ditt? 

 Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 

 V N V N V N 

Svært ofte eller alltid og 
nokså ofte 

54,1 53,5 51,1 52,8 51,9 54,1 

Tar arbeidsgiveren hensyn til dine synspunkt når dere planlegger opplæringen? 

 Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 

 V N V N V N 

Svært ofte eller alltid og 
nokså ofte 

61,6 58,4 62,1 58,9 61,5 60,8 

Kilde: Udir 

 
På spørsmål om lærlinger/lærekandiater deltar aktivt i planlegging og vurdering av arbeidet sitt viser 
resultatet, samlet for svaraternativene Svært ofte eller alltid og nokså ofte, at det for Vestfold er noe 
nedgang i prosentandelen fra 2013 opp mot 2014 og 2015. Rundt halvparten av de som svarer 
oppgir at de opplever dette, noe som synes å være en lav andel. Det er likevel positivt at flere av de 
som blir inkludert i planleggingen oftere opplever at deres synspunkter blir tatt hensyn til av 
arbeidsgiver.  

 

2.3 Oppsummering av resultatene fra elev- og lærlingundersøkelsen 

Siden spørsmålene i elev- og lærlingundersøkelsen ikke er gjennomgående, er ikke resultatene 
direkte sammenliknbare. Resutatene som er presentert i kapittel 2.1 og 2.2, viser likevel at det er 
positive resultater og positive tendenser på flere indekser og indikatorer både i elev- og 
lærlingundersøkelsen.  
 
Elevene oppgir at de i snitt opplever noe mindre mobbing i 2015 enn i 2014. For lærlingene og 
lærekandidatene er resultatene noe varierende. Som resultatene viser er det en svak økning i den 
prosentvise andelen av lærlinger/lærekandidater som oppgir at de opplever mobbing 2-3 ganger i 
måneden eller oftere. Denne økningen utgjør to personer. Det er imidlertid en positiv utvikling for 
andelen lærlinger/lærekandidater som oppgir at de ikke opplever mobbing i det hele tatt. Det er høy 
bevissthet om viktigheten av et god lærings- og arbeidsmiljø i skole og bedrift, og det arbeides 
kontinuerlig med forbedringer. Dette følges opp i møter med skolene og opplæringskontorene.   
 
De øvrige indikatorene er mer ulike og derfor vanskelige å sammenlikne direkte. Resultatene kan 
likevel tyde på at det er en noe økende andel av elever, lærlinger og lærekandidater som opplever at 
de får være med i planlegging og vurdering av eget arbeid.  
 
Det er videre en økende andel elever som oppgir at de opplever støtte fra lærer. Når det gjelder 
lærlinger/lærekandidater, viser resutatet at det er en noe mindre andel i 2015 enn i 2014 som 
opplever støtte fra veileder/instruktør. Det er imidlertid en økning i andelen av 
lærlinger/lærekandidater som er fornøyd med oppfølgingen fra opplæringskontorene. 
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Til tross for positiv utvikling og tendens på flere av indeksene og indikatorene i elev- og 
lærlingundersøkelsen, er det, for å sikre et godt og lærings- og arbeidsmiljø som bidrar til faglig 
læring og sosial utvikling, viktig at det jobbes videre og målrettet både i skole og i bedrift for å 
forbedre resultatene på disse områdene. Dette arbeidet følges opp i samarbeidet mellom skoleeier, 
skolene, opplæringskontorene og bedriftene. 
 

2.4  Sektorens resultatmål vedrørende læringsmiljø  

Fylkestinget i Vestfold har vedtatt resultatmål vedrørende elevmedvirkning og mobbing. Både 
elevmedvirkning og mobbing er viktige faktorer i læringsmiljøet. I tabell 11 presenteres resultatene 
fra elevundersøkelsen som omhandler disse temaene. Resultatene presenteres skolevis og i sum for 
Vestfold. 
 

Resultatmålene er som følger: 
Elevmedvirkning:  
 Skoler med økende andel elever som er med på å foreslå hvordan de skal arbeide med fagene – 

100 % 
 

Mobbing, elever:  
 Skoler med synkende andel elever som oppfatter å være mobbet – 100 % 

  

Mobbing, lærere:  

 Skoler med synkende andel elever som oppfatter å være mobbet av lærer – 100 %  
 

Tabellen viser i hver sin kolonne resultatene for de ulike målene.  
 
 

Tabell 11: Resultater fra elevundersøkelsen – tall oppgitt i prosent for svarandel på nivåene i alle 
eller de fleste fag og i mange fag (elevmedvirkning) og ikke i det hele tatt (mobbing) 
 

Skole År Elevmedvirkning10 
 

Mobbing, 
elever11  

Mobbing, lærere12 
 

Færder vgs 2013 39,4 87,8 90,8 

 2014 39,6 87,6 91,6 

 2015 43,4 90,6  94,4 

Greveskogen vgs 2013 36,8 91,1 91,2 

 2014 26,1 90,6 92,6 

 2015  32,6 91,5 93,3 

Holmestrand vgs 2013 44,6 88,6 92,1 

 2014 42,8 86,1 94,4 

 2015  38,8 87,3 87,2 

Horten vgs 2013 33 91,3 92,8 

 2014 39,2 93,4 93,0 

 2015  42,9 92,9 94,6 

Melsom vgs 2013 31,6 92,7 93,0 

 2014 41,4 84,7 93,1 

 2015  37,3 83 92,9 
Tabellen fortsetter på neste side. 

                                            

10 Andel elever som opplever medvirkning i alle eller de fleste fag og i mange fag 
11 Andel elever som ikke i det hele tatt opplever mobbing av elever i gruppa/klassen 
12 Andel elever som ikke i det hele tatt opplever mobbing av lærere 
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Skole År Elevmedvirkning13 
 

Mobbing, 
elever14  

Mobbing, lærere15 
 

Nøtterøy vgs 2013 23,6 90,5 91,6 

 2014 25,6 89,8 94,1 

 2015 33,9 93,7 95,7 

Re vgs  2013 35,6 88,6 92,1 

 2014 39,9 92 93,3 

 2015  39,4 91,2 93,9 

Sande vgs 2013 31,7 93,9 96,0 

 2014 31 91 96,1 

 2015  40,6  90,6 92,6 

Sandefjord vgs 2013 28,4 91,9 90,5 

 2014 33,2 92,6 89,6 

 2015  32,6  90,9 89,6 

Thor Heyerdahl vgs 2013 33,9 91,5 92,4 

 2014 41,1 89,7 91,6 

 2015  35,7 90,9 92,2 

Snitt Vestfold  2013 31,9 91,0 91,9 

 2014 35,5 90,8 92,2 

 2015  36,8 91,1 92,5 
Kilde: Udir 
 

En sammenlikning av liknende tabell i Tilstandsrapport 2015 vil vise at det er noen små endringer av 
resultatene fra 2013 og 2014 i denne tabellen. Dette skyldes en liten justering av ordlyd i noen 
spørsmål i elevundersøkelsen i 2015. I denne tabellen er resultatene fra foregående år oppdatert, 
slik at resultatene for de tre årene er sammenliknbare. 
 

Som tabellen viser er det tre av de videregående skolene som har en gjennomgående positiv 
utvikling for indikatoren Elevmedvirkning i perioden fra 2013 til 2015. Dette er Færder, Horten og 
Nøtterøy videregående skole. Snittet for Vestfold har også en gjennomgående positiv utvikling i 
denne perioden. I tillegg har Greveskogen og Sande videregående skole en positiv utvikling fra 2014 
til 2015.  
  
Tabellen viser videre at ingen av skolene har gjennomgående positiv utvikling for indikatoren 
Mobbing, elever fra 2013 til 2015, men resultatene viser en positiv utvikling fra 2014 til 2015 ved 
Færder, Greveskogen, Holmestrand, Nøtterøy og Thor Heyerdahl videregående skole. Snittet for 
Vestfold viser heller ikke en gjennomgående positiv tendens for perioden, men resultatet er egentlig 
ganske stabilt. Den prosentvise andelen som svarer at de ikke i det hele tatt blir mobbet av elever i 
gruppa/klassen varierer fra 90,8 – 91,1 i perioden.  
 

Den indikatoren som har de mest positive resultatene med tanke på å oppfylle resultatmålet, er 
Mobbing, lærere, som viser at fem av skolene har en gjennomgående positiv utvikling eller tendens i 
perioden fra 2013 til 2015. Dette er Færder, Greveskogen, Horten, Nøtterøy og Re videregående 
skole. I tillegg er det en positiv utvikling ved Thor Heyerdahl videregående skole fra 2014 til 2015. 
Snittet for Vestfold viser også for denne indikatoren en gjennomgående positiv tendens fra 2013 til 
2015.  
 

Samlet viser disse resultatene at ingen av de videregående skole har gjennomgående positive 
resultater/tendenser på alle de tre resultatmålene, men det er tre av skolene som har en 

                                            

13 Andel elever som opplever medvirkning i alle eller de fleste fag og i mange fag 
14 Andel elever som ikke i det hele tatt opplever mobbing av elever i gruppa/klassen 
15 Andel elever som ikke i det hele tatt opplever mobbing av lærere 
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gjennomgående positiv utvikling fra 2014 til 2015. Dette er Færder, Greveskogen og Nøtterøy 
videregående skole.  
 
Resultatmålene følges opp, og både mobbing av elever, mobbing av lærere og elevmedvirkning er 
tema i møter med skolene. Det legges også vekt på å spre gode erfaringer mellom skolene i møtene 
mellom skoleeier og skolene.  
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3.0 LÆRINGSRESULTATER  

I dette kapitelet presenteres eksamens- og standpunktkarakterer samt resultater fra  

fag-/svenneprøver og kompetanseprøver.  

 

3.1  Eksamens- og standpunktkarakterer 

I karaktersettingen for eksamens- og standpunktkarakterer benyttes en skala fra 1 til 6, hvor 6 er 

beste karakter. Antall elever som avlegger eksamen i de ulike fagene, varierer, og dette påvirker 

resultater presentert på skolenivå.  

 

3.1.1 Eksamenskarakterer 

Lokalt gitt tverrfaglig eksamen (Vg2 yrkesfaglig) finnes ikke i Skoleporten, men er et av 

resultatmålene for Vestfold fylkeskommune. Egne data fra det skoleadministrative systemet viser 

her et resultat for 2014/2015 på 3,75, mens måltallet var 3,74. Økningen fra 3,71 i 2013/2014 til 3,75 

i 2014/2015 innebærer at måltallet er oppnådd. 

 

I tabell 12 vises resultater i øvrige fag der det er satt resultatmål. Resultatmålene ble vedtatt i 

Fylkestinget høsten 2014. Resultatene kommenteres under tabellen.  

 

Tabell 12: Eksamenskarakterer med resultatmål - skoleårene fra 2012/2013 til 2014/2015 – snitt 

Vestfold (V) og nasjonalt (N) 

 V 12/13 N 12/13 Avvik  
12/13 

V 13/14 N 13/14  Avvik 
13/14 

V 14/15 N 14/15 Avvik 
14/15 

Norsk h. mål Vg3 ST 3,5 3,3 + 0,2 3,4 3,4 - 3,3 3,4 -0,1 

Norsk h. mål Vg3 PB 2,9 2,8 + 0,1 2,9 2,7 + 0,2 2,8 2,9 -0,1 

Norsk h. mål Vg2 YF 3,7 3,3 + 0,4 3,4 3,4 - 3,6 3,4 +0,2 

Matematikk Vg2P ST16 2,5 3,0 - 0,5 2,5 2,7 - 0,2 2,4 2,8 -0,4 

Matematikk Vg1P YF17 2,9 3,0 - 0,1 2,4 3,0 - 0,6 3,2 3,1 +0,1 

Engelsk Vg1 ST 3,8 3,6 + 0,2 3,9 3,7 + 0,2 3,5 3,7 -0,2 

Engelsk Vg2 YF  3,1 3,0 + 0,1 2,7 2,8 - 0,1 3,0 2,9 +0,1 

Kilde: Skoleporten  

Det er et resultatmål at snittkarakter fra eksamen i norsk hovedmål for Vg3 studieforberedende skal 

ligge 0,1 over tilsvarende landsgjennomsnitt for 2015. I dette faget er gjennomsnittet i Vestfold 

redusert med 0,1 i 2014/2015. Dette medfører at Vestfold ligger 0,1 karakter lavere enn 

landsgjennomsnittet på 3,4.  

 

For norsk hovedmål Vg3 påbygging er situasjonen den samme. Også i dette faget er resultatene i 
Vestfold 0,1 karakter lavere enn landsgjennomsnittet i 2014/2015.  

                                            

16 Praktisk og teoretisk matematikk Vg2 Studieforberedende (elevfordeling i tabell 13) 
17 Praktisk og teoretisk matematikk på Vg1 Yrkesfag (elevfordeling i tabell 13) 
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Videre viser resultatene i tabell 12 at gjennomsnittet for norsk hovedmål Vg2 yrkesfag har økt med 
0,2. Gjennomsnittet i 2014/2015 var 3,6, og dette resultatet var 0,2 karakter over 
landsgjennomsnittet. 
 
I praktisk matematikk på Vg2 studieforberedende er snittet gått ned med 0,1 karakter i 2014/2015. 
Samtidig har landsgjennomsnittet økt, og det negative avviket øker dermed til minus 0,4 karakter. 
For praktisk matematikk på Vg1 yrkesfag er det en betydelig økning for Vestfold, fra et gjennomsnitt 
på 2,4 til 3,2. Det negative avviket i skoleåret 2013/2014 i forhold til landsgjennomsnittet er dermed 
blitt til et positivt avvik på pluss 0,1 karakter. 
 

Resultatet for engelsk på Vg1 studieforberedende går 0,4 karakter ned i 2014/2015. Det positive 
avviket i 2013/2014 er dermed blitt et negativt avvik på 0,2 karakter. For engelsk på Vg2 yrkesfag er 
årets resultat 0,3 bedre enn i 2013/2014 og blir med det 0,1 karakter høyere enn 
landsgjennomsnittet. 
 
 

3.1.2 Standpunkt- og eksamenskarakterer 

I Vestfold blir det for de aller fleste elevene både på Vg1 yrkesfag og på Vg2 studieforberedende 
undervist i den praktiske varianten av matematikk (fordeling vises i tabell 13). Den praktiske 
matematikken har færre hovedmål enn den teoretiske, og økonomi er et eget hovedmål der 
personlig økonomi inngår.  
 
Tabell 13: Fordeling av elever mellom matematikk 1P og 2P på Vg1 og Vg2- skoleåret 2014/2015- 
totalt for Vestfold 

Vg1 MAT1001 (1P – YF) 1438 (99,14 %) MAT1006 (1T – YF) 14 (0,96 %) 

Vg2 MAT1015 (2P – ST) 944 (100 %) MAT1017 (2T – ST) 0 

Kilde: Extens 
 

På bakgrunn av denne fordelingen er resultatene for den teoretiske matematikken ikke tatt med i 
tilstandsrapporten. 
 

I tabell 14 vises standpunkt- og eksamenskarakterer i utvalgte fag.  
 

Tabell 14: Standpunkt- og eksamenskarakterer – for skoleårene fra 2013/2014 og 2014/2015 – 
snitt for Vestfold 

 S18 13/14 E19 13/14 Avvik 13/14 S 14/15 E 14/15 Avvik 14/15 

Matematikk Vg2P ST20 3,2 2,5 - 0,7 3,1 2,4 -0,7 

Matematikk Vg1P YF21 3,2 2,4 - 0,8 3,3 3,2 -0,1 

Engelsk Vg1 ST 4,3 3,9 - 0,4 4,3 3,5 -0,8 

Engelsk Vg2 YF  3,6 2,7 - 1,1 3,6 3,0 -0,6 

Kilde: Skoleporten 

Tabell 14 viser at det i Vestfold er en betydelig forbedring av resultatene for matematikk 1P på Vg1 
på yrkesfag. Særlig gjelder dette eksamensresultatene, som forbedres fra 2,4 i gjennomsnitt i 

                                            

18 Standpunktkarakterer  
19 Eksamenskarakterer  
20 Praktisk og teoretisk matematikk Vg2 Studieforberedende 
21 Praktisk og teoretisk matematikk på Vg1 Yrkesfag 
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2013/2014 til 3,2 i 2014/2015. På Vg2 studieforberedende har snittet for standpunkt gått ned med 
0,1 prosentpoeng, noe som også gjelder eksamen.  
 

I engelsk på Vg1 studieforberedende er det et relativt stort negativt avvik mellom standpunkt og 
eksamen. Resultatene viser at gjennomsnittet på eksamen er endret fra et avvik på minus 0,4 til et 
avvik på minus 0,8 karakter. 
 

Tabell 15 – 17 viser standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk på studierforberedende i skoleårene 
2013/2014 og 2014/2015. 
 

Tabell 15: Standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk på Vg3 studieforberedende – snittkarakter 
for skolene som har faget 

Indikator og nøkkeltall S 13/14 E 13/14 Avvik 13/14 S 14/15 E 14/15  Avvik 14/15 

Norsk hovedmål ST – Vestfold  3,7 3,4 -0,3 3,8 3,3 -0,5 

Færder vgs  2,9 3,2 +0,3 3,7 3,7 - 

Greveskogen vgs 4,0 3,4 -0,6 4,0 3,5 -0,5 

Holmestrand vgs 4,1 3,3 -0,8 3,9 3,0 -0,9 

Horten vgs 3,6 3,3 -0,3 3,7 3,3 -0,4 

Nøtterøy vgs 3,9 3,6 -0,3 4,0 3,8 -0,2 

Re vgs 3,7 3,4 -0,3 3,6 3,2 -0,4 

Sande vgs 4,0 3,3 -0,7 3,9 3,2 -0,7 

Sandefjord vgs 3,6 3,3 -0,3 3,6 3,2 -0,4 

Thor Heyerdahl vgs 3,7 3,3 -0,3 3,8 3,1 -0,7 

Kilde: Skoleporten (for Færder og Holmestrand mangler tallene i Skoleporten og for disse er dette tall fra PULS) 
 

Som tabell 15 viser, øker gjennomsnittet for standpunkt i norsk hovedmål på Vg3 studieforberdende 
med 0,1, mens snittet for eksamenskarakterer reduseres med 0,1. For 2014/2015 er det negative 
avviket derfor på  minus 0,5 karakter. For de fleste skolene er det små endringer fra skoleåret 
2013/2014 til 2014/2015. Ved Færder videregående skole har imidlertid både standpunkt- og 
eksamenskarakteren gått en del opp, og i 2014/2015 er eksamenskarakteren i norsk på Vg3 
studieforberedende den samme som standpunkt. Også ved Nøtterøy videregående skole har 
karaktergjennomsnittet økt både for standspunkt og eksamen, og skolen har et avvik på minus 0,2 
karakter. Resultatene viser at det ved Holmestrand videregående skole er et avvik mellom 
standpunkt og eksamenskarakteren i norsk hovedmål på Vg3 studieforberdende på 0,9 karakter.   
 
Tabell 16: Standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk på Vg3 påbygging – snittkarakter for 
skolene som har faget 

Indikator og nøkkeltall S 13/14 E 13/14 Avvik 13/14 S 14/15  E 14/15 Avvik 14/15 

Norsk hovedmål PB – Vestfold  3,5 2,7 -0,8 3,3 2,8 -0,5 

Færder vgs  3,4 2,8 -0,6 3,3 2,7 -0,6 

Holmestrand vgs 3,7 2,5 -1,2 3,0 2,0 -1,0 

Horten vgs 3,7 3,0 -0,7 3,7 3,4 -0,3 

Melsom vgs 3,9 3,0 -0,9 3,4 2,7 -0,7 

Sande vgs 3,5 3,1 -0,4 3,0 2,3 -0,7 

Sandefjord vgs 3,2 2,9 -0,3 3,1 3,2 +0,1 

Thor Heyerdahl vgs 3,2 3,1 -0,1 3,3 2,8 -0,5 

Kilde: Skoleporten (for Holmestrand mangler tallene i Skoleporten og her er tallene fra PULS) 
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For Vestfold er avviket mellom gjennomsnittet for standpunkt og eksamen i norsk på Vg3 påbygging 
minus 0,5 karakter. For de enkelte skolene varierer avvikene fra  pluss 0,1 til minus 1,0 karakter. 
Resultatene viser at Holmestrand, Horten, Melsom og Sandefjord videregående skole har en positiv 
utvikling i avvik mellom standpunkt og eksamen. Sande og Thor Heyerdahl videregående skole har et 
større avvik mellom standpunkt og eksamen i 2014/2015 enn i 2013/2014. Resultatet for Færder 
videregående skole er det samme i 2014/2015 som året før.  
 
Tabell 17: Standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk på Vg2 yrkesfag – snittkarakter for den 

enkelte skole 

Indikator og nøkkeltall S 13/14 E 13/14 Avvik 13/14 S 14/15  E 14/15 Avvik 14/15 

Norsk hovedmål YF -  Vestfold  3,6 3,4 -0,2 3,6 3,5 -0,1 

Færder vgs 3,2 3,5 +0,3 3,3 3,2 -0,1 

Greveskogen vgs 3,6 3,4 -0,2 3,3 - - 

Holmestrand vgs 3,5 - - - - - 

Horten vgs 3,6 3,1 -0,5 3,4 3,5 +0,1 

Melsom vgs 4,1 - - 3,8 4,1 +0,3 

Nøtterøy vgs 3,3 3,6 +0,3 3,7 - - 

Re vgs 3,8 - - 3,5 3,3 -0,2 

Sande vgs 3,5 3,5 0 4,0 - - 

Sandefjord vgs 3,7 3,2 -0,5 3,6 3,8 +0,2 

Thor Heyerdahl vgs 3,6 3,5 -0,1 3,7 3,1 -0,6 

Kilde: Skoleporten 
 

På Vg2 yrkesfag er det ikke obligatorisk eksamen i norsk hovedmål, noe som framkommer i tabellen 
med felt uten resultater. For Vestfold i snitt er avviket mellom gjennomsnittet for standpunkt og 
eksamen bare minus 0,1 karakter. Både Horten, Melsom og Sandefjord videregående skole har 
høyere gjennomsnitt på eksamen enn i standpunkt. Thor Heyerdahl videregående skole har et avvik 
mellom standpunkt og eksamen på minus 0,6 karakter. 
 

3.2 Fag-/svennebrev og kompetansebevis 

Fag- og svenneprøve kan avlegges av lærlinger med lærekontrakt i bedrift, de som går Vg3 
fagopplæring i skole og praksiskandidater. Kompetanseprøve kan avlegges av lærekandidater med 
opplæringskontrakt i bedrift og lærekandidater som går Vg3 fagopplæring i skole. De som går Vg3 
fagopplæring i skole for å oppnå fag-/svennebrev eller kompetansebevis, er ungdom som av ulike 
grunner ikke har fått læreplass i bedrift. Når man er lærling/lærekandidat i bedrift og har kontrakt på 
to år, så er det ett år med opplæring og ett år med verdiskaping til bedriften. De som går Vg3 
fagopplæring i skole, får ett års opplæring (12 måneder) og har ikke verdiskapingsdelen. 
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Tabell 18: Fag- og svennebrev og kompetansebevis – fra 2010/2011 til 2014/2015 – resultater i 
antall  

Indikator og nøkkeltall 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Lærlinger i bedrift –  
antall fag- og svennebrev  

592 586 548 593 599 

Praksiskandidater –  
antall fag- og svennebrev  

221 257 242 326      368 

Elever – (går Vg3 
fagopplæring i skole -  
antall fag- og svennebrev 

93 61 60 57 102 

Lærekandidater –  
antall kompetansebevis    

44 54 65 60 79 

Kilde: Skoleporten 

Tabellen viser hvor mange fag- og svennebrev som ble oppnådd i perioden mellom 1. oktober ett år 
og 30. september året etter. Tallene viser antall fag- og svennebrev, det vil si antall fag- og 
svenneprøver med resultatet bestått og bestått meget godt. Hvis en person har avlagt flere prøver i 
det samme lærefaget, telles prøven med det beste resultatet. Fag- og svennebrev fordeles på fylke 
etter avgiverfylke. Det vil si at de regnes i fylket hvor fagprøven er avlagt og dermed ikke 
nødvendigvis i fylket hvor kandidaten har bostedsadresse.  

Lærlingene har vært gjennom læretid i en bedrift. For de fleste lærefag er dette en periode på to år – 
ett år med opplæring og ett år med verdiskapning.  
 
De som oppnår fag-/svennebrev etter Vg3 fagopplæring i skole har fått opplæringen sin ved en skole 
istedenfor i bedrift. De betegnes i offentlig statistikk som Elever. I Vestfold fylkeskommune gjelder 
tallet for Elever i tabell 18 også voksne som har gått «veiledet praksis» innen helsearbeiderfaget, 
tilknyttet Kompetansebyggeren Vestfold. Av de 102 for 2014/2015 er det 77 voksne og av de 57 i 
2013/2014 er det 40 voksne.  
 
Praksiskandidatene er personer som har opparbeidet seg tilstrekkelig arbeidserfaring (vanligvis 5 år) 
for å gå opp til fag-/svenneprøve uten forutgående læretid. De må bestå en tverrfaglig eksamen før 
de kan gå opp til fag-/svenneprøve. 
 
Lærekandidater skal avlegge en kompetanseprøve. Det er også en praktisk prøve, men lagt opp etter 
reduserte mål i læreplanen i henhold til den individuelle opplæringsplanen for hver enkelt 
lærekandidat. Disse målene plukkes ut fra læreplanen etter hensyn til hva den enkelte kandidat kan 
oppnå. Antallet i tabellen gjelder lærekandidater som har bestått kompetanseprøven etter 
opplæring i bedrift. 
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4.0  GJENNOMFØRING  

I dette kapitelet presenteres resultater for gjennomføring i videregående opplæring, 

gjennomstrømming av voksne i videregående opplæring samt resultater fra oppfølgingstjenestens 

arbeid.  

 

4.1 Gjennomføring i videregående opplæring  

Alle tall i dette avsnittet er hentet fra Skoleporten, noe som medfører en noe høyere slutterandel 

enn hva som presenteres i egne lokale statistikker eller i foreløpige tall fra PULS, som brukes i 

oppfølgings- og utviklingsarbeidet underveis. Årsaken er at utvalget i Skoleporten er noe utvidet 

(med blant annet SMI-skole), og at dataene er hentet ut på et senere tidspunkt. 

Det er et mål at alle elever og lærlinger i videregående opplæring skal gjennomføre opplæringsløpet. 

Gjennomføringen anerkjennes med et kompetansebevis, vitnemål, fag- eller svennebrev og er 

grunnlaget for videre studier eller direkte inngang til arbeidslivet. 

Figuren under viser hvor stor andel av elevene og lærlingene fra 2007-, 2008- og 2009-kullet som 

fullførte og bestod innen fem år. Søylene viser resultatene for de tre kullene fylkesvis. Vannrett linje 

viser nasjonalt mål. 

Figur 1: Andel elever og lærlinger som fullførte og bestod innen 5 år – pr. fylke – resultater i 

prosent  

Kilde: Skoleporten 

Figuren synliggjør at det er forholdsvis liten forskjell mellom de fleste fylkene. Resultatet for Vestfold 

for 2009-kullet er 67 %. Det nasjonale snittet er 71%. Ved oppstart av NyGiv ble det satt som et 

lokalt og et nasjonalt mål at 75 % av alle som begynte i videregående opplæring i 2010 skulle fullføre 

og bestå i løpet av 5 år, dvs innen 2015. Flere fylker, inkludert Vestfold, la seg på samme nivå. Som 

figuren viser er det kun Akershus som har hatt en jevn stigning i resultatene og som har nådd målet 

pr. 2015. 
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Fylkestinget vedtok i desember 2014 at andelen som avbryter videregående skole i Vestfold i løpet 

av skoleåret 2014/2015 ikke skal overstige 4,0 %. Figurene nedenfor viser andel elever som har 

sluttet i løpet av skoleåret. Det å slutte i løpet av skoleåret kan resultere i permanent frafall fra 

videregående opplæring, og det er derfor viktig å følge med på utviklingen til disse tallene. 

Figur 2: Andel sluttere fordelt på de videregående skolene – fra 2011/2012 til 2013/2014 – 

resultater i prosent  

 

Kilde: Skoleporten 

Som figur 2 viser er det en nedgang i andelen sluttere ved de fleste skolene. Ved åtte av de ti skolene 

er andelen sluttere redusert siste år. Totalt i Vestfold var det en nedgang i andelen sluttere fra 4,3 % 

sluttere i 2013 til 4,0 % i 2014.  

Figur 3: Andel sluttere pr. utdanningsprogram – fra 2011/2012 til 2013/2014 – resultater i prosent 

 

Kilde: Skoleporten 
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Figur 3 viser at det er stor variasjon mellom de ulike utdanningsprogrammene. På fem av 
utdanningsprogrammene er andelen sluttere redusert. På de øvrige har andelen sluttere økt siste år. 
I tillegg til de 12 utdanningsprogrammene vises også slutterandelen på Påbygging til generell 
studiekompetanse. Her har slutterandelen sunket fra 7,7 % i 2012 til 2,5 % i 2014. Noe av årsaken er 
nok et redusert plasstall og derved et høyere krav til skolepoeng ved inntak. 
 
Tabell 19 : Andel elever som har sluttet i løpet av skoleåret – offentlige vgs – tall i prosent 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Andel elever som har sluttet - Vestfold 4,6 4,2 4,3 4,3 4,0 

Andel elever som har sluttet - Nasjonalt 4,8 4,8 4,8 5,0 4,7 
Kilde: Skoleporten 

 
Tallene fra Skoleporten viser at andelen som sluttet i løpet av skoleåret 2013/2014 i Vestfold er  

4,0 %. Dette er en nedgang i forhold til 2012/2013, og resultatet innfrir fylkestingets resultatmål 

knyttet til andel sluttere på 4,0 %. Tabellen viser at det er en positiv utvikling i Vestfold med hensyn 

til andelen sluttere. Vestfold er betydelig bedre enn landsgjennomsnittet, og andelen har holdt seg 

stabilt på rundt 4,3 % de siste årene. Landsgjennomsnittet har i samme periode ligget på rundt 4,8%.  

Som tidligere er andel sluttere på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene langt høyere enn på de 

studiespesialiserende programmer. Dette gjenspeiler seg derfor i andelen som slutter på den enkelte 

skole. Det er forskjeller de videregående skolene imellom når det kommer til elevenes 

gjennomsnittlige inntakspoengsum, noe som antas å påvirke tilbøyeligheten til å slutte. Dette er 

viktig å være klar over når vi ser på oversikt over sluttere per skole. 

 

Det lages også gjennomføringsstatistikk i Skoleporten for lærlinger basert på årskull. Ett årskull er 
alle lærlinger som begynner læretiden sin mellom 1. oktober ett år og 30. september året etter 
(f.eks. er 2010-kullet de som begynte læretiden mellom 1. oktober 2009 og 30. september 2010.) I 
figur 4 vises gjennomføring av læretiden, det vil si hvordan det går med lærlingene i en periode på 
fem år fra de startet i lære. Indikatoren tar utgangspunkt i et kull nye lærlinger og viser deres status 
pr. telletidspunkt 1. oktober i årene etter at de startet i lære. 
 
Andel lærlinger i figur 4 er delt inn i fire kategorier: 

 Oppnådd fag-/svennebrev er andelen lærlinger som har bestått fag- eller svenneprøven. 
 Fortsatt i lære er andelen lærlinger som fremdeles får opplæring som lærling ved 

telletidspunktet (1. oktober). 
 Fullført læretid, men ikke oppnådd fagbrev er andelen lærlinger som har fullført hele 

læretiden, men som ikke har gått opp til eller ikke har bestått fag- eller svenneprøven. 
 Ute av lære uten å ha fullført er andelen lærlinger som ved telletidspunktet verken har 

oppnådd fag-/svennebrev, fullført læretiden eller befinner seg i lære. 
 

Første året vil alle være i lære. Andre året vil de fleste være i lære, noen vil ha oppnådd  
fag-/svennebrev mens andre har sluttet. Siste året vil de fleste ha fullført og oppnådd  
fag-/svennebrev, noen få vil fortsatt være i lære og noen har sluttet uten fag-/svennebrev. 
 
Inkludert i tallene er både de som får opplæring i bedrift og de som får Vg3 fagopplæring i skole. De 
som går Vg3 fagopplæring i skole, er ungdom som av ulike grunner ikke har fått læreplass i bedrift, 
og de får opplæring ved skole istedenfor bedrift. Når man har lære-/opplæringskontrakt i bedrift og 
har kontrakt på to år, så er det ett år med opplæring og ett år med verdiskaping til bedriften. De som 
går Vg3 fagopplæring i skole får ett års opplæring (12 måneder) og har ikke verdiskapingsdelen. 
 



44 av 63 

 

Figur 4: Gjennomføring av læretiden i Vestfold – resultater i prosent  

 
Kilde: Skoleporten 

 
Det var i gjennomsnitt flere løpende lære-/opplæringskontrakter i 2015 enn i 2014. Lærekontrakter 
er for lærlinger og opplæringskontrakt er for lærekandidater. 
 
Figur 5: Gjennomsnittlig antall løpende kontrakter pr. år i Vestfold 

 
*Gjennomsnitt antall lærekontrakter og opplæringskontrakter for 2015 pr. 29.02.16 

Kilde: Vigo 

 

Avslutting og inngåelse av kontrakter foregår fortløpende hele året, og antallet kontrakter vil derfor 
variere til forskjellige tidspunkter på året. For å si noe om antall kontrakter for ett år benyttes snittet 
av antall løpende kontrakter ut fra 13 telletidspunkt pr. år. I Vestfold har gjennomsnitt av antall 
løpende kontrakter pr. år økt de to siste årene. Dette gjelder både lærekontrakter (lærlinger) og 
opplæringskontrakter (lærekandidater).  
 
Noen lærlinger og lærekandidater hever kontrakten/avslutter opplæringen uten å avlegge 
fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve. De oppnår ikke status fullført og bestått, som man får når 
man har bestått alle kravene til fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve. Det har vært en utfordring 
både i Vestfold og på nasjonalt nivå å hindre heving av lære-/opplæringskontrakter, og 
Utdanningsavdelingen i Vestfold har jobbet målrettet i flere år for å hindre at det skjer. Det er 
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spesielt viktig at det avholdes møter mellom bedrift, lærling/lærekandidat, oppfølgingstjenesten og 
representant fra fagopplæring i fylket når problemer oppstår i læreforholdet (avklaringsmøter). Det 
er viktig å få informasjon tidlig om at det kan være noe som ikke fungerer i læreforholdet enten for 
lærling/lærekandidat eller bedrift. Fagopplæringen i Vestfold arbeider for å komme så tidlig som 
mulig inn i slike situasjoner, slik at man kan få gjennomført et møte for å avklare hva som er 
problemet. Systematisk arbeid med dette har ført til at andel hevinger stadig går ned. 
 
Figur 6: Andel hevinger pr. år – resultater i prosent  

 
*Hevinger pr. 12.01.2015  **Hevninger pr.  04.02.2016 

Kilde: Vigo 

 
I figur 7 vises hvordan andelen av hevinger i figur 6 fordeler seg på de ulike utdanningsprogram. 
 
Figur 7: Andel hevinger pr. år fordelt på utdanningsprogram – resultater i prosent   
 

 
*Hevinger pr. 12.01.2015  **Hevinger pr.  10.03.2016 

Kilde: Vigo 
 

Det var et noe lavere antall søkere til læreplass i bedrift i 2015 sammenlignet med 2014. Pr. 12. mai 
2015 var det 1048 søkere totalt med læreplass på førsteønsket, en nedgang på 21 fra samme 
tidspunkt i 2014. I det totale tallet for søkere inngår søkere med alle typer rett (ungdomsrett, 
voksenrett, fullføringsrett) og de uten rett (inkludert søkere fra andre fylker). Vestfold 
fylkeskommune har fokus på formidling av søkere med rett. Det var 847 søkere med rett som hadde 
opplæring i bedrift på første ønsket sitt pr. 12. mai 2015. Av disse var det 741 søkere til læreplass 
(lærlinger) og 106 søkere til opplæringsplass (lærekandidater). Vestfold fylkeskommune tegner 
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imidlertid kontrakt også med de uten rett så fremt de har en lærebedrift som ønsker å tegne 
kontrakt med dem.  
 
Vestfold fylkeskommune gir tilbud om Vg3 fagopplæring i skole til søkere uten  
lære-/opplæringsplass innen 1. september. Tilbudet blir gitt til søkere som har rett, og opplæring i 
bedrift på førsteønsket. De som er kvalifisert, kan starte rett på Vg3-opplæring, mens de som ikke er 
kvalifisert, får tilbud om kvalifiseringskurs. I 2014 var det 309 som fikk tilbud om Vg3 fagopplæring i 
skole og 86 som begynte på det, og 60 som startet på kvalifiseringskurs. I 2015 var det 235 som fikk 
tilbudet og 49 som begynte. 31 startet på kvalifiseringskurs.  
 
Det er skolen som er ansvarlig for opplæringen i Vg3 fagopplæring i skole og gjennomføring av 
kvalifiseringskurs. Tilbudet gis stort sett på den skolen som de har hatt Vg2-tilbudet på. I noen fag 
samarbeider skoler om Vg3-opplæringen, enten ved at man samler alle søkerne i et fag ved en skole, 
eller at noe opplæring i et fag gjennomføres ved en skole og noe ved en annen. I 2015 inngikk 
skoleskipet Christian Radich og alle fylkeskommunene i landet et samarbeid om Vg3 fagopplæring i 
skole i matrosfaget. Vestfold er vertsfylke for dette og har registrert 63 søkere fra andre fylker med 
kontrakt på Vg3 fagopplæring i skole i matrosfaget, i tillegg til antallet i tabell 20 for 2015. 
 
Tabell 20 : Antall søkere som startet på Vg3 fagopplæring i skole – fordelt på utdanningsprogram 

Utdanningsprogram 2014 2015 

Bygg- og anleggsteknikk 2 5 

Design og håndverk 5 0 

Elektrofag 20 12 

Helse- og oppvekstfag 9 2 

Naturbruk 1 0 

Restaurant- og matfag 3 1 

Service og samferdsel 25 16 

Teknikk og industriell produksjon 21 10 
Kilde: Vigo 

 
Søkere uten plass i bedrift blir også overført til OT, som tar kontakt med dem og arbeider med å få 
ungdommen inn på ulike tiltak og/eller praksisplasser. En viss andel av disse ungdommene kommer 
tilbake som søkere til læreplass året etter og fortsetter gjennomføringen av videregående 
opplæring.  

4.2 Voksne i videregående opplæring 

Voksenopplæringen i regi av Vestfold fylkeskommune er rettet mot voksne som har fullført norsk 
grunnskole eller tilsvarende. Disse har, etter søknad, rett til videregående opplæring særskilt 
organisert for voksne fra det året de fyller 25 år, jf. opplæringsloven § 4A-3. 
I 2014/15 var det 105222 personer som søkte videregående opplæring for voksne. I disse tallene 
inngår både søkere som har rett til slik opplæring og de som ikke har. 572 personer er registrert som 
startet i videregående opplæring for voksne i løpet av perioden 1.8.2014 til 31.7.2015. 
 
Vestfold fylkeskommune gir voksne et opplæringstilbud ved Kompetansebyggeren Vestfold. Dette lå 
fortsatt organisatorisk under Greveskogen videregående skole i skoleåret 2014/2015. For søkere 
som ønsker en sluttkompetanse som ligger utenfor de opplæringstilbudene Kompetansebyggeren 

                                            

22 Tilstandsrapport fra Vigo voksen 
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Vestfold har, benyttes tilbud ved de ordinære videregående skolene, offentlige tilbud i Buskerud og 
Telemark, Folkeuniversitetet og andre private tilbydere eller ved opplæringskontorene. 

En vesentlig del av deltakerne i voksenopplæringen får opplæring ved Kompetansebyggeren 
Vestfold. Skoleåret 2014/2015 var det 63723 deltakere i opplæring som var finansiert av Vestfold 
fylkeskommune. 

Tabell 21: Ønsket sluttkompetanse basert på antall registrerte voksne som startet i et 
opplæringsløp 2014/2015 

Kilde: Vigo voksen 

 
Det var også i overkant av 100 deltakere som hadde et opplæringstilbud ved annet opplæringssted. 
Flere av opplæringstilbudene har oppstart to ganger i året, i august og januar. Dette, i tillegg til at de 
voksne har både komprimerte løp og individuelle løp, gjør at det er vanskelig å gi en eksakt oversikt 
over hvor mange som til enhver er aktive, avbryter eller er passive.  
 
Enkelte deltakere bruker et halvt år på å fullføre en videregående opplæring, mens andre bruker 
flere år på å oppnå den samme sluttkompetansen. I tillegg inngår deltakere som på grunn av 
livssituasjon eller andre årsaker har avbrutt opplæringen, enten midlertidig eller permanent, men 
ikke gitt beskjed om dette, i tallene.  
 
Ved manglende tilbakemelding om avbrudd fra den enkelte voksne har Utdanningsdirektoratet 
definert det slik at alle som ikke har vært aktive i opplæringen på tre år, skal registreres som 
«avbrutt». Tallene fra databasene for voksenopplæring inneholder derfor både voksne som er 
aktive, de som har permisjon fra opplæringen (omsorg for barn, opparbeidelse av praksis, sykdom 
el.) og de som har avbrutt uten å gi beskjed om dette. Andelen som fullfører og består kan derfor 
ikke sammenlignes med andelen som fullfører og består blant ungdommer i ordinær videregående 
opplæring. 
 
Tabell 22: Oversikt voksne i opplæring fra 2010/2011 til 2014/2015 – tall oppgitt i antall og prosent 

Skoleår Fullført og bestått Holder på Avbrudd Totalt Nye siste periode 

2013/14 158 (13 %) 839 (70 %) 202 (17 %) 1199 (100%) 470 

2014/15 184 (14 %) 1017 (77%) 125 (9%) 1327 (100%) 488 
Kilde: Extens/Vigo voksen 

 
Det var 184 som fullførte og bestod videregående opplæring med enten studie- eller 
yrkeskompetanse. Av disse bestod 127 et fag-/svennebrev, enten gjennom 

                                            

23 Extens 

 

Sluttkompetanse  Antall Utgjør 

Generell studiekompetanse 197 34,4 % 

Helsefagarbeider 119 20,8 % 

Barne- og ungdomsarbeider 60 10,5 % 

Helsesekretær 31 5,4 % 

Yrkessjåfør 28 4,9 % 

Salgsmedarbeider 18 3,1 % 

Logistikkoperatør 14 2,4 % 

Renholdsoperatør 14 2,4 % 

Øvrige 91 15,9 % 

Totalt 572 100 % 



48 av 63 

 

praksiskandidatordningen eller to år opplæring i skole/to år opplæring i bedrift, alternativt Vg3 
fagopplæring i skole. 57 bestod opplæringen i skole i 2014/2015.  
 
Generell studiekompetanse utpeker seg med en liten andel fullført og bestått. Dette kan forklares 
med at det har vært en økning i antall deltakere sammen med det faktum at mange velger å ta de 
seks fagene som inngår i programmet over flere år.  
 
Tabell 23: Andel fullført og bestått i skole – tall oppgitt i antall og prosent 

Programområde Antall Programområdets andel fullført og bestått 

Generell studiekompetanse 197 18 % 

Helsesekretær 31 58 % 

Tannhelsesekretær 10 20 % 

Apotektekniker 10 10 % 

Fotterapeut 6 17 % 
Kilde: Extens/Vigo voksen 

 
Tabellen under viser voksne med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3 som 
har fullført og bestått fagbrev. I tallene inngår både voksne som har vært oppe til fagprøven etter 
opplæring i skole/bedrift og voksne som har valgt å gå opp etter praksiskandidatordningen. 
 
Tabell 24: Andel fullført og bestått fagbrev – tall oppgitt i antall og prosent 

Programområde Antall Programområdets andel fullført og bestått 

Helsefagarbeider 119 57 % 

Barne- og ungdomsarbeider 60 43 % 

Logistikkoperatør 26 57 % 

Renholdsoperatør 14 36 % 

Øvrige 572 22 % 
Kilde: Extens/Vigo voksen 

4.3  Oppfølgingstjenesten (OT) 2014/2015 

Opplæringsloven pålegger fylkeskommunen å ha en Oppfølgingstjeneste. Målgruppen24 til 
Oppfølgingstjenesten er ungdom mellom 15 og 21 år som ikke er i opplæring eller i arbeid. Formålet 
med Oppfølgingstjenesten er primært å få ungdom tilbake i opplæring gjennom rådgivning, 
tiltaksarbeid og samarbeid med andre instanser. Oppfølgingstjenesten registrerer, kontakter, tilbyr 
hjelp til, følger opp og koordinere samarbeidet rundt ungdom i målgruppen. 

4.3.1 Ungdom tilbake til videregående opplæring 

Oppfølgingstjenestens avdelinger i Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Nordre Vestfold tilbød 
ungdommene i målgruppen rådgivning og oppfølging, arbeidspraksis i bedrifter og opplæring i 
grunnleggende og sosiale ferdigheter. Hovedformålet med veiledningen og tiltaksarbeidet var å få 
ungdom tilbake i videregående opplæring.25    
 

                                            

24 Målgruppen til Oppfølgingstjenesten (OT) er omtalt i forskriften til opplæringsloven § 13-2. Målgruppen omfatter 
ungdom som ikke har søkt eller tatt imot opplæringsplass, som avbryter opplæringen og som ikke er i arbeid.   
25 Se også Årsrapport fra Oppfølgingstjenesten i Vestfold 2014-2015. http://www.vfk.no/Global/vfk.no-
media/Utdanning/Oppf%c3%b8lgingstjenesten/%c3%85RSRAPPORT%20FRA%20OPPF%c3%98LGINGSTJENESTEN%20FOR%
202014%20-%202015.pdf  

http://www.vfk.no/Global/vfk.no-media/Utdanning/Oppf%c3%b8lgingstjenesten/%c3%85RSRAPPORT%20FRA%20OPPF%c3%98LGINGSTJENESTEN%20FOR%202014%20-%202015.pdf
http://www.vfk.no/Global/vfk.no-media/Utdanning/Oppf%c3%b8lgingstjenesten/%c3%85RSRAPPORT%20FRA%20OPPF%c3%98LGINGSTJENESTEN%20FOR%202014%20-%202015.pdf
http://www.vfk.no/Global/vfk.no-media/Utdanning/Oppf%c3%b8lgingstjenesten/%c3%85RSRAPPORT%20FRA%20OPPF%c3%98LGINGSTJENESTEN%20FOR%202014%20-%202015.pdf
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Informasjon om situasjonen for all ungdom i OT sin målgruppe registreres i et nasjonalt kodesystem. 
I løpet av skoleåret 2014/2015 kontaktet Oppfølgingstjenesten 2 374 ungdommer. Situasjonen for 
de av ungdommene som var i målgruppen, er vist i tabell 25.  
 
Tabell 25: Situasjonene for ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten – resultater i antall og 
prosent 

Ungdommenes aktiviteter Antall Andel (N-1034) 

Under oppfølging og veiledning 113 11 % 

I arbeidspraksis og opplæring 71 7 % 

Formidlet til ordinært arbeid 41 4 % 

Formidlet til videregående opplæring 248 24 % 

I tiltak hos NAV 249 24 % 

Avklart (takket av en eller annen årsak nei til oppfølging) 295 28 % 

Ukjent status 17 2 % 

Ungdom i målgruppen til OT 1034 100 % 
Kilde: Udir 15.06.15 

 
På slutten av skoleåret hadde OT 722 ungdommer i aktivitet. Dette utgjorde 70% av målgruppen til 
OT. Av disse hadde 248 kommet tilbake i opplæring og 184 var enten i tiltak eller under oppfølging 
gjennom OT. 249 ungdommer var i tiltak gjennom NAV.  
 
Av de 295 ungdommene som ble avklart, takket 175 enten nei til oppfølging, befant seg i 
institusjoner eller var syke. De resterende i denne gruppen gikk på folkehøgskole eller var hjemme 
med barn.   
 
Som figur 8 viser formidlet OT flere ungdommer til opplæring i løpet av skoleåret enn tidligere 
skoleår. Grunnen til dette kan være at OT jobbet frafallsforebyggende på videregående skoler og i 
lærebedrifter, at OT jobbet målrettet med ungdom i arbeidspraksis og hadde et godt samarbeid med 
bedriftsnettverket. 
   
Figur 8: Antall ungdommer i Vestfold som Oppfølgingstjenesten formidlet til arbeid, skole-/ 
læreplass –  skoleårene 2011/2012 til 2014/2015  

 
Kilde: Udir 
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4.4  PP-tjenesten 2014/2015 

I følge Opplæringslovens § 5-4 har skolene «plikt til å vurdere utbytte av opplæring før vedtak om 
spesialundervisning». Dette har ført til en forskyvning av PPTs arbeid med sakkyndige vurderinger fra 
våren til etter oppstart på høsten. Opplæringslovens §5-4 fordrer god dialog og samarbeid med 
skolene. PPT opplever at denne måten å jobbe på er mer dynamisk og kommer eleven til gode. 
Tiltakene blir mer presise og oppfølgingen tettere.   
 

PPT har bidratt inn i arbeidet med den nye prosedyren «Tilrettelegging for opplæring - en prosedyre 
for identifisering, kartlegging og oppfølging av læringsresultater». Den nye prosedyren legger vekt 
på arbeidet som skolene gjør i forkant av henvisning til PPT.   
 

Antall sakkyndige vurderinger av behov for spesialundervisning fortsetter å synke. De videregående 
skolene jobber godt med allmennpedagogiske tiltak, og det er gjennomført møter med alle som har 
meldt behov for spesialundervisning, både vår og høst 2015.  
 

Figur 9: Antall sakkyndige vurderinger pr. skoleår – fordelt på inntak og spesialundervisning 

 

Kilde: PPT Vestfold 

Figuren viser hvor mange som har fått en sakkyndig vurdering på inntak (fortrinn) og 

spesialundervisning. Måletidspunktet er november hvert skoleår. Det kommer henvisninger om 

spesialundervisning hele året slik at det reelle tallet for et helt skoleår fremkommer ikke i denne 

rapporten.  
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5.0 ARBEID FOR BEDRE GJENNOMFØRING   

Forskning26 viser at det å gjennomføre sin videregående opplæring er viktig for muligheter seinere i 
livet. Det å få arbeid og økonomisk frihet henger nøye sammen med fullført videregående opplæring 
– og arbeidet for at flere elever, lærlinger og lærekandidater skal gjennomføre sin videregående 
opplæring er derfor viktig både for den enkelte og for samfunnet.  
 
I det samlede gjennomføringsarbeidet er det til enhver tid et stort antall pågående prosjekter og 
tiltak i videregående opplæring i Vestfold, både i skole og i bedrift. Prosjektene kan spenne fra de 
omfattende og nasjonalt initierte til de regionale, lokale og mer avgrensede prosjektene. I dette 
kapitelet presenteres et utvalg av pågående og avsluttede tiltak og prosjekter.   
 
 

5.1 Nasjonalt nivå  

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har til enhver tid ulike satsinger, prosjekter og 
tiltak som skal bidra til økt gjennomføring av videregående opplæring.  
 
5.1.1 Program for bedre gjennomføring 

I NyGIV-prosjektet (2010-2013) ble det etablert et tettere samarbeid mellom staten, 
fylkeskommuner og kommuner i arbeidet for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. 
Dette prosjektet er nå avsluttet, men et forsterket samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og 
fylkeskommunene videreføres som Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring ut 
2016. Det er etablert et nasjonalt nettverk med to representanter fra alle fylkeskommunene. 
Kunnskapsdepartementet bevilger 2 millioner pr fylkeskommune og leder nettverket. I regi av KS er 
det etablert et Kvalitetsnettverk som også følger utviklingen nøye sammen med Forum for 
fylkesopplæringssjefene (FFU).  
 
Målet for programmet er å øke gjennomføringen i videregående opplæring gjennom å utvikle, 
formidle og implementere effektive tiltak som forebygger frafall og veileder ungdom som har sluttet 
tilbake til opplæring eller arbeid. Målgruppen er både elever som står i fare for ikke å gjennomføre, 
og ungdom mellom 15 og 21 år som ikke er i opplæring eller arbeid. Med utgangspunkt i erfaringene 
fra NyGIV, tidligere satsinger, kunnskapsbasert erfaring og forskningsmessige funn, skal nye tiltak 
initieres. Kunnskapsdepartementet vil i 2016 igangsette systematisk utprøving av noen utvalgte 
tiltak lokalt for å se hva som har effekt.  
 
5.1.2 FYR-prosjektet (fellesfag – yrkesretting – relevans)  

FYR-prosjektet kom i stand som et ledd i NyGIV og ble videreført og videreutviklet i Program for 
bedre gjennomføring i perioden 2014-2016. FYR har satt fokus på viktigheten av et nært samarbeid 
mellom fellesfaglærere og programfaglærere i planlegging og gjennomføring av undervisningen, og 
utvikling av gode undervisningsressurser som bidrar til at elevene opplever undervisningen som 
relevant og yrkesforankret. I regi av Utdanningsdirektoratet er det gjennomført inntil fire 
dagers opplæringsprogram for utvalgte lærere og ledere så langt i de fleste videregående skoler i 
landet. I Vestfold har mellom 120 og 130 lærere og ledere deltatt i FYR-skoleringen, og tatt med 
denne kompetansen til sin skole. FYR-prosjetket avsluttes ved utgangen av 2016, men 
Utdanningsdirektoratet planlegger videre satsing for bedre bærekraft i perioden 2017-2020.    
 

                                            

26 Markussen, E (2014) – Utdanning lønner seg. NIFU-rapport 1/2014 
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5.1.3 Forsøk med NAV-veileder i skolen 

Innenfor Program for bedre gjennomføring prøves det ut en nasjonal ordning med "NAV-veileder i 
den videregående skolen". I Vestfold kom ordningen i gang fra august 2015 ved Færder 
videregående skole og kommunene Tønsberg og Nøtterøy. Ordningen er tilkommet i et samarbeid 
mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet og har som primært mål å 
forebygge frafall/bidra til at elever og ungdom blir i opplæring og ikke slutter, ved å yte bistand når 
eventuelle psykiske, sosiale, økonomiske, familieære vanskeligheter oppstår. Det er to NAV-
veiledere på Færder videregående skole fire dager i uken. Disse inngår i skolens Elevtjeneste og 
samarbeider tett med øvrig hjelpeapparat i og utenfor skolen.  
 
5.1.4 Tett på-midlene  

I perioden 2009 – 2015 har Utdanningsdirektoratet tildelt fylkeskommunene årlige midler til tettere 
oppfølging av elever med svake grunnleggende ferdigheter i videregående opplæring. Hovedfokus 
har vært på implementering av prosedyre og rutiner for identifisering, kartlegging og oppfølging av 
svakt presterende elever, eller elever som på ulikt vis trenger oppmerksomhet og tett oppfølging. 
Dette er nært knyttet til det 4-årige-løpet og forsøk på å lage et helhetlig system som overvåker 
elevenes (og etter hvert lærlingenes) progresjon, og bidrar til at tiltaksapparatet kan komme raskt på 
banen der det oppstår vansker, helst i forkant. Eksempler på tiltak på skolene:   

 Intensivkurs foran ny og utsatt prøve 

 Intensivkurs i ulike fag, særlig fellesfag på yrkesfag (matematikk er en gjenganger) 

 Eksamensforberedelser, både i form av korte kurs for grupper av elever og hvordan angripe 
og disponere eksamensbesvarelser 

 Lekse- og studiehjelp, også med fokus på struktur, arbeidsmetoder og prioriteringer 

 Forkurs for nye Vg1 elever før skolestart (samarbeid med ungdomsskolen) 

 Styrkingstiltak for minoritetsspråklige elever, bl a i engelsk og generell begrepsforståelse 

 Ulike kroppsøvingsprosjekter med tilpasset opplæring for grupper av elever, bl a på eget 
treningsstudio for elever som ellers ikke møter. Egne grupper for minoritetsjenter. 

 
5.1.5  Kvalifiseringskurs  

Fra skoleåret 2014/2015 har Utdanningsdirektoratet tildelt midler til fylker som har ønsket å prøve 
ut kvalifiseringskurs. Det er to modeller av kvalifiseringskurs som er prøvd ut. 
 

Modell 1 – Veien til læreplass - 20 timers kurs for elever som per. 1. juni har søkt læreplass og ikke 
fått, og som etter skoleeiers vurdering har behov for søkekurs for læreplass. Kurset skal gi deltagere 
økt kompetanse om det å søke læreplass, gi innsikt i hva bedriftene forventer og hvordan møte disse 
kravene.  
 

Kurset består av to hovedbolker: 

 Arbeidslivskompetanse – ca. 12 timer hvor elevene ser på læreplassmuligheter, lærer å skrive 
søknad og CV, øver på forberedelse, gjennomføring og oppfølging av intervju og tilbakemelding 
på dette. 

 Motivasjon – ca. 8 timer hvor elevene lærer å kjenne seg selv gjennom egen oppfatning og 
tilbakemeldinger. Hvordan bygge og bruke personlig nettverk og bruk av foreldre, familie, 
venner og andre. Samt litt om mobilitet, flytting, etablering og økonomi. 

 
Ca. 50 elever deltok på dette kurset forrige skoleår. 
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Modell 2 – Læreplasskurs - 5 måneder for elever som har søkt læreplass og som ikke er formidlet 
per 15. august og som har behov for kvalifiseringskurs. Kurset er også for elever som trenger å 
forbedre karakterene før inntak til Påbygg3. Kurset skal kvalifisere ungdommer til å få læreplass, øke 
gjennomføring og systematisere arbeidet med formidlingen. Koordinere tiltak med andre aktører.  
 
Kurset består av tre hovedbolker: 

 motivasjon og bevisstgjøring 

 arbeidslivskompetanse  

 komplementering av fag 
 
Etter endt kurs tas det sikte på at deltakerne skal ha:  

 bestått i manglende fag, evt forbedret sine karakterer 

 innsikt i og erfaring fra arbeidslivet  

 økt selvinnsikt og motivasjon  

 en karriereplan  

 fått læreplass  
 
Tidlig i kurset arbeides det med å skape motivasjon hos elevene. Deltagernes karriereønsker blir 
vektlagt, og det bygges opp realistiske forventninger til tiltaket. Det stilles krav om egeninnsats. 
Kurset er praksis- og arbeidslivsorientert og gir progresjon for alle slik at deltagere kan bidra til 
verdiskapning i bedriften. Det tilstrebes at halvparten av tiden gjennomføres i bedrift. 
 
Skoleåret 2015/2016 var det ca 60 deltagere, og kurset ble gitt ved Thor Heyerdahl, Sandefjord og 
Færder videregående skole. 
 
Elever som fortsatt står uten læreplass etter endt kurs, får tilbud om Vg3 fagopplæring i skole, søker 
omvalg eller blir overført til Oppfølgingstjenesten. 
 
5.1.6 Lærlingordning på naturbruk 

Vestfold fylkeskommune, sammen med Buskerud-, Nordland- og Troms fylkeskommune og Oslo 
kommune ble fra skoleåret 2014/15 med i et tre-årig forsøksprosjekt for å prøve ut den såkalte 
“Hovedmodellen” innenfor agronom- og gartneropplæring. Forsøket er initiert av 
Utdanningsdirektoratet. Dette betyr to år med opplæring i skole etterfulgt av to års fagopplæring i 
arbeidslivet. Opplæringsmodellen for Agronomer og Gartner har fram til nå vært basert på tre års 
yrkesopplæring i skole. 

I Vestfold er forsøket forankret gjennom en prosess med næringens organisasjoner, skolene, 
Fylkesmannen og Vestfold fylkeskommune. Politisk er forsøket forankret i Strategisk næringsplan for 
landbruket 2012 – 2015 og skal være et bidrag til økt rekruttering til Naturbruksutdanningen. 

Fra Vestfold fylkeskommunes side vurderes dette forsøket som vellykket så langt, og ansees som en 
riktig vei å gå. Bakgrunnen for denne vurderingen er at Naturbruksopplæringen blir likestilt med den 
øvrige yrkesutdanningen, og at opplæringen blir mer virkelighetsnær. Ordningen kan skape både 
større bevissthet og stolthet for denne yrkesutdanningen.  

I Vestfold er det Vestfold Landbrukstjenester SA som er godkjent som bransjens opplæringskontor. 

For tiden er det 16 godkjente opplæringsbedrifter i Vestfold som har til sammen 13 lærlinger. Disse 
lærlingene skal opp til fagprøve høsten 2017. 
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5.1.7 Forsterket Vg2 yrkesfag  

Vestfold har fått midler fra Utdanningsdirektoratet til utprøving av å forsterke Vg2 på yrkesfag. 
Formålet er å gi elever på yrkesfaglige utdanningsprogrammer et forsterket tilbud med sikte på 
bedre gjennomføring og styrke elevenes muligheter til å oppnå yrkeskompetanse eller 
studiekompetanse. 
 
Målgruppen er elever som har startet på Vg2 yrkesfag men er i risikosonen for frafall, som f.eks at de 
har stryk i fag fra Vg1, svakt karaktergrunnlag eller lav skolemotivasjon. Tiltaket omfatter ikke elever 
som har vedtak om spesialundervisning eller går mot grunnkompetanse.  
 
Elevene følges opp individuelt med ulike tiltak som:  
• Tydelige rutiner for oppfølging av fravær  
• Oppfølging av faglige prestasjoner/progresjon – forsterket underveisvurdering  
• «Lære å lære»-kurs (studieteknikk)  
• Bevisstgjøring/karriereveiledning  
• Bygge relasjoner og bruke personlig og profesjonelt nettverk  
• Bevisst og målrettet bruk av bedriftspraksis i prosjekt til fordypning  
• Forsterket oppfølging av skole/lærer  
• Tett oppfølging av hver enkelt – sette elevene i situasjoner der de opplever mestring og motivasjon  
 
Det utarbeides en skriftlig plan som sikrer eleven en individuell oppfølging med sikte på gjennomført 
og bestått Vg1 og Vg2. Planen skal være diskutert med foresatte, og det skal være jevnlige samtaler 
mellom skolen/lærer og eleven. 
 
5.1.8 Hospitering 

Hospitering er et tiltak initiert av Kunnskapsdepartementet som en del av oppfølgingen av 
samfunnskontrakten. Tiltaket ble i første omgang prøvd ut i Akershus, Buskerud, Hedmark, Møre og 
Romsdal, Oppland og Oslo i 2010-2012. På grunnlag av de gode efraringene valgte departementet å  
videreføre hospiteringsordningen. Vestfold fikk midler til ordningen fra 2014.  
 
Hovedformålet med hospitering er å utvikle yrkesfaglærere og instruktører/faglige ledere og bidra til 
å gjøre fag- og yrkesopplæring enda bedre. Videre er det ønskelig at hospitering skal øke 
samarbeidet mellom skole og arbeidsliv og bidra til å se opplæringen i et sammenhengende 4-årig 
opplæringsløp. I de første fylkene som prøvde ut ordningen, var erfaringen at samarbeidet mellom 
skole og bedrift ble bedre. Dette bidro blant annet til flere plasser i bedrift til prosjekt til fordypning 
(PTF) og til flere læreplasser27. 
 
Formålet med hospiteringsordningen er sammenfallende med hovedmålsetting for Regional plan for 
et helhetlig opplæringsløp: 

 Bidra til å øke andelen som gjennomfører og består yrkesfaglig videregående opplæring 

 Styrke overgangene mellom grunnskole, Vg1, Vg2 og Vg3 

 Øke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv og bidra til å se opplæringen som et 
sammenhengende 4-årige-løpet 

I 2015 hadde hospiteringen i Vestfold følgende omfang og deltakere: 

 8 skoler 

 35 bedrifter 

 5 opplæringskontor 

                                            

27 Hilsen, AI et al (2012) – Hospitering i fagopplæringen. Fafo-rapport 2012:61. 
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 31 programfaglærere 

 22 fellesfaglærere 

 5 instruktører/faglige ledere 

 36 rådgivere 
 

5.2  Regionalt nivå 

Daglig pågår det viktig arbeid i klasserom, verksted, i ledelse og administrasjon for at elever, 
lærlinger og lærekandidater skal fullføre og bestå sin opplæring. Alt fra omfattende tiltak som 
systematisk kompetanseutvikling for lærere, instruktører og ledere til tiltak på individ- og gruppenivå 
i ulike opplæringssituasjoner. Det er viktig å presisere at eksemplene som er tatt med her kun er et 
utvalg av alle tiltakene som bidrar til økt gjennomføring.  
 
5.2.1 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp  

Fylkestinget vedtok Regional plan for et helhetlig opplæringsløp (RPHO) den 23.4.2015. I perioden 
2016 – 2020 er planen førende for aktiviteten innenfor videregående opplæring i samhandling med 
grunnskolen (kommunene) og andre samarbeidsparter. Realiseringen av planen bygger opp under 
arbeidet i barnehage og skole og skal bidra til å gi barn og unge et trygt og godt oppvekst- og 
læringsmiljø. Målet er et best mulig læringsutbytte for alle. Læring foregår på mange læringsarenaer 
og forutsetter derfor god samhandling med alle som bidrar i læringsarbeidet.  
  
Barn og unge i Vestfold går i barnehage og har 10 år i grunnskole i kommunene før de begynner på 
videregående opplæring. Kommunene og fylkeskommunen har derfor forpliktet seg til et nært 
samarbeid for å bidra til at barn og unge opplever god sammenheng og kvalitet på opplæringen og 
overgangene. God kvalitet betyr at alle barn og unge får utnyttet styrkene sine og sitt potensial med 
best mulig resultat.  
  
For å lære mer om sammenhengene og helheten i opplæringsløpet er det etablert tre 
profesjonsnettverk der lærere fra barnehage til og med videregående skole møtes. Nettverkene er 
etablert i Re, Nøtterøy og Tønsberg.  Profesjonsnettverkene skal ha barn og unges utvikling og læring 
sosialt, faglig og pedagogisk som tema. Profesjonsnettverkene i Tønsberg og Nøtterøy jobber med 
regning og matematikkforståelse. Nettverket i Re jobber med norsk og leseferdighet som tema. 
Profesjonsnettverkene er etablert for et år – fra februar 2016 til februar 2017.  
 
Videre er det satt i gang et arbeid med å videreutvikle arbeidet med tall og statistikk slik at kunnskap 
om ståsted kan gi god informasjon om barn og unges læringsutbytte i et helhetlig opplæringsløp. 
Arbeidet vil bli konkretisert når Høstrapporten 2016 foreligger. Informasjonsstrømmen må være god 
mellom fylkeskommunen og kommunene og sikre at resultater når fram til barnehager og skoler, slik 
at de kan brukes i et utviklingsperspektiv. Det er behov for å styrke analysekompetansen på alle 
nivåer for bedre å forstå sammenhenger i det datagrunnlaget som benyttes for å vurdere kvaliteten i 
opplæringen. 
 
5.2.2 Skoleeier tett på og Learning Walks/pedagogisk vandring  

Forskning28 viser at kjennetegn ved arbeidet på skoler og hos skoleeiere som oppnår gode resultater, 
er at de bl.a. lykkes med 

                                            

28 ] Roald, K (2012) – Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Når skole og skoleeigar utviklar kunnskap. 
Fagbokforlaget. 
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 samhandling mellom ulike nivå 

 læring i organisasjonen  
 

Forskningen viser også at viktige forutsetninger for å lykkes med dette bl.a. er 

 gode arenaer og godt klima for samhandling 

 god kjennskap til ståsted og resultater   

 en forskende og lærende tilnærming 

 presisjon i tiltak 

 en tydelig forventning om at alle skal være godt forberedt, at alle skal bidra, og at arbeidet 
følges opp  

 
På bakgrunn av dette, og som et ledd i oppfølgingen av de videregående skolene, vedtok 
utdanningsdirektørens ledergruppe den 8.10.2014 at det skal gjennomføres to samarbeidsmøter 
mellom skoleeier og skolene i løpet av året.  
 
Denne strukturen innføres nå. Møtet i høsthalvåret er innrettet som et styringsmøte med bl.a. 
refleksjon over resultater, avklaring av forventninger og forpliktelser og gjennomgang av økonomi. 
Det andre møtet gjennomføres i vårhalvåret og er innrettet som et utviklingsmøte med fokus på 
oppfølging av det skolen prioriterer i utviklingsarbeidet. Utdanningsavdelingen vil så langt som mulig 
prioritere at direktør, assisterende direktør og utdanningsavdelingens rådgivere som er skolenes 
kontaktpersoner deltar i begge møtene.  
 
I 2014 bevilget Fylkestinget midler til utdanningssektoren som skulle brukes til «å lære av de beste». 
Et av de landene i verden som har hatt en svært god utvikling de siste 10 – 12 årene, er Canada. 
Representanter fra fylkeskommunen og kommuner (politikere, ledere, rektorer og rådgivere) i 
Vestfold og Telemark deltok på en studietur til Toronto, Ontario høsten 2014.  
 
De viktigste suksessfaktorene som har bidratt til at Canada har lykkes: 

 Fokus på elevenes læring og læringsutbytte 

 Prioritering av læringsmetodikk og aktiviteter som har effekt på læring  

 Ledere som følger læringsarbeidet tett 

 Ledere som blir fulgt opp tett av skoleeier 

 Kontinuerlig tilfang av ny forskning og gode eksempler fra de beste 

 Konstruktiv bruk av tall og statistikk i forbedringsarbeidet  
 

Ett av tiltakene som er overført fra Canada og som nå er etablert i de fleste videregående skolene i 
fylkeskommunen og mange kommuner i Vestfold, er en metodikk for tett oppfølging av 
læringsarbeidet i klasserom og verksted. Metodikken Learning Walks/pedagogisk vandring dreier 
seg om ledere som vandrer på egen skole en time per uke. De er innom klasserom/læringsarena 
inntil ti minutter, stiller enkelte elever spørsmål om læringsarbeidet og observerer ut fra fire 
punkter: 

 Oppgaven læreren ber elevene om å gjøre  

 Instruksjonen – didaktiske strategier, undervisningens «hvordan» 

 Design av klasserommet som læringsarenaen – hvordan læring er synliggjort  

 Elevenes engasjement 
 

En tid etter vandringen «speiler» lederne tilbake til lærerne som har hatt besøk, det de har sett og 
hørt om læringen. Lederne gir også spørsmål til refleksjon og ettertanke og som lærerne kan være 
oppmerksomme på i tiden fram til en felles refleksjon i personalet. Målet er at metodikken skal bidra 
til at lærere og ledere deler og lærer og sammen bidrar til at praksis forbedres. Formålet er å øke 
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elevenes læring. Dette skjer kollektivt i personalet og ikke på individnivå – og det er viktig at arbeidet 
planlegges og at det settes av tid til gjennomføring. 
 
5.2.3 Det 4-årige-løpet  

Fra skoleåret 2014/2015 fikk de videregående skolene i Vestfold et større ansvar for hele det 4-årige-
løpet for yrkesfagelevene fram til sluttkompetanse. Med det økte ansvaret fulgte også ressurser til 
skolene. Hovedmålet med dette tiltaket er å hindre frafall og øke gjennomføringen i videregående 
opplæring. 
 
Delmålsettingen er 

 Øke samarbeidet mellom de videregående skolene og arbeidslivet 

 Bedre samsvar mellom markedsføring og dimensjonering av opplæringstilbudene i forhold til 
læreplasser og arbeidslivets behov 

 Mer aktiv bruk av faget PTF (Prosjekt til fordypning) i en langsiktig formidlingsprosess 

 Mer aktiv veiledning av elevene fra Vg1 til Vg2 og ut til læreplass 

 Eventuell ekstra kvalifisering av enkeltelever om nødvendig 

 Oppfølging av elevene i læretiden fram til fagprøven er avlagt 
 
Dersom elever står uten læreplass pr. 1. september, er også skolen ansvarlig for å gjennomføre Vg3 
fagopplæring i skole. 
 
Det er et tett samarbeide mellom skolene og Utdanningsavdelingen i dette arbeidet. Det er jevnlige 
samlinger og møter med skolene, OT/PPT og Utdanningsavdelingen hvor erfaringer blir delt og 
eventuelle problemstillinger blir avklart. Det foregår også en kontinuerlig evaluering underveis. 
Dette arbeidet har allerede vist resultater og vil fortsette framover. 

Kvalifiseringskurs og forsterket Vg2 opplæring er tiltak som inngår i det 4-årige-løpet. Dette omtales 
nærmere for. 

5.2.4 Karriereveiledning  

Hovedutvalg for utdanning i Vestfold fylkeskommune vedtok i 2006 følgende hovedmålsetting for 
utdannings- og yrkesrådgivningsarbeidet i Vestfold:  
Utdannings- og yrkesrådgivning skal bidra til at den enkelte elev finner sin gode vei gjennom 
utdanningssystemet til et yrke som passer for seg.  
 
Arbeidet er organisert i fem lokale nettverk:  
1. Nord (Sande, Svelvik, Hof og Holmestrand)  
2. Horten (Horten)  
3. Tønsberg (Tønsberg, Re, Tjøme, Stokke og Nøtterøy)  
4. Sandefjord (Sandefjord og Andebu)  
5. Larvik (Larvik og Lardal)  
 
Hvert nettverk har en nettverksleder. Samarbeidet koordineres av en medarbeider i 
utdanningsavdelingen.  
 
Nettverkene består av representanter som arbeider med karriereveiledning, blant annet fra 
opplæringskontorer, NAV, oppfølgingstjenesten, samt rådgivere fra ungdoms- og videregående 
skole. Det er et tett samarbeid med Karrieresenteret Vestfold. Samarbeidet skal bidra til økt kvalitet i 
utdannings- og yrkesrådgivningen. Det avholdes ca seks møter i året i de lokal nettverkene. I tillegg 
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arrangere Karrierersenteret Vestfold kurs for medlemmene i nettverkene, og Høyskolen Sørøst 
arrangerer en kurs- og informasjonsdag. 

For tredje år på rad arrangeres i år en rådgiverkonferanse i samarbeid med opplæringskontorene, 
LO, NHO, Karrieresenteret Vestfold, Ungt entreprenørskap og Utdanningsavdelingen i Vestfold 
fylkeskommune. Konferansen skal gi aktuell informasjon om arbeidsmarkedssituasjonen i Vestfold 
og i landet for øvrig, gi fagrelevant påfyll, samt være en god møteplass for bygging og videreutvikling 
av nettverk. 

Karrieresenteret Vestfold 
Karrieresenteret Vestfold er en del av partnerskapet mellom NAV Vestfold og Vestfold 
fylkeskommune angående styrket og systematisert samarbeid innenfor utdanningsområdet. 
Karrieresenteret har 6 ansatte og tilbyr profesjonell karriereveiledning til alle i Vestfold over 19 år. 

Karrieresenteret har godt samarbeid med voksenopplæringen og veileder mange som ønsker å ta 
videregående opplæring som voksne. Det arrangeres også et årlig karriereplankurs for arbeidsledig 
ungdom mellom 20 og 30 år. Målet er å få dem til å fullføre videregående opplæring påfølgende 
skoleår.  

I tillegg til ovennevnte oppgaver har karrieresenteret en rolle som et ressurs- og kompetansesenter 
for rådgivere i skolen og veiledere i NAV. Det blir arrangert kurs, konferanser, nettverksmøter og 
fagdager. 

Resultater 2014/2015: 

 Det ble gjennomført 1548 Individuelle karriereveiledningssamtaler.  

 60 % av samtalene var med kvinner, 20 % var med minoritetsspråklige, og 46 % av kundene var 
mellom 20 og 30 år. 

 Kundene kom fra alle kommunene i Vestfold. 

 En nasjonal brukerundersøkelsen blir sendt kundene etter endt veiledning. 93 % av 
respondentene oppgir at de er fornøyd med karriereveiledningen. 

 
Kurs/konferanser/seminarer: 

 Karrieresenteret hadde i 2014/2015 ansvar for 15 kurs/konferanser/seminarer med til sammen 
800 deltakere fra skoler, oppfølgingstjenesten, opplæringskontor, NAV-kontor og andre. 
 

5.2.5 OTs forebyggende arbeid og samarbeid med skoler og bedrifter 

Oppfølgingstjenesten har de siste årene økt sine ressurser inn i det frafallsforebyggende arbeidet på 
skolene. I 2015 var OT–rådgivere tilstede på samtlige skoler, men har satt av faste ressurser på 
Sandefjord, Færder, Horten, Holmestrand, Re og Sande videregående skole. Videre har OT–rådgiver 
hatt en aktiv rolle i oppfølging av kvalifiseringskurselever på Thor Heyerdahl videregående skole.  
 
Oppgavene for en OT–rådgiver i skole er blant annet å bistå skolene med gjennomføringen av det  
4-årige-løpet, utplasseringer og oppfølging av lærlinger, samt sosialpedagogisk veiledning av elever. 
Målet er å være tett på og lett tilgjengelig for elever som er i ferd med å avbryte utdanningen. For de 
ungdommene som er utenfor opplæring og arbeid, gir OT tett oppfølging, utplassering i arbeidslivet, 
karriereveiledning og opplæring i grunnleggende ferdigheter, samt muligheter for 
mestringsfremmende aktiviteter. Dette kan skape bedre forutsetninger for at ungdommene kommer 
tilbake i opplæring og at de gjennomfører sitt utdanningsløp.  
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5.2.6 Sommerskolen  

Etablering av sommerskole i Vestfold ble vedtatt i Hovedutvalget for utdanning i 2009. Bakgrunnen 
var forskningsprosjektet Bortvalg og kompetanse som fulgte et årskull i fem år. Sluttrapporten29 viste 
at ca 20 % av årskullet som gjennomførte videregående opplæring i Vestfold fikk ikke bestått/ikke 
vurdert i ett eller flere fag.  
 
Også i 2015 ble det gjennomført sommerskole i naturfag og matematikk i et samarbeid mellom 
utdanningsavdelingen og Greveskogen videregående skole. Det er et gratis tilbud om intensiv 
opplæring for elever/lærlinger i Vestfold som har strøket og/eller fått ikke vurdert (IV) i 
standpunktkarakter og/eller eksamen i matematikk eller naturfag på yrkesfag. Det var 48 elever som 
gjennomførte matematikkurset, hvorav 27 bestod (56%) og 18 elever som gjennomførte i naturfag, 
hvorav 17 bestod (94% ). Noe av årsaken til at ikke flere bestod matematikk, kan være elevenes 
språkutfordringer.  
 

5.2.7 Lærlinger med hengefag 

Høsthalvåret 2015 startet et arbeid i utdanningsavdelingen i samarbeid med lærlingskolen på 
Færder videregående skole for å identifisere lærlinger med hengefag og tilby oppfølging og/eller 
intensivkurs i ulike fag fram mot privatisteksamen. Dette i forkant av framstilling til fag-/ 
svenneprøve. Det er behov for bedre samarbeid mellom de ulike ansvarlige i skole, fagopplæring og 
opplæringskontorene for gode rutiner og oppfølging. Dette arbeidet pågår og vil på sikt sees i 
sammenheng med det 4-årige-løpet og klare rutiner for helhetlig oppfølging av elevenes og 
lærlingenes progresjon og skolenes kullansvar.  
 
5.2.8 Arbeid for flere læreplasser  

I forbindelse med arbeidet med det 4-årige-løpet arbeides det systematisk for å få elevene ut i 
praksis i prosjekt til fordypning (PTF).  Skolene kommer på den måten i kontakt med flere bedrifter, 
og målet er at dette skal føre til flere nye læreplasser. Som en hjelp i dette arbeidet tar Vestfold nå i 
bruk nettstedet utdanning.no. Det gir oversikt over alle bedrifter i Vestfold som ikke har lærlinger, 
og det vil bli til hjelp i arbeidet for å få flere lærebedrifter.  
 
På nettsiden til fylkeskommunen vil det bli utarbeidet en egen plattform med informasjon om det å 
bli lærebedrift. Målet er at plattformen skal gi rask informasjon til bedrifter som ønsker å ta inn en 
lærling. Når nye bedrifter tar kontakt, er det en prioritert oppgave å avtale besøk for å informere og 
gi godkjenning. 
 
5.2.9  Fagforaene 

I Vestfold er det etablert ett fagforum per utdanningsprogram og ett for norsk. Fagforaene ble 
etablert i forbindelse med kompetanseutviklingen knyttet til Kunnskapsløftet i 2005-2006. Hvert 
fagforum er ledet av en fagforumsleder som samarbeider tett med representanter på de skolene 
som tilbyr det aktuelle utdanningsprogrammet.  
 
Deltakerne på politisk verksted i februar vurderte fagforumsdagene som viktige arenaer. Deltakerne 
så muligheten for å styrke arenaen ytterligere gjennom et tettere samarbeid mellom 
opplæringskontor og ved at ledelse tar ansvar og legger til rette for deltakelse i fagforumsdagene. 
Hvert fagforum arrangerer to fagforumsdager per skoleår – en høst og en vår.  

                                            

29 Markussen, E et al (2008): Bortvalg og kompetanse. NIFU-rapport 13/2008. 
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5.2.10 Prosjekt psykisk helse og læringsmiljø  

Hovedutvalg for utdanning vedtok 17.4.2013 å bevilge tre millioner kroner til prosjektet «Psykisk 
helse i de videregående skolene». PPT fikk ansvar for å lede prosjektet, og fire prosjektskoler ble 
valgt: Sandefjord, Færder, Greveskogen og Horten videregående skole. Målet med prosjektet har 
vært å bidra til å hjelpe sårbare elever å ivareta sin psykiske helse, slik at de er bedre rustet til å nå 
sine opplæringsmål. Gjennom prosjektperioden etableres det en praksis for dette. PPT tilegner seg 
kontinuerlig ny og oppdatert kompetanse innenfor fagfeltet ungdoms psykiske helse og 
frafallsproblematikk. Fokuset har i prosjektperioden dreid fra individuelle tilbud til mer systemrettet 
arbeid hvor en bistår i større grad skolene med oppgaver knyttet til utvikling av et godt læringsmiljø.  
 
I prosjektperioden har det også skjedd en endring i det kommunale hjelpetilbudet, med opprettelse 
av flere psykologstillinger, helsesøsterstillinger og ungdomsveiledere i NAV. PPTs rolle har i større 
grad blitt å hjelpe ungdom til rett hjelp, samt fokusere på å ha SMART-grupper og systemarbeid med 
bistand til skolene. Målet er at skolene blir bedre rustet til å ivareta egne utfordringer knyttet til 
læringsmiljø, psykisk helse og frafall. Fortløpende arbeides det i prosjektet med å utvikle en veileder 
i psykisk helse og læring til bruk i alle de vg skolene i fylket.  
 
5.2.11 Innovasjonsprosjekter  

Hovedutvalget for utdanning i Vestfold avsatte i budsjettbehandlingen i 2015 en million kroner i 
prosjektmidler til styrking av yrkesrettet utdanning for aktører i fagopplæring i Vestfold i perioden 
2015 – 2018. Midlene blir avsatt årlig, og det blir lyst ut hvert år til nye prosjekter. Prosjekter som får 
tildelt midler, har mulighet til å søke om videreføring dersom de kan vise til resultater i tråd med 
kriteriegrunnlaget.  
 
Hovedutvalget for utdanning påpeker at målet med styrkingen er å redusere frafallet i yrkesrettet 
utdanning gjennom innovasjonsprosjekter for å bedre gjennomføringen innenfor yrkesfagene hvor 
skoler, opplæringskontorer, NHO, LO og lærebedrifter kan søke om midler til prosjekter.  
 
Hovedhensikten med satsingen er at prosjektene skal styrke de unges muligheter til å gjennomføre 
en yrkesrettet utdanning med fagbrev-/svennebrev eller kompetansebevis. Flere unge skal 
gjennomføre, og færre skal avslutte før de er ferdige med planlagt løp.  
 

Innovasjonsprosjektene må fylle følgende kriterier 
1. Fremme samarbeid mellom skole og arbeidsliv  
2. Bidra til sammenheng i det helhetlige opplæringsløpet 
3. Representere noe nytt og være nyskapende  
4. Være bærekraftig utover prosjektperioden 
5. Være overførbart til andre 
6. Bidra til å øke andelen elever/lærlinger som fullfører og består  

 
Fem prosjekter har fått midler inneværende år og de blir fulgt med besøk og erfaringsdeling:  

 Opplæringskontoret for transport og logistikk – Veikart for elever på Vg2./jeg skal skrive på 
en setning for alle, men jeg må inn i søknadene… 

 NHO og næringsforeningene 

 Opplæringskontorene OKRM, KOM, Greveskogen, Sandefjord, Holmestrand, Thor Heyerdahl 
videregående skoler og Vestfold Kokkenes Mesterlaug 

 Re videregående skole 

 Greveskogen videregående skole – AHT  

 Byggopp – skalahus 
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5.2.12 Skoleutviklingsprosjekter i 2014/2015 

Fylkestinget vedtok den 23.4.2015 at framtidige tilstandsrapporter skal gi oversikt 
over  utviklingsprosjekter. I dette avsnittet rapporteres det på skolenes erfaringer i prosjektene som 
ble gjennomført i 2014/2015. 
 
I 2014/2015 ble følgende skoler og prosjekter tildelt midler: 

 Greveskogen videregående skole:  Den gode starten 

 Holmestrand videregående skole:     Holmestrand videregående skole til nye høyder 

 Melsom videregående skole:              iPad for ALT-elever 

 Nøtterøy videregående skole:            Hvordan gå SMART på skolen? 

 Re videregående skole:                      Akademisk skriving 

 Sande videregående skole:               Relasjonsledelse 

 Sandefjord videregående skole:         Bedre gjennomføring – tett på  

 Thor Heyerdahl videregående skole:            Teknologi og forskningslære X 
3-årig forskerklasse 

 

 
I tabell 26 framkommer skolenes erfaringer med de ulike prosjektene. 
 
Tabell 26: Oppsummering skoleutviklingsprosjekter  

Skoler Erfaringer 

GVS Skolen har etablert flere tiltak ved skolestart som bidrar til trygghet, motivasjon og trivsel. 
Elever og lærere har sammen laget felles mål for klassemiljø, og klassemiljøregler er hengt 
opp i alle klasserom. Alle elever har laget mål for egen utvikling etter utarbeidet guide og 
hatt foredrag ved Andreas Gravdal som heter  “2. plass holder, takk.”Samtlige punkter er 
videreført i bl.a. prosjektet «Drømmeskolen», som har fokus på en god skolestart og et 
godt skolemiljø. 

HLVS Resultatene for skoleåret 2014-15 viser at 72,2 % fullførte og besto. Fraværet gikk ned 
med 2,5 dager i snitt per elev sammenlignet med året før. Andel elever med 1 eller IV i fag 
gikk ned. For matematikk på yrkesfag besto samtlige elever (minus 1 elev som hadde høyt 
fravær). 
Tiltakene var ekstra undervisning i matematikk for elever på yrkesfag, og økt samarbeid 
mellom lærerne. Dessuten ble rådgiverressursen utvidet. Tiltakene er videreført 
inneværende skoleår.  
 

MVS iPad har med utgangspunkt i prosjektet blitt implementert som et naturlig pedagogisk 
læringsverktøy for alle elever på AHT.  Opplæring i iPad som dokumentasjonsverktøy har 
økt elevenes motivasjon for skriftskaping og fungert som differensieringen for elever som 
trenger visuell støtte. Skolen har i det videre arbeidet valgt iPad fremfor PC til alle elever 
på AHT.  

NVS Skolen har gjennomført programmet «gå SMART på skolen» og «SMART skolestart». Et 
helhetlig fokus på elevens læring og læringsmiljø, har gitt positive resultater på flere 
områder. 82,2% besto og 97,9% av elevene fullførte skoleåret. Skolen skårer også svært 
godt på seks viktige områder i Elevundersøkelsen, blant annet på trygt miljø og at 
opplæringen oppleves som relevant. Miljøet mellom yrkesfag og studiespesialisering er i 
stadig positiv utvikling. Skolen har videreført programmet «gå SMART på skolen» inkludert 
«SMART skolestart» og programmet er i kontinuerlig utvikling. Målet er at programmet 
skal fungere som en «rød tråd» gjennom alle årene i videregående skole. 
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RVS Skolen har økt snitt i fagene psykologi, sosialkunnskap og politikk og menneskerettigheter 
som var de prioriterte fagene i prosjektet. Det er ikke grunnlag for å si at økt snitt skyldes 
akademisk skriving alene, men resultatene ble bedre enn året før. Det er fortsatt stort 
fokus i kollegiet rundt akademisk skriving, og skolen mener elevene har en god plattform 
for arbeid med videre studier.   

SVS Resultat på fullført og bestått er nesten det samme i 2015 som i 2014, men har en nedgang 
på 2%.  Skolen har veldig gode resultater på elevundersøkelsen når det gjelder støtte fra 
lærer og trivsel med lærer. Begge områdene arbeides det videre med som en del av 
skolens satsingsområder. 

SVGS Tett på prosjektet er videreført ved at det er laget en samarbeidsstruktur for møtepunkter 
mellom kontaktlærere/avdelingsleder som lettere skal fange opp elever som kan være på 
vei ut. Skolen har omtrent 3% som slutter i løpet av skoleåret, et resultat skolen er svært 
gledelig. Midlene er brukt til kompetanseheving av elever og ansatte i forhold til psykisk 
helse, til leksehjelp, textpilotkurs, tekniske hjelpemidler til elever med dysleksi, 
logostesting og motivasjonsgrupper. 

THVS  Teknologi og forskningslære X har vært et praktisk/teoretisk tilbud til ungdomsskoleelever 
med interesse for realfag og teknologi med ambisjoner om avansert løp. 23 elever søkte og 
begynte, men noen sluttet før 1.september. Tiltaket videreføres. 
 
Forskerklassen 3-årig løp for en realfagsklasse der realfagene fordeler seg på alle de tre 
årene. Resultatene var bedre enn forventet, og tiltaket fortsetter i dette skoleåret.  

 
Erfaringen fra utviklingsprosjektene er at skolene får utbytte av prosjektene de har gjennomført og 
at praksisen fortsetter. Midlene til skoleutvikling er nå en del av millionen som er avsatt til 
Innovasjonsprosjektene som ble lyst ut i juni 2015 og som blir lyst ut årlig fram mot 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 av 63 

 

6.0 VIDERE ARBEID  

I sum viser Tilstandsrapport 2016 at det legges ned et stort og viktig arbeid i videregående opplæring 
og i ulike støttefunksjoner i Vestfold for at elever, lærlinger og lærekandidater skal gjennomføre sin 
videregående opplæring med best mulig resultat. I rapporten er det redegjort for deler av dette 
arbeidet og for resultater på obligatoriske og utvalgte områder. Rapporten peker både på de positive 
resultatene, positiv utvikling og områder der resultatene ikke er gode nok.  
 
Arbeidet med  oppfølging av Tilstandsrapport 2016 skal sees i sammenheng med handlingsplan og  
–områder i Regional plan for et helhetlig opplæringsløp (RPHO). RPHO omfatter barn og unge fra 
barnehage til ut videregående opplæring. Gjennom dette løpet er det mange aktører som spiller en 
rolle i korte eller lengre perioder. Hensikten med RPHO er at barn og unge skal oppleve kvalitet og 
sammenheng i sitt opplæringsløp, fra barnehage og fram til arbeidsliv eller høyere studier. Den store 
samfunnsoppgaven handler om at barn og unge i Vestfold sikres en trygg og sunn oppvekst som 
kvalifiserer alle til et godt voksenliv med deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. I dette arbeidet er det 
helt nødvendig med godt samarbeid og samhandling mellom alle aktørene – fra politisk nivå, 
barnehage og skole i kommunene og politisk nivå og de videregående skolene i fylkeskommunen til 
opplæringskontor og bedrifter.    
 
Tilstandsrapporten bidrar en gang i året med kunnskap om ståsted for videregående opplæring i 
Vestfold. Det et mål at oppfølgingen av rapporten skal bidra til dialog, samarbeid og samhandling 
mellom ulike nivå og ulike aktører i opplæringsløpet. I forbindelse med oppfølgingen av rapporten 
fra 2015 ble det 2. og 3. februar 2016 gjennomført et seminar med deltakere fra Hovedutvalg for 
utdanning, Yrkesopplæringsnemnda, opplæringskontorene og direktørens ledergruppe. Seminaret 
hadde fokus på nettopp viktigheten av samarbeid og samhandling og resultatene etter seminaret 
omfatter både videreutvikling av eksisterende tiltak, økt tilrettelegging av eksisterende arenaer for 
samarbeid og opprettelse av en ny arena for viktige aktører i opplæringsløpet. Resultatet fra 
seminaret legges inn i handlingsplanen til RPHO.   
 
På bakgrunn av tilstandsrapport for 2016 vil fylkesrådmannen foreslå følgende vedtakspunkter: 

1) Tilstandsrapport 2016 tas til orientering. 
2) For å øke andelen som fullfører og består videregående opplæring, skal det fortsatt legges 

stor vekt på at elever, lærlinger og lærekandidater følges tett gjennom hele opplæringsløpet. 
I dette arbeidet er følgende sentralt:  

a. Videreføring av arbeid med prinsippene som ligger til grunn for vurdering for læring 
og god klasse-/læringsledelse.  

b. Samarbeid om det 4-årige opplæringsløpet 
3) For å øke kvaliteten på opplæringen skal Vestfold fortsette arbeidet med å lære av de beste.  
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