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Forord  

Opplæringsloven krever at det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i videregående opplæring 
knyttet til læringsresultater, gjennomføring 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 2017 tar for seg resultater for perioden som tilsvarer skoleåret 2015/2016. 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. 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 
nivåer slik at enda flere elever, lærlinger og lærekandidater kan fullføre og bestå sin videregående 
opplæring med best mulig resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Kjell Håkon Andersen 
Konstituert direktør for utdanning  
Vestfold fylkeskommune   
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 Innledning 

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 bidrar til å gi 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.  
 
Intensjonen er 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 2017 presenterer resultater fra skoleåret 2015/2016 og resultater fra elev- og 
lærlingundersøkelsene høsten 2014, 2015 og 2016 på de fleste indikatorer. Som følge av noen 
endringer i elevundersøkelsen er det bare resultater fra 2016 på indikatoren mobbing.  
 
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, lærekandidater og voksne. Kapittel fem oppsummerer et utvalg av 
nasjonale og regionale tiltak som skal bidra til å øke gjennomføringen. I det siste kapitelet redegjøres 
det for oppfølgingen av tilstandsrapporten i tillegg til at det gjøres for noen prioriteringer i det videre 
arbeidet.  
 
Resultatene i tilstandsrapporten er å betrakte som endelige resultater. Nesten uten unntak er det 
gjort bruk av de offisielle kildene Skoleporten, Vigo, Vigo voksen og Udir. I enkelte tilfeller, der de 
offisielle kildene ikke er tilstrekkelig, er det hentet data fra det skoleadministrative systemet Extens. 
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1.1 Kort oppsummering 

Resultatene som presenteres i rapporten, viser positiv utvikling på flere viktige indikatorer og 
indekser. Spesielt positivt er det at det offisielle resultater nå viser at 73,1 % av 2010-kullet i Vestfold 
gjennomførte sin videregående opplæring i løpet av fem år1. Dette er en økning på hele 6,2 
prosentpoeng fra 2009-kullet. For at denne positive utviklingen skal fortsette er det viktig å fortsette 
med god og tett oppfølging av ungdom slik at alle får tatt ut sitt potensiale. For å lære og bli 
ytterligere inspirert i dette arbeidet har Vestfold sett til Canada og spesielt Toronto, som har svært 
gode resultater å vise til for opplæring de siste 10 – 12 årene. Ved to anledninger har representanter 
fra videregående opplæring i Vestfold deltatt i studieturer til Canada for bl.a. å lære av deres 
erfaring med metodikken Learning Walks – eller pedagogisk vandring. Metodikken er utviklet av  
Dr. Beverley Freedman2 ved Ontario Institute for Studies in Education og dreier seg om ledere som 
vandrer på egen skole for å observere elevenes læring og få mer kjennskap til hva som fremmer 
læring. Målet er at erfaring og forskning fra Canada skal bidra til videreutvikling av kvalitet i 
videregående opplæring i Vestfold.  
 
Resultatene for 2015/2016 viser bl.a. at det er færre elever som slutter på skolen og at det i snitt er 
litt flere lære-/opplæringskontrakter enn året før. Til tross for gode resultater på viktige områder så 
viser også rapporten at det er noen områder der resultatene ikke er i tråd med målsettingene. Det 
var bl.a. flere hevinger av lærekontrakter i 2016 sammenliknet med 2015, de faglige resultatene var 
ikke så gode som ønskelig og det er dessverre en noe høyere andel av lærlinger og lærekandidater 
opplever å bli mobbet på arbeidsplassen de siste månedene.  
 
I det videre arbeidet for kvalitet i hele det 4-årige opplæringsløpet er det svært viktig at det fortsatt 
fokuseres på et godt samarbeid, både mellom skolene, opplæringskontorene og bedriftene. For å 
lykkes er det også helt avgjørende at det er samhandling mellom de ulike nivåene med ansvar for 
tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen – fra skoleeier til administrasjon, skole og bedrift. 
 
Tilstandsrapport 2017 gir et avgrenset innblikk i utdanningssektoren. Fylkesrådmannen følger opp 
skolene på et mer detaljert nivå enn det som framkommer i denne rapporten.  
 

1.2 Visjoner 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 videre en politisk 
målsetting at Vestfold fylkeskommune skal ha en videregående opplæring hvor elever og lærlinger 
opplever tilfredshet og fullfører og består utdanningen sin med gode resultater. Ungdom skal også få 
anledning til å delta i demokratisk arbeid og oppleve å ha innflytelse og medbestemmelse i 
opplæringen.  
 
For 2016 var de overordnede målsetningene: Flere som fullfører og består, færre som slutter, bedre 
læringsresultater og bedre læringsmiljø.  

                                            

1 Kilde: Skoleporten 
2 Dr Beverley Freedman: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/author/beverley-a-freedman  

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/author/beverley-a-freedman
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1.3 Videregående opplæring i Vestfold 

 
Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift. Drøye 8500 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 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 
2015/2016 fra 247 til 1991 elever. I tillegg hadde Vestfold fylkeskommune i 2016 i gjennomsnitt 
19203 løpende lærekontrakter fordelt på 94 ulike lærefag. Det var 3232 privatister som var oppe til 
eksamen og totalt ble det gjennomført 5643 privatisteksamener i Vestfold i 2015/2016. I 2016 var 
det til sammen 1658 ansatte i de videregående skolene og SMI-skolen. Av disse var det 1236 lærere 
og 422 øvrige ansatte. Totalt i utdanningssektoren var det 1847 ansatte i 2016. 
 
I det følgende presenteres utvalgte resultater fra skoleåret 2015/2016, 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 sluttere, er elevene som gikk i Vg1, 
Vg2 og Vg3 dette året.  
 
I tillegg til skolenes resultater presenteres også en oversikt per skole som viser byggeår, areal, 
arealvektet tilstandsgrad (ATG)4 og de viktigste bygningstekniske utfordringene.  
  

                                            

3 Vigo  
4 Vestfold fylkeskommune sin eiendomsmasse er analysert ved bruk av NS 3424 – Tilstandsanalyser for byggverk. Standarden er en 
prosedyre for å beskrive et bygg sin tekniske standard ved bruk av karakterene 0-3. hvor 0 er best (nytt bygg) og 3 er dårligst 
(funksjonssvikt). Det gis karakter for ulike komponenter i hvert bygg; tak, reisverk, vinduer, ventilasjon, etc. Til slutt gis det enkelte 
byggverk en total karakter som kalles tilstandsgrad (TG). For å gi en felles karakter for en eiendom bestående av flere bygg, vektes det 
enkelte bygg sin karakter i forhold til areal. Dette gir en arealvektet tilstandsgrad (ATG) for en eiendomsmasse. 
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Færder videregående skole 
Tønsberg  

 

 
 

Antall elever: 645 

Antall ansatte: 136 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2015/2016: 74 % (74,6 % uten 
elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2015/2016: 4,6 % (29) 

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 2015/2016 var Færder videregående skole mest fornøyd med: 
 Historisk gode resultater i Elevundersøkelsen, med svært gode resultater på flere viktige 

indikatorer. 

 Positiv utvikling i gjennomføringstallene fullført og bestått, med en fin økning fra 68,7 % til 74 % 

 Betydelig nedgang i andel sluttere (fra 7,6 % til 4,6 %). Dette etter helt bevisste og styrte tiltak 
spesielt i to avdelinger med svært høye tall forrige år. 

 Oppstart av samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Lillehammer innenfor Vurdering for læring 
(SkoleVFL). Alle pedagoger ved skolen deltar, inkl. ledere. 

 Oppstart av pilotprosjekt NAV-veileder i skole i samarbeid med NAV Tønsberg/Nøtterøy, NAV 
Vestfold og Fylkesmannen. 

 
I 2015/2016 var de største utfordringene:  

 Utfordrende å møte elever som kom inn til Vg3 fagopplæring i skole på en strukturert og god 
måte. Faktorer som påvirker dette er uforutsigbarhet i inntaket, høyere antall elever enn 
forventet og et internsystem for mottak og kartlegging som er under utvikling. 

 Ytterligere samarbeid og felles kulturbygging mellom avdelingene etter samlokaliseringen. 

 
I 2016/2017 prioriterer Færder videregående skole følgende i utviklingsarbeidet:  
 Ferdigstilling av skolens utviklingsplan høsten 2016. Denne vil justeres ut fra den nye strategiske 

planen for videregående opplæring som skal ferdigstilles juni 2017. 

 To fokusområder frem mot 2018: Læringsfremmende arbeid og relasjonsbasert klasseledelse. 

 Avslutning av prosjektet SkoleVFL 

 Skolen gjennomfører en organisasjonsvurdering i 2017 etter to år i nytt bygg og samlokalisering. 

 Gjennomføre pedagogiske vandringer 

 
 
 
 
 

  

Byggeår: 2013 
Areal: 14 539m2 
ATG: 0,4  
Bygningstekniske utfordringer: Ingen 
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Greveskogen videregående skole 
Tønsberg  

 

Antall elever: 1049 

Antall ansatte: 198 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2015/2016: 73,8 % 
(76,9 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2015/2016: 2,2 % (21) 

Utdanningstilbud/-program: 
Studieforberedende, Musikk, dans og drama, Restaurant- og matfag, 
Service og samferdsel, Arbeids- og hverdagslivstrening, 
innføringsklasser, TAF 

 
I 2015/2016 var Greveskogen videregående skole mest fornøyd med: 

 Gode faglige resultater 

 Lav andel som slutter 
  
I 2015/2016 var de største utfordringene:  

 Relativt mange som får ikke vurdert 

 Relativt mange som stryker i matematikk og naturfag på yrkesfag  
 
I 2016/2017 prioriterer Greveskogen videregående skole følgende i utviklingsarbeidet:  
Utviklingsmål 1: Øke andelen elever som fullfører og består. Tiltak: 

 Videreføre arbeidet med å identifisere, kartlegge og følge opp elever som strever faglig 
og/eller personlig 

 Følge opp ny fraværsordning 

 Tettere oppfølging av elever og lærere i fag der det er mye stryk 
 

Utviklingsmål 2: Øke alle elevenes læringsutbytte. Tiltak: 

 Videreføre samarbeidet i faglagene 

 Gjennomføre pedagogiske vandringer (Learning Walks) med lærerdeltakelse 

 Øke kompetansen i pedagogisk bruk av IKT og hindre misbruk 

 Øke kvaliteten på elevsamtaler og annen underveisvurdering 

 Videreføre studietimen 
 
Utviklingsmål 3: Skape et enda mer inkluderende skolemiljø. Tiltak: 

 Videreføre prosjektet «Drømmeskolen» 

 Overnatting på Hudøy for nye elever 

 Samarbeide tettere med elevrådet og skolemiljøutvalget for å bedre klasse- og skolemiljøet 

 Mer felles regelhåndtering: 
o Fraværs- og anmerkningspraksis 
o Forsentkomming 
o Misbruk av mobil- og PC-bruk 

 Forebygge og stoppe mobbing 

  

Byggeår: 1975/2001 
Areal: 14 412m2 
ATG: 1,82 
Bygningstekniske utfordringer:  

 Pedagogisk funksjonalitet 

 Kantine/aula 

 Fasader idrettsbygg 
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Holmestrand videregående skole 
Holmestrand  

 

 
 

Antall elever: 310 

Antall ansatte: 65 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2015/2016: 75,4 % 
(81,1 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2015/2016: 2,3 % (7) 

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

 

I 2015/2016 var Holmestrand videregående skole mest fornøyd med: 
 God framgang fullført og bestått 

 Tiltak satt i verk for å få elever til å fullføre og bestå matematikkfaget på yrkesfag. Alle elever 
besto. 

 Økning i gjennomsnittlig karaktersnitt  
 

I 2015/2016 var de største utfordringene:  
 Skape gode og stabile fagmiljøer 

 Rekruttering av nye lærere   

 Rekruttering av flere elever fra nabokommuner 

 Kollektivtilbudet knyttet til skolen 
 

I 2016/2017 prioriterer Holmestrand videregående skole følgende i utviklingsarbeidet:  
 Språkkommune 

 Digital kompetanse 

 Klasseledelse/kontaktlærerrollen 
 Miljøskole  

 

 

 

 

 

 

 

  

Byggeår: 1968/2010 
Areal: 4 468m2 
ATG: 1,51 
Bygningstekniske utfordringer:  

 Fasade og grunnmur 

 Lite fleksibilitet i tekniske installasjoner 
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Horten videregående skole 
Horten  

 

 
 

Antall elever: 1004 

Antall ansatte: 189 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2015/2016: 81,8 % 
(80,3 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2015/2016: 3,2 % (31) 

Utdanningstilbud/-program: 
Studiespesialisering, Service og samferdsel, Idrettsfag, 
Forskerlinja, 3 påbygg, Helse- og oppvekstfag, Elektrofag, 
Teknikk og industriell produksjon, Design og håndverk, 
Medier og kommunikasjon 

 

I 2015/2016 var Horten videregående skole mest fornøyd med: 
 Meget positiv økning fullført og bestått  

 Meget positiv fremgang på en allerede god elevundersøkelse 

 Gode faglige resultater 

 Meget positiv medarbeiderundersøkelse 
 

I 2015/2016 var de største utfordringene:  
 For mange som ikke får karakter i enkeltfag 

 Utfordrende å møte elever som kom inn til Vg3 fagopplæring i skole på en strukturert og god 
måte. Faktorer som påvirker dette er uforutsigbarhet i inntaket, høyere antall elever enn 
forventet og et internsystem for mottak og kartlegging som er under utvikling. 

 

I 2016/2017 prioriterer Horten videregående skole følgende i utviklingsarbeidet:  
 Fortsette målrettet arbeid i henhold til skolens navigasjonskart 

o Lære mer, fullføre og bestå 
o Vurdering for læring og klasseledelse 
o Sikre et godt systemrettet arbeid med det 4-årige løpet 
o Etablere pedforum og skape rom for pedagogisk utviklingsarbeid satt i system (ref. 

arbeidet med ny strategisk plan for videregående opplæring som skal ferdigstilles i juni 
2017) 

 
 
 
 
 

 

  

Byggeår: Bekkegata 1916, Skippergata 1953 
Areal: 19 000m2 
ATG: Ukjent 
Bygningstekniske utfordringer:  

 Isdannelse på tak i Skippergata 

 To skolebygg og funksjonalitet 

 Ny skole klar til skolestart 2019 
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Melsom videregående skole 
Melsomvik 

 

 
 

Antall elever: 247 

Antall ansatte: 61 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2015/2016: 65,2 % (74,3 % uten 
elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2015/2016: 3,7 % (9) 

Utdanningstilbud/-program: 
Naturbruk med fordypning i hestefag, landbruksfag, hund og 
dyrepleie, Medier- og kommunikasjon, Studiespesialisering med 
toppidrett hest innenfor sprangridning og dressur, 
Arbeidslivstrening. 

 
I 2015/2016 var Melsom videregående skole mest fornøyd med: 
 Meget gode resultater i norsk Vg2 yrkesfag 

 Meget gode resultater i engelsk Vg2 yrkesfag 

 Alle elevene på arbeidslivstrening fullførte som planlagt eller ble formidlet til tilrettelagt arbeid 

 Elevene scorer høyt på trivsel i elevundersøkelsen 

 Skolen har etablert seg som landets største og mest attraktive innenfor hestefag og toppidrett 
hest. 

 Skolens hesteanlegg, som i tillegg til å være undervisningsarena for skolens elever, benyttes som 
regional og nasjonal arena for hesteaktivitet gjennom hele året. For 4. året ble NM for juniorer i 
sprangridning arrangert på Melsom. Landslaget legger jevnlig sine samlinger til Melsom. 

 Samarbeidet med landbruksnæringen     
 

I 2015/2016 var de største utfordringene:  
 Skolens økonomi 

 Noe lav søkning til naturbruk i forhold til plasstallet 

 

I 2016/2017 prioriterer Melsom videregående skole følgende i utviklingsarbeidet:  
 Implementere lærende/pedagogiske vandringer (Learning Walks) – med elevenes læring i fokus 

 Videreutvikle en systematisert dialog med lærerne, i en planlagt møtestruktur, for å oppnå 
optimalt læringsutbytte for elevene. 

 Videreutvikle samarbeid mellom lærerne for å forbedre yrkesrettingen og relevansen av 
fellesfagene på Naturbruk 

 Kartlegge alle Vg1-elevenes grunnleggende ferdigheter ved skolestart 

 Videreutvikle skolen og Naturbruk som et «grønt» og attraktivt programtilbud 

 Gjennomføre vedlikeholds- og utbyggingsprosjekter iht. budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 

 

  

Byggeår: 1955/2010 
Areal: 27 208m2 
ATG: 1,68 
Bygningstekniske utfordringer:  

 Administrasjonsbygg trenger teknisk oppgradering og rehabilitering 

 Stor bygningsmasse, mange bygg med varierende tilstand og alder 

 Størst vedlikeholdsbehov på ikke-virksomhetsrelaterte behov 
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Nøtterøy videregående skole 
Nøtterøy  

 

 
 

Antall elever: 537 

Antall ansatte: 74 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2015/2016: 83 % 
(83,6 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2015/2016: 3,6 % (19) 

Utdanningstilbud/-program: 
Helse – og oppvekst fag, Helse- og oppvekstfag med 
studiespesialisering, studiespesialisering, Nøtterøy Internationale 
Program (NIP) 

 
I 2015/2016 var Nøtterøy videregående skole mest fornøyd med: 
 Svært gode resultater på elevundersøkelsen 

 Skolen scorer veldig godt på indikatorene i SØF-rapporten5 

 God læringskultur i klasser og grupper 

 Gode faglige resultater generelt og særlig innenfor norskfaget 

 Innovasjonscamp for elevene 
 

I 2015/2016 var de største utfordringene:  
 Høyt fravær blant elevene 

 Å øke andelen med elever som fullfører og består  
 

I 2016/2017 prioriterer Nøtterøy videregående skole følgende i utviklingsarbeidet:  
 Innovasjon inn i flere fag  

 Utvikling av Innovasjon som egen linje 

 Fokus på bruk av digital teknologi i læring – blant annet One Note for samtlige elever og ansatte  

 Se nye muligheter innenfor internasjonalisering 

 Fagutviklere innenfor ulike fagområder 

 Tett elevoppfølging 

 OU-prosess: Ny organisasjonsstruktur 
 
 
 
 

 
 

  

                                            

5 SØF-rapport nr. 01/16, april 2016. 

Byggeår: 1977/2009 
Areal: 4 979m2 
ATG: 1,91 
Bygningstekniske utfordringer:  

 Behov for retekking av store deler av tak 

 Lite fleksibel bygningsmasse 

 Paviljongen er en midlertidig løsning som har vært brukt i 10 år. Ikke fullgodt undervisningsareal og er ikke godkjent av 
miljørettet helsevern 
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Re videregående skole 
Ramnes  

 

 

Antall elever: 777 

Antall ansatte: 130 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2015/2016: 85,8 %  
(86 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2015/2016: 1,9 % (14) 

Utdanningstilbud/-program:  
Studiespesialisering, Idrettsfag, Helse- og oppvekstfag, Bygg- og 
anleggsteknikk. Toppidrett tilbys på alle utdanningsprogram 

 
I 2015/2016 var Re videregående skole mest fornøyd med: 
 Meget gode resultater på fullført/bestått 

 Lav andel sluttere 

 Meget gode resultater på eksamen på yrkesfag 

 Elevundersøkelsen viser stor grad av trivsel 

 Gode resultater på medarbeidermålingen (HKI) 

 God søkning 
 

I 2015/2016 var de største utfordringene:  
 Andelen fullført/bestått på studieforberedende (ST, ID) kan forbedres 

 Varierende resultater i fremmedspråk og P-matte 

 Trangboddhet i byggeperioden 
 

I 2016/2017 prioriterer Re videregående skole følgende i utviklingsarbeidet:  
 Videreutvikling av pedagogisk vandring (Learning Walks) 

 Alt pedagogisk personale deltar i en MOOC (Massive Open Online Courses)6 med tema 
vurdering. 

 Personalseminar med fokus på vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                            

6 http://www.mooc.no/  

Byggeår: 1982 
Areal: 7 799m2 
ATG: 1,90 
Bygningstekniske utfordringer:  

 Drenering og enkelte fasader 

 Praksisarealer for byggteknikk 

 Fire av fem ventilasjonsanlegg bør skiftes ut 

http://www.mooc.no/
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Sande videregående skole 

Sande 

 

 
 

Antall elever: 467 

Antall ansatte: 93 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2015/2016: 83,7 % (85,8 % uten 
elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2015/2016: 1,7 % (8) 

Utdanningstilbud/-program:  
Design- og håndverkag, Teknikk og industriell produksjon, 
Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, Idrettsfag, Medier og 
kommunikasjon, Studiespesialiserende, påbygging til generell 
studiekompetanse, Arbeids- og hverdagslivstrening. Toppidrett og 
breddeidrett tilbys på studiespesialiserende 

 
I 2015/2016 var Sande videregående mest fornøyd med: 
 Høy andel som har fullført og bestått 

 Få sluttere 

 Veldig gode resultater på eksamen i valgfrie programfag 

 Høy trivsel 
 

I 2015/2016 var de største utfordringene: 
 Enkeltelever med for høyt fravær 

 Noe høyt sykefravær hos ansatte 

 Rekrutering av elever og lav innsøkning til enkelte programområder 

 

I 2016/2017 prioriterer Sande videregående skole følgende i utviklingsarbeidet: 
 Vurdering for læring 

 Klasseledelse 

 Tett på med fokus på kontaktlærerrollen 

 Oppstart av pedagogisk vandring (Learning Walks) for fokus på elevenes læring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Byggeår: 1980 
Areal: 8 359m2 
ATG: 2,0 
Bygningstekniske utfordringer:  

 Ventilasjonsanlegg eldre en anbefalt teknisk levetid 

 Rørledninger generelt eldre en anbefalt teknisk levetid 
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Sandefjord videregående skole 
Sandefjord  

 

 

Antall elever: 1991 

Antall ansatte: 366 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2015/2016: 78,1 % 
(79,7 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2015/2016: 2,8 % (55) 

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

 
I 2015/2016 var Sandefjord videregående skole mest fornøyd med: 
 God innsøking, som fordeler seg ganske godt på skolens store bredde i tilbud 

 Forhindre frafall fortsetter å gi resultater. Forrige skoleår var det 2,8 % sluttere ved skolen.  

 Beståttandelen i fremmedspråk er god. Resultatene i engelsk, innen programfag på MDD og 
idrett var også meget gode. Karakterene på IB ligger over globalt snitt for dette programmet.  

 Sykefraværet har gått tilbake med over ett prosentpoeng det siste året 

 Positiv utvikling på flere sentrale eksamensresultater 
 

I 2015/2016 var de største utfordringene:  
 Deler av bygningsmassen er betydelig nedslitt og preget av 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. 

 For svake resultater og for dårlig gjennomføringsgrad i praktisk matematikk 

 Det 4–årige skoleløpet inkl. Vg3 fagopplæring i skole er krevende å organisere, både økonomisk, 
plassmessig og pedagogisk. 
 

I 2016/2017 prioriterer Sandefjord videregående skole følgende i utviklingsarbeidet:  
 Vurdering for læring 

 Relasjonsbygging i klasser og grupper og for hele personalet 

 Klasseledelse 

 
 
 
 
 
 

  

Byggeår: 1956/2014 
Areal 34 019m2 
ATG: 2,03 
Bygningstekniske utfordringer:  

 Stor bygningsmasse, mange bygg med varierende tilstand og alder 

 Behov for retekking av flere tak og noe drenering 

 Dårlig pedagogisk funksjonalitet 

 Behov for utskifting av flere tekniske anlegg 
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Thor Heyerdahl videregående skole 
Larvik 

 

 

Antall elever: 1623 

Antall ansatte: 310 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2015/2016: 82 % 
(83,9 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2015/2016: 2,3 % (36) 

Utdanningstilbud/-program:  
Teknologi og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk, 
Elektrofag, Service og samferdsel, Helse- og oppvekstfag, Restaurant- 
og matfag, Idrettsfag, Studiespesialiserende, påbygging til generell 
studiekompetanse, Medier og kommunikasjon, Musikk og dans, 
Arbeids- og hverdagslivstrening 

 
I 2015/2016 var Thor Heyerdahl videregående skole mest fornøyd med 
 Stabile, gode resultater innenfor fullført og bestått og lav andel sluttere 

 Godt resultat i elevundersøkelsen som viser at elevene trives, opplever å ha faglige utfordringer 
og har stor grad av mestring. 

 Høy andel fullført og bestått innenfor studieforberedende programområder 

 Yrkesfaglige program der mer enn 80 % av elevene fullfører og består 

 Forsøket med kombinasjonsklasse (innføringstilbud) var en viktig bidragsyter for endringen i 
Opplæringsloven som gir mulighet for å tilby utvidet grunnskoleopplæring i videregående skoler. 

 Stabilt lavt sykefravær for ansatte, 5,4 % 
 

I 2015/2016 var de største utfordringene:  
 Krevende økonomi som medførte høyt fokus på økonomistyring for å oppnå budsjettbalanse 

 Fortsatt en utfordring å formidle alle yrkesfaglige elever til læreplass. Denne utfordringen fører 
til at det er utfordrende å organisere et godt og stabil tilbud innen Vg3 fagopplæring i skole. 

 Ujevne læringsresultater (skriftlig eksamen) og store avvik mellom standpunkt og eksamen i 
enkeltfag (spansk II, norsk sidemål Vg3 påbygging til generell studiekompetanse) 

 

I 2016/2017 prioriterer Thor Heyerdahl videregående skole følgende i utviklingsarbeidet:  
 Kompetanseheving innen skolens strategimodell «Slik lærer eleven ved THVS» med økt fokus på 

læringsstrategier. 

 Læringsbesøk/pedagogisk vandring (Learning Walks) brukes systematisk som utviklingstiltak der 
hovedmålet er at ledere får økt innsikt i elevens læring sett i lys av avdelingens utviklingsarbeid. 

 Kompetanseheving for ledere med det mål at den enkelte leder får økt bevissthet om egen 
pedagogiske ledelse og får verktøy for å lede utviklingsarbeid i avdelingen. 

 Ulike tema innen personalledelse. 
 
 
 

  

Byggeår: 2009 
Areal: 34 200m2 
ATG: 0,68 
Bygningstekniske utfordringer:  

 Behov for utskifting av lysmaster 

 Utvendig solskjerming bør utvides/skiftes 
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1.4 Øvrige virksomheter i utdanningssektoren 

I det følgende presenteres øvrige virksomheter, utvalgte resultater for 2015/2016, deres 
kommentarer til resultatene, prioriteringer og fokus i det videre arbeidet.  
 

Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI) 

 

Totalt antall elever i skoleåret 2015/2016: 
60 (i vgs.), 147 (i barnevern), 135 (i helse-SIV) 

Antall ansatte: 36 

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

 

I 2015/2016 var SMI mest fornøyd med: 
 Oppstart av Norconsultprosjektet med hovedområdene: utvikling av en felles lærende 

organisasjonskultur, samhandlende og reflekterende team, vurdering for læring, 
elevaktiviserende læring, ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid. 

 Gode eksamensresultater 

 Gode resultater i Elevundersøkelsen 
 

I 2015/2016 var de største utfordringene:  
 Tilbakeføring av elever til morskolen etter opphold ved alternativ opplæringsarena. 

 Få tak i kvalifiserte vikarer gjennom året og justere antall ansatte i forhold til elevtilstrømming 

 Motivere elevene til å øke sin tilstedeværelse på skolen, elevfravær 

 Plassmangel, for få undervisningsrom og arbeidsrom for lærere 
 

I 2016/2017 prioriterer SMI følgende i utviklingsarbeidet:  
 Videreføring av Norconsultprosjektet med spissing av elevaktiviserende læring og «den gode 

undervisningstimen» 

 Vurdering for læring og standpunktvurdering 

 Pedagogisk vandring 

 Motivasjon og mestring gjennom et samarbeid med Mia Börjesson – «Motiverande samtal» 
 
 
  

                                            

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

 

Antall elever: 274 

Antall ansatte: 19 (delstillinger) 

Antall sluttere: 15 (ungdomsskoleelever som sluttet i 
matematikk 1T) 

Utdanningstilbud: 
Matematikk 1T, Matematikk R1, Matematikkprosjektet Klar 
1P2P, Fransk nivå III, Spansk nivå III, Tysk nivå III, Kinesisk nivå I 

 
I 2015/2016 var Nettskolen mest fornøyd med: 
 Elevenes evalueringer  

 Elevenes resultater  

 Vinner av Best Academic Prize, Orlando, USA for nettskolens e-læringsløsning 

 Å bli valgt til Microsoft Showcase School 

 At andre fylker gjerne vil samarbeide med Nettskolen 

 Skoleåret 2015/2016 er Nettskolens tredje driftsår. De gode erfaringene med å tilby elever 
virtuell undervisning uavhengig av bosted fortsetter.  

 Elever presterer på et høyere nivå enn landssnittet, vil anbefale undervisningen til andre og 7 av 
10 mener virtuell undervisninger fungerer like bra eller bedre enn klasseromsundervisning.  
 

I 2015/2016 var de største utfordringene:  
 Gjøre Nettskolen og undervisningstilbud/rolle kjent for elever og ansatte i Vestfold 

fylkeskommune 

 Etablere flere grupper/fag for å få en mer robust undervisningslevering 

 Lyd-/bildekvalitet i undervisningssituasjonen 

 Lykkes med bruk av læringsstøttendeteknologi og e-leksjoner i undervisningen 
 

I 2016/2017 prioriterer Nettskolen følgende i utviklingsarbeidet:  
 Kvaliteten på virtuell undervisning 

 Informasjonsvirksomhet om hva Nettskolen er og kan bistå med i VFK 

 Kompetansehevingen hos Nettlærerne 

 Evalueringsresultatene fra elevene og nettlærerne 

 Nettverksbygging  
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OT-PPT  
Administrasjon i Tønsberg 

 

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

Antall ansatte: 45  
Virksomhetsleder, OT-leder og PP-leder, 
kontorleder og kontorkoordinator, OT-
koordinator, 21 OT-rådgivere og 18 PP-rådgivere 

Organisering:  
OT-PPT hovedkontor i Tønsberg. OT har i tillegg 
avdelinger i Larvik, Sandefjord og Horten (Nord).  
PP-rådgiverne har også kontorer på alle 
videregående skoler. 

 

I 2015/2016 var OT-PPT mest fornøyd med: 
 God struktur og godt grep på den jobben som gjøres med å få tak i ungdommene i målgruppen 

 Raskt i kontakt med de langt fleste i målgruppen og god kvalitet på råd- og veiledningssamtalene 

 God struktur på opplæringstilbudet i OT 

 Samarbeidet med skolene har generelt vært svært bra, og med gode tilbakemeldinger på 
arbeidet som knytter seg til det 4-årige opplæringsløpet. 

 God prosess i forbindelse med flytting til nye lokaler og samlokalisering av OT og PPT.  

 Prosjekt psykisk helse ble avsluttet med en svært god veileder, «Psykisk helse og læring», som er 
distribuert til alle ansatte på videregående skoler. 

 Et systematisk og grundig arbeid for å øke kvaliteten i de sakkyndige vurderingene 

 Samarbeidet med skolene for implementering av prosedyren for «Tilrettelegging for opplæring» 
har bidratt til at antall sakkyndige vurderinger på spesialundervisning har gått ned.   
 

I 2015/2016 var de største utfordringene: 
 En relativt stor andel av ungdommene i OTs målgruppe har store utfordringer knyttet til 

livssituasjon og psykisk helse, noe som gjør det svært vanskelig å bistå dem tilbake til opplæring.  

 Etter at NAV våren 2014 avsluttet samarbeidet med OT om tiltakspenger under arbeidspraksis er 
det vanskelig å få ungdommen til å takke ja til tilbud om arbeidspraksis, noe som er et viktig ledd 
i tilbakeføring til opplæring eller arbeid.  
 

I 2016/2017 prioriterer OT-PPT følgende i utviklingsarbeidet:  
 Jobbe videre med utprøving av nettundervisning for ungdom. Matematikk er et prioritert 

område og målet er at flere ungdommer opplever faglig mestring, kan returnere til videregående 
opplæring og fullføre.  

 OT ønsker å videreutvikle bruken av WIE (karriereverktøy) og sikre et likeverdig og faglig godt 
tilbud om karriereveiledning til målgruppen i hele fylket. 

 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. 

 PP-tjenesten vil fortsette arbeidet med å skape hensiktsmessige arenaer i skolene sammen med 
rådgiver og avdelingsleder: 
- For tidlig å identifisere elever som strever; kartlegge og følge opp. Evaluere tiltak og avdekke 

behov for spesialundervisning.    
- For å jobbe på systemnivå med kompetanseheving av personalet på psykisk helse og læring 

 Øke kompetansen i PPT på fagfeltet minoritetsspråklige (traumer, språkopplæring, lovverk m.m.)  
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Kompetansebyggeren Vestfold  
Administrasjon i Tønsberg 
 

 

 

Elevgruppe: Voksne 
 

Antall ansatte: 60 

Organisering:   
Undervisning i Sandefjord og Tønsberg  

 
I 2015/2016 var KBV mest fornøyd med: 
 Blitt egen skolevirksomhet 

 Omorganisert til en tydeligere organisasjonsstruktur 

 Flyttet til nye lokaler med adresse Nordbyen 40 

 Pedagogisk utviklingsarbeid 

 Økt forvaltningskompetanse 

 Bedre samspill internt og med fylkeshuset, Eksamenskontoret 

 God driv i KBV-organisasjonen 
 

I 2015/2016 var de største utfordringene:  
 Omorganisering med tydeligere fokus og roller 

 Flytteprosessen 

 Økonomisk planlegging - risiko knyttet til antall privatister 
 

I 2016/2017 prioriterer KBV følgende i utviklingsarbeidet:  
 Lande og implementere «Strategisk plan for KBV» 

 Noen utvalgte prosess- og strukturforbedringer 
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Skiringssal folkehøyskole 
Sandefjord 

 

Antall elever: 93 

Antall ansatte: 25 

Sluttere i skoleåret 2015/2016: 6 % 

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

 
I 2015/2016 var Skiringssal folkehøyskole mest fornøyd med: 
 Gode resultater på elevundersøkelsen 

 Elevene fikk et godt helhetlig tilbud 

 Gode resultater på medarbeiderundersøkelsen 

 Holdt et stramt budsjett 

 Gjennomføring av linjefagsuker og temauker  
 

I 2015/2016 var de største utfordringene:  
 Elevmedvirkning på et reelt, men «høyt» nivå 

 Lavest mulig frafall 

 Betjene merforbruk og byggelån 

 Innføring av enkelte digitale verktøy 

 Større andel av elevene med psykiske/sosiale problemer  
 

I 2016/2017 prioriterer Skiringssal folkehøyskole følgende i utviklingsarbeidet:  
 Ha full skole 

 Videreutvikle linjefagene 

 Gjennomføre mentorprosjektet på en god måte 

 Ha god kvalitet i alle deler av tilbudet elevene får 

 Opprettholde høy trivsel hos de ansatte og drive god seniorpolitikk 
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1.5 Øvrige tjenester i utdanningssektoren 

I det følgende presenteres øvrige tjenester i sektoren, utvalgte resultater for 2015/2016, 
kommentarer til resultatene og prioriteringene for arbeidet inneværende år. 
 

Opplæring i kriminalomsorgen (OiK) 
Administrasjon fylkeshuset, Tønsberg  
 

 

 

Antall ansatte: Ca. 1330% stilling fordelt på ca. 34 
personer 
 

Organisering:  
Opplæringen foregår ved tre videregående skoler: 

 Færder videregående skole 

 Horten videregående skole 

 Thor Heyerdahl videregående skole 

Avdelingslederne for OiK ved de tre videregående skolen 
og en rådgiver i utdanningsavdelingen utgjør fylkesgruppa. 
Fylkesgruppa møtes jevnlig for blant annet å dele 
erfaringer i OiK-arbeidet, planlegge, gjennomføre og 
evaluere felles satsninger. 
 

Utdanningstilbud: 
Skolene tilbyr de fleste utdanningsprogram, etter de ønsker og behov den innsatte har. I de åpne fengslene gis det mye 
opplæring i yrkesfag, mens i de lukkede fengslene gis det mest opplæring i fellesfagene. Skolene gir også hjelp og 
tilrettelegger for innsatte som tar utdanning på høyere nivå, samt i norsk og engelsk for minoritetsspråklige. 

Larvik fengsel er en av fire institusjoner i landet med kun unge innsatte. 80 % av de innsatte her er i kompetansegivende 
utdanning på full tid, 15 % av disse er fortsatt elever ved egen skole (som samarbeider med skolen i Larvik fengsel). 

 
I 2015/2016 var OiK mest fornøyd med: 
 Ny fylkesplan, «Nytt grep om eget liv», med tydelige satsningsområder 

 To gode samlinger som er gjennomført i forbindelse med realisering av planen 
 

I 2015/2016 var de største utfordringene:  
 Mange innsatte og relativt små ressurser sett i forhold til resten av landet, mange ønsker og 

behov 

 I noen av fengslene kan det være utfordrende å finne kompetansegivende opplæring, spesielt 
for kvinner.  

 «Sjåførprosjektet» på Bastøy ble ikke igangsatt etter planen 

 Stort press på skolerådgivingen  
 

I 2015/2016 prioriterte OiK følgende i utviklingsarbeidet:  
 Gode rutine i forhold til søknadskjemaer og dokumentering i sak-/arkivsystemet. 

 Oppfølging av fylkesplanen, spesielt handlingsområdet fire, «Psykisk helse blant innsatte» 

 Samarbeid med kriminalomsorgen i implementering av Arbeidsdriftstrategien 
  



27 av 92 

 

Utdanningsavdelingen 

Tønsberg  
 

 

Seksjon for inntak og fagopplæring: 15,7 årsverk 
10,1 knyttet til fagopplæring, 3,6 til inntak og 2 til 
voksenopplæring 
 

Skoleseksjonen: 20 ansatte  
 

Eksamenskontoret: 12 ansatte, derav 3 lærlinger 

 

I 2015/2016 var utdanningsavdelingen mest fornøyd med: 
 Med forankring i Regional plan for helhetlig opplæringsløp (RPHO) er flere tiltak blitt 

gjennomført og startet opp. For eksempel:   
o For å dele kunnskap er nettstedet Opplæringsløpet.no og en Facebookside opprettet.  
o Høstrapporten er videreutviklet i samarbeid med pilotkommunene.  

 I samarbeid med de videregående skolene er det utarbeidet en ny organisering av skoleeiers 
systematiske oppfølging av og samarbeid med skolene. 

 Oppstart av arbeidet med ny Strategisk plan for videregående opplæring 

 Et godt samarbeid om det 4-årige opplæringsløpet  

 Det ble inngått flere lærekontrakter enn året før. 

 Alle ungdomsrettsøkere fikk tilbud om læreplass, Vg3 fagopplæring i skole eller kvalifisering 
innen 1. september 2016. 

 Etablering av egen videregående skole for voksenopplæringen, Kompetansebyggeren Vestfold.   

 Flere skoler gjennomfører eksamen med barn til stede i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Dette 
fører til en mer virkelighetsnær gjennomføring av eksamen. 

 Samtlige privatister i Vestfold bruker privatistweb.no ved oppmelding til eksamen. 

 Alle privatistbesvarelser er enten levert digitalt eller skannet.   

 Nye, enhetlige maler for lokalt gitt eksamen 

 Utdanningssektoren har tatt i bruk Portalen som delingsarena. 

 Utdanningssektoren har tatt i bruk Portalen som delingsarena. 
 

I 2015/2016 var de største utfordringene:  
 Utfordringer knyttet opp mot fullført og bestått 

 For mange unge faller ifra i overgangen mellom Vg2 og ut i lære. 

 Å oppnå det antall læreplasser som ungdom trenger i Vestfold 

 Å utarbeide et kvalitetssystem for gjennomføring av fagopplæring som er forutsigbart og kjent 
for alle involverte aktører 

 At voksne med rett får et tilpasset opplæringsløp og prioritet ved opptak 

 Gjennomføring av privatisteksamen på flere steder til samme tid 

 Behov for økt nettkapasitet ved privatisteksamen 
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I 2016/2017 prioriterer utdanningsavdelingen følgende i utviklingsarbeidet:  
 Ferdigstille ny Strategisk plan for videregående opplæring i Vestfold. 

 Fortsette arbeidet med å realisere RPHO i samarbeid med kommunene 

 Videreutvikle FYR-arbeidet og oppfølging av elever med stryk, eller fare for stryk i enkeltfag 

 Fortsette arbeid med og samarbeid om det 4-årige løpet i videregående opplæring 

 Arbeide aktivt for å skaffe flere læreplasser  

 Kvalitet i opplæringen for voksne  

 Å få flere privatister til å bruke PC til skriftlig eksamen slik at færre besvarelser må skannes 

 Revidere styrende dokumenter og arbeidsprosesser for prøveadministrasjon 

 Videreutvikle rutiner for administrasjon av muntlig og muntlig-praktisk eksamen  

 Øke nettkapasiteten ved privatisteksamen 
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1.6 Beskrivelse driftsoppgaver 

I dette kapitelet presenteres noen av driftsoppgavene i videregående opplæring. Det som 
presenteres representerer ulike områder i opplæringsløpet – fra karriereveiledning og informasjon 
om internasjonaliseringsarbeidet til spesialundervisning og statistikk for OT-PPT sitt arbeid.  
 

1.6.1 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, fire av nettverkslederne er ansatt i videregående skole, en i 
grunnskolen. Nettverkslederne og en rådgiver i utdanningsavdelingen (karrieregruppa) møtes jevnlig 
for planleggingen av arbeidet. Målet er å bidra til økt kvalitet i utdannings- og yrkesrådgivingen. 
Nettverkene består av representanter som arbeider med karriereveiledning, blant annet fra 
opplæringskontorer, NAV, oppfølgingstjenesten, samt rådgivere fra ungdoms- og videregående 
skole. 
 
Skoleåret 2015-2016 har det vært et tett samarbeid med Karrieresenteret Vestfold og følgende 
aktiviteter er gjennomført: 

 Det er avholdt seks møter i de lokale nettverkene og åtte møter i karrieregruppa 

 Tre kurs arrangert av Karrieresenteret Vestfold  

 Ett kurs/informasjonsdag arrangert av Høyskolen Sørøst-Norge (HSN)  

 Minikurs for nytilsatte rådgivere i grunn– og videregående opplæring arrangert av 
Inntaksteamet  

 Karrieregruppa har samarbeidet med RPHO-teamet om oppfølging av arbeid med gode 
overganger 

 Det er skrevet høringssvar til NOU 2016:7: Norge i omstilling. Karriereveiledning for individ 
og samfunn 

 Det er avholdt en to-dagers konferanse; «Rådgiverkonferansen 2016», som er et samarbeid 
mellom opplæringskontorene, LO, NHO, Karrieresenteret Vestfold, Ungt entreprenørskap og 
Utdanningsavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Årets tema: «Dagens unge, framtidens 
arbeidsmarked», men blant annet foredragsholdere; Arne Krokan (professor på NTNU), 
Hilde Widerøe Wibe (direktør for næringspolitikk i Abelia), Trond Giske, (leder av KUF-
komiteen på Stortinget), Pia Elverhøy (medlem i «Ludvigsen-utvalget», NOU 2015: 
«Fremtidens skole – fornyelse av fag og kompetanser»). 
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Karrieresenteret Vestfold  
Karrieresenteret Vestfold er en del av partnerskapet mellom NAV Vestfold og Vestfold 
fylkeskommune angående styrket og systematisert samarbeid innenfor karriereveiledningsområdet. 
Karrieresenteret har seks 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 at de fullfører videregående opplæring påfølgende skoleår. De 
fleste elevene går på Kompetansebyggeren Vestfold. Karrieresenteret følger dem opp gjennom 
skolegangen, og gjennomføringen på karriereplankursene er 89 %. 
 
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.  
 
Aktiviteter og resultater 2015/2016:  

 Det ble gjennomført 1771 individuelle karriereveiledningssamtaler.  

 58 % av samtalene var med kvinner, 20 % var med minoritetsspråklige, og 47 % av kundene var 
mellom 20 og 30 år.  

 Kundene kom fra alle kommunene i Vestfold.  

 En nasjonal brukerundersøkelse blir sendt kundene etter endt veiledning. 94 % av 
respondentene oppgir at de er fornøyd med karriereveiledningen.  

 
Kurs/konferanser/seminarer:  

 Karrieresenteret hadde i 2015/2016 ansvar for 49 kurs/konferanser/seminarer med til sammen 
1400 rådgivere fra skoler, voksenopplæringssentre, veiledere i oppfølgingstjenesten, 
opplæringskontor, NAV-kontor og andre fagmiljøer som driver karriereveiledning.  

 

 

1.6.2 Internasjonalisering  

Hvert år søker fylkeskommunens utdanningsavdeling om midler fra EU-programmet Erasmus+ for å 
tilby lærlingene i fylket arbeidspraksis i et annet land. Dette er et av verdens største 
utdanningsprogram og skal bidra til at flere unge gjennom opplæring i andre land, tilegner seg 
kompetanse arbeidslivet har bruk for. I tillegg til personlig utvikling gjennom opphold i 4 eller 13 
uker i et annet europeisk land, får deltakerne kunnskap og kompetanse som gjør dem mer attraktive 
på arbeidsmarkedet og verdifull trening i yrket de utdanner seg til. Tilbudet om utplassering er med 
på å gjøre fag- og yrkesopplæring attraktivt.  

Programmet krever samarbeid på tvers av landegrensene og mellom institusjoner og næringsliv. 
Programmet bidrar også til kvalitet på fag- og yrkesopplæringen i Vestfold. De som ønsker å delta 
sender søknad til utdanningsavdelingen. Planlegging og koordinering skjer i utdanningsavdelingen og 
selve utplasseringen skjer i løpet av vårhalvåret. Våren 2016 var lærlinger fra disse yrkene 
representert: barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, resepsjonist, kokk, laborant, 
prosessoperatør, anleggsgartner og tømrer. Søknad om og bruk av Erasmus+-midler er i tråd med 
handlingsplanen for internasjonal samhandling i Vestfold fylkeskommune og viser at planen 
konkretiseres og følges opp.  
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Tabell 1: Antall, reisemål og lengde på opphold på Erasmus+-utplassering i 2015/2016  

Antall lærlinger Reisemål Antall uker 

3 Jerez de la Frontera, Spania 13 

2 Alghero, Sardinia, Italia 13 

4 Malta 13 

2 Congleton, Cheshire, England 13 

7 Dublin, Irland 4 

8 Ludwigshafen, Tyskland 4 

Totalt 26 deltakere                                                                 Totalt 60 uker 

 

1.6.3 Kompetanseutvikling og kompetansenivå lærere  

Kompetansehevende tiltak skal bidra til at skoleledere, lærere, instruktører og rådgivere samt 
sentrale aktører i fag- og yrkesopplæringen har riktig og tilstrekkelig kompetanse slik at en kan nå 
målene for videregående opplæring i Vestfold. Samtidig skal kompetansehevende tiltak bidra til at 
skolene og andre utdanningsmiljøer øker sin kollektive kompetanse og videreutvikles som gode 
læringsfellesskap. Kompetansehevende tiltak i regi av skoleeier er et viktig og målrettet virkemiddel i 
et helhetlig utviklings- og kvalitetsarbeid. Fylkesrådmannens lederprogram for virksomhetsledere, 
mellomledere og nytilsatte ledere er ett eksempel på sektorovergripende kompetansehevende tiltak 
som skal henge sammen med og støtte opp om utviklings- og kvalitetsarbeid i den enkelte 
virksomhet. Et annet eksempel er fagforumene, som er en viktig fagligpedagogisk arena på tvers av 
skoler.  
 
Hovedvekten av kompetanseutvikling gjennomføres imidlertid internt i den enkelt virksomhet. Den 
enkelte virksomhet utarbeider årlige kompetanseutviklingsplaner. Hovedaktiviteten for 
kompetansehevingen gjennomføres i tråd med prioriterte satsingsområder og prinsipper, forskning 
og kunnskap om hva som virker og virksomhetens definerte behov. Virksomhetenes 
kompetansehevende tiltak skal på en systematisk måte henge sammen med virksomhetens 
utviklings- og kvalitetsarbeid. 
 
Som en del av kartleggingen av kompetansenivå blant lærere vedtok Fylkestinget den 23.4.2015 at 
framtidige tilstandsrapporter skal gi informasjon om lærernes kompetanse. I tabell 2 vises en 
oppsummering av kompetanse registrert i HRM-systemet pr. 1. mars 2017. Det er lærerne selv som 
har gjort registreringen. Som tabellen viser, er det 1050 lærere som har lagt inn informasjon om 
egen kompetanse. Totalt var det tilsatt 1236 lærere i 2016. 
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Tabell 2: Fordeling kompetansenivå pedagogisk personale – antall på skole-/virksomhetsnivå  

 Lærer u/ 
godkj. 
utd. 

Lærer Adjunkt Adjunkt 
m/ 
till.utd 

Lektor Lektor 
m/ 
till.utd. 

Fag-
leder 

Total 

Færder vgs. 10 3 29 34 3 16  95 
Greveskogen vgs. 1 2 14 34 5 42  98 
Holmestrand vgs.  1 1 7 15 2 12  38 
Horten vgs. 5 10 27 46 2 42 1 133 
Kompetansebyggeren 
Vestfold 

2 6 12 12 1 5  38 

Melsom vgs.  1  8 13 2 5  29 
Nøtterøy vgs.  2 1 11 12 4 20  50 
Re vgs. 5 4 13 34 2 32 1 91 
Sande vgs.  3  9 26 3 15  56 
Sandefjord vgs.  1 9 30 78 12 80  210 
Skiringssal folkeh skole 1  3 3  3  10 
SMI-skolen  2 3 21  5  31 
Thor Heyerdahl vgs.  12 3 32 71 2 51  171 

Totalsum 44 41 198 399 38 328 2 1050 
Kilde: HRM-personal, 01.03.2017 
 

1.6.4 Spesialundervisning 

Elever og lærekandidater i videregående opplæring som ikke har tilfredsstillende utbytte av det 
ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning på samme måte som elever i 
grunnskolen.  
 
Elever kan få spesialundervisning innenfor et ordinært opplæringsløp, innenfor et tilrettelagt eller 
alternativt opplæringsløp i skole eller innenfor opplæring i bedrift. Elever med spesialundervisning 
kan deles i to grupper: 1) Elever med mål om full kompetanse og ordinært vitnemål 2) Elever med 
mål om kompetanse på lavere nivå, grunnkompetanse. Grunnkompetanse blir dokumentert 
gjennom kompetansebevis.  
 
Høsten 2013 ble forskrift til Opplæringsloven endret når det gjelder inntak til videregående 
opplæring. Begrepet «fortrinnsrett» ble gjeninnført for søkere med omfattende behov for 
spesialundervisning. Forberedelse av søknad om inntak til videregående opplæring for elever med 
omfattende behov for tilrettelegging starter allerede 1. oktober når eleven går i 10. klasse. 
Kommunen ved avgiverskole sender en melding til fylkeskommunen hvor det gis informasjon om 
elevens særlige behov og behov for fortrinn til inntak. I enkelte tilfeller starter forberedelsen av 
overgangen til videregående opplæring før eleven starter på 10. trinn pga elevens behov for svært 
tilrettelagt opplæringstilbud og/eller fysisk tilrettelegging. Både i planleggingsfasen og i gjennom 
skoleåret er det dialog mellom foresatte og skolen for å ivareta elevenes behov. Fylkeskommunen 
mottok 86 meldinger fra kommunene innen 1. oktober 2015.  
 
Skoleåret 2015/2016 hadde 241 elever mål om kompetanse på et lavere nivå. Noen av disse elevene 
har store avvik fra læreplanen i alle eller de fleste fag og får opplæringen sin tilrettelagt/organisert 
ved en av fylkeskommunens avdeling for arbeids- og hverdagslivstrening (AHT). 
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Skoleåret 2015/2016 var det 185 elever som fikk sin opplæring ved en AHT-avdeling. I dette tilbudet 
er elevene tilknyttet en basisgruppe hvor behovet for sosial tilhørighet og stabilitet blir ivaretatt, og 
undervisningen gis ofte i basisgruppen, liten gruppe eller som eneundervisning. Hvilket innhold 
opplæringen skal ha og hvordan opplæringen skal organiseres, går frem av elevens enkeltvedtak om 
spesialundervisning. Enkeltvedtaket tar utgangspunkt i den sakkyndige vurderingen som er 
utarbeidet av PP-tjenesten.  

 

1.6.5 OT - PPT 

Samfunnsoppdraget til Oppfølgings- og PP-tjenesten (OT og PPT) er å bidra til at ungdom og elever 
mestrer og gjennomfører opplæring på best mulig måte, og på denne måten bidra til at ungdom blir 
aktive deltagere i eget liv. Målgruppen til OT er ungdom mellom 15 og 21 år som er utenfor 
opplæring eller arbeid og formålet er å få dem tilbake til opplæring og arbeid.  
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. 
 

1.6.5.1 Oppfølgingstjenesten (OT)  

OT har avdelinger i Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Nordre Vestfold (Horten) og gir tilbud til 
ungdommene i målgruppen om rådgivning og oppfølging, arbeidspraksis i bedrifter og opplæring i 
grunnleggende ferdigheter. Hovedformålet med veiledningen og tiltaksarbeidet er å få ungdom 
tilbake i videregående opplæring8.  
 
Informasjon om situasjonen til alle ungdommer i målgruppen til OT registreres i et nasjonalt 
kodesystem (OTTO). I løpet av skoleåret 2015/2016 kontaktet Oppfølgingstjenesten 2331 
ungdommer. Situasjonen for de ungdommene som var i målgruppen er vist i tabell 3. 
 

Tabell 3: Situasjonen for ungdom i målgruppen til OT – resultater i antall og prosent 

Ungdommenes aktivitet Antall Andel 

Under oppfølging og veiledning 151 15 % 

I arbeidspraksis og opplæring 105 10 % 

Formidlet til arbeid9 65 6 % 

Formidlet til videregående opplæring 10 193 19 % 

I tiltak hos NAV 244 24 % 

Avklart   254 24 % 

Ukjent status 16 2 % 

Ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten 1028 100 % 

Kilde: Udir, 15.06.16   

 

                                            

8 https://www.vfk.no/Documents/vfk.no-dok/Utdanning/Oppf%c3%b8lgingstj%20(OT)%20-
%20dokumenter/20152016%20RAPPORT%20FRA%20OPPF%c3%98LGINGSTJENESTEN.pdf 
9 Ungdom som kommer i opplæring eller arbeid i løpet av året etter at OT har vært i kontakt med dem, defineres i målgruppen til OT. 
10 Ungdom som kommer i opplæring eller arbeid i løpet av året etter at OT har vært i kontakt med dem, defineres i målgruppen til OT. 

https://www.vfk.no/Documents/vfk.no-dok/Utdanning/Oppf%c3%b8lgingstj%20(OT)%20-%20dokumenter/20152016%20RAPPORT%20FRA%20OPPF%c3%98LGINGSTJENESTEN.pdf
https://www.vfk.no/Documents/vfk.no-dok/Utdanning/Oppf%c3%b8lgingstj%20(OT)%20-%20dokumenter/20152016%20RAPPORT%20FRA%20OPPF%c3%98LGINGSTJENESTEN.pdf
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På slutten av skoleåret 2015/2016 var totalt 758 av ungdommene registrert i aktivitet. Dette 
utgjorde 74 % av målgruppen til OT. Av disse kom 193 tilbake i opplæring og 65 ut i ordinært 
arbeid.  256 ungdommer var enten i tiltak i regi av OT, eller under oppfølging og veiledning av OT. 
244 ungdommer deltok i tiltak gjennom NAV.  
 
Av de 254 ungdommene som var blitt kontaktet hadde 133 enten takket nei til oppfølging, var syke 
eller bodde i institusjon. De resterende ungdommene gikk enten på folkehøyskoler, var i militæret 
eller hjemme med barn.  
 
Figur 1 viser antall ungdommer OT formidlet inn i opplæring og til ordinært arbeid. Oversikten 
inkluderer delvis de ungdommene OT jobber frafallsforebyggende med og som forblir i skolen. 
Faktorer som påvirker andelen som hvert skoleår kommer tilbake i videregående opplæring og i 
arbeid er knyttet til variasjoner i ungdommenes livssituasjon, utfordringer og egne ønsker for 
fremtiden. Arbeidsmarkedet og tilgang på læreplasser er også viktige påvirkningsfaktorer. 
 

Figur 1: Antall ungdommer i Vestfold som OT formidlet til arbeid, skoleplasser og læreplasser 

 
 

OT er nå i større grad tilstede på skolene og bidrar aktivt i det frafallsforebyggende arbeidet, ikke 
minst knyttet til 4-års løpet. For de ungdommene som er utenfor opplæring arbeider OT med å gi 
tett oppfølging, tilby utplassering i arbeidslivet, tilby sosialfaglig veiledning og karriereveiledning, gi 
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. 
 

1.6.5.2 PPT   

Opplæringsloven krever at før sakkyndig vurdering og spesialundervisning blir iverksatt skal det 
vurderes og/eller prøves ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Prosedyren 
«Tilrettelegging for opplæring» er et godt utgangspunkt for dette arbeidet, men stiller store krav til 
skolene og PPT for tett oppfølging av elever som strever med læring. PPT opplever at denne måten å 
jobbe på er mer dynamisk, gir presise tiltak, tett oppfølging og i det hele tatt kommer elevene til 
gode.  
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PPT jobbet skoleåret 2015/2016 med å øke kvaliteten på sakkyndige vurderinger. Arbeidet følges 
opp i skoleåret 2016/2017 slik at de sakkyndige vurderingene skal være et godt grunnlag for skolens 
enkeltvedtak om spesialundervisning og utarbeidelse av individuell opplæringsplan (IOP). Under 
presenteres tall for sakkyndige vurderinger vedrørende inntak og spesialundervisning.  
 
Figur 2: Antall sakkyndige vurderinger inntak og spesialundervisning  

 
 
Figur 2 viser hvor mange som har fått en sakkyndig vurdering på inntak (fortrinn § 6-15 særskilt, § 6-
18 tegnspråk, § 6-19 utvidet opplæringstid) og spesialundervisning. Måletidspunktet er november 
hvert år. Det kommer henvisninger om spesialundervisning hele året slik at det reelle tallet for et 
helt skoleår fremkommer ikke i denne rapporten.  
 
Figur 3: Fordeling sakkyndige vurderinger i spesialundervisning   

 
Figur 3 viser hvor mange som har fått en sakkyndig vurdering om spesialundervisning fordelt på 
kategorier.  

 Kategorien ordinær er alle med målsetting om å bestå alle fag. Inkludert i dette antallet er 
også elever som mottar sin opplæring på SMI.  

 Kategorien grunnkompetanse yrkesfag er elever med mål om å bestå programfagene, 
yrkesfaglig fordypning (YFF) og kroppsøving.  

 Kategoriene grunnkompetanse tilrettelagt arbeid og grunnkompetanse dagsenter er elever 
som har et helhetlig, spesialpedagogisk tilbud.  
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Når de videregående skolene og PPT jobber godt med allmennpedagogiske tiltak, så reduseres 
behovet for spesialundervisning og antall sakkyndige vurderinger går ned.  

 

1.6.6 Opplæringstilbud for minoritetsspråklige 

Vestfold fylkeskommune har etablert to ulike opplæringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige 
ungdom i alderen 16-24 år som har behov for ytterligere opplæring enn det som tilbyes på ordinært 
Vg1-nivå:  

1. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever  
2. Grunnskoleopplæring (kombinasjonsklasse)  

 
Innføringstilbud ble gitt til 55 elever ved henholdsvis Greveskogen, Horten og Sandefjord 
videregående skole skoleåret 2015/2016, noe som tilsvarer en reduksjon på 14 elever fra skoleåret 
før. Målet med opplæringen er at elevene så raskt som mulig skal lære seg tilstrekkelig norsk til å 
følge den ordinære opplæringen og nå kompetansemålene for videregående opplæring i 
Kunnskapsløftet.  
 
Det er opprettet et faglig nettverk for personalet ved innføringstilbudene inneværende år. 
Nettverket har rettet oppmerksomheten mot opplæringens innhold og organisering samt 
utfordringer knyttet til ledelse av elevenes læring. Det gjennomføres en felles fagsamling og flere 
arbeidsmøter i ulike faggrupper. I tillegg gjennomføres det møter mellom ledere av 
innføringstilbudene og skoleeier en gang i måneden hvor erfaringsutveksling om temaene ledelse, 
regelverkforståelse, innhold og organisering av opplæringen.  
 
Flere og flere nyankomne elever har behov for mer grunnskoleopplæring fordi de ikke har 
opparbeidet seg et godt nok faglig grunnlag til å gjennomføre videregående opplæring, i tillegg til 
mangelfulle norskspråklige ferdigheter til å kunne følge ordinær undervisning. I samarbeid med 
Larvik kommune ga Thor Heyerdahl videregående skole grunnskoleopplæring til 20 elever med rett 
til videregående opplæring gjennom forsøket «Kombinasjonsklassen».  Dette tilsvarer en nedgang på 
tre elever sammenlignet med skoleåret før.  
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 Læringsmiljø 
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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 opplæringsløp11 legges det også 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 ferdigheter12. 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 læringsprosesser13. Summen av disse og flere 
faktorer omtales ofte som læringsmiljø. Arbeidet med å sikre et godt læringsmiljø omfatter både å 
forebygge og stoppe det som hemmer læring.  
 
Læringsmiljøsenteret Universitetet i Stavanger publiserte i januar 2017 rapporten «Å bli utsatt for 
mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak»14. Kunnskapsoppsummeringen 
bekrefter at barn og unge har behov for å bli verdsatt, å være en del av et sosialt fellesskap og for å 
oppleve trygghet og tilhørighet. Det understrekes at dette er helt avgjørende for den kognitive, 
psykologiske og sosiale utviklingen og at det å bli utsatt for mobbing kan få svært alvorlige og 
langvarige konsekvenser. Arbeidet med å forebygge og stoppe mobbing er derfor en svært viktig 
samfunnsoppgave og med tanke på hvor mye tid barn og unge tilbringer på skole og i opplæring, er 
alle opplæringsstedene viktige arenaer for dette arbeidet.  
 
Resultater fra bl.a. Elevundersøkelsen og Ungdata viser at det i Norge er over 50 000 barn og unge 
som opplever at de utsettes for mobbing regelmessig. Selv om tallene ikke er sammenlikningsbare 
kan det likevel nevnes at det var 218 av de 7583 elevene i videregående skole i Vestfold som svarte 
på elevundersøkelsen høsten 2016 som oppga at de opplever mobbing 2-3 ganger i måneden eller 
oftere. Dette bidrar til å tydeliggjøre viktigheten av arbeidet med å forebygge og stoppe mobbing – 
en av de viktigste faktorene som hindrer læring. Forskning på konsekvenser av mobbing viser videre 
at de som blir utsatt for mobbing har mindre tro på at de kan klare seg bra på skolen og at de har 
mer fravær enn andre15. Dette bekrefter også viktigheten av oppfølging av fravær.  
 
Før resultatene fra elev- og lærlingundersøkelsene presenteres er det viktig å understreke at 
resultatene i prinsippet gir det som ofte omtales som et øyeblikksbilde av hvordan elevene, 
lærlingene og lærekandidatene opplever sitt lærings- og arbeidsmiljø. Med det menes at resultatene 
ikke gir 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. 
 
 

                                            

11 Vestfold fylkeskommune (2014) – Kunnskapsgrunnlag for et helhetlig opplæringsløp  
12 NOU 2014: 7 - Elevenes læring i fremtidens skole. Et kunnskapsgrunnlag: Schacter mfl. 2009, 2011 
13 NOU 2014: 7 - Elevenes læring i fremtidens skole. Et kunnskapsgrunnlag: Schneider og Stern 2012, Greeno 2006 
14 og 14 Breivik, K., Bru, E., Hancock, C., Idsøe, T. & Solberg, M.E. (2017) – Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om 

konsekvenser og tiltak. Stavanger: Læringsmiljøsenteret. 
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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 2016 var svarprosenten på 89,7 % (7583 elever fra 
Vg1, Vg2 og Vg3). Det nasjonale snittet for deltakelse var 89,1 %.  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. 
Følgende spørsmål ligger i de fire første obligatoriske indeksene:  
 
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 4 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 4: Resultater fra elevundersøkelsen – tall oppgitt i prosent for svarandel på de mest positive 
nivåene (4 og 5) 

 Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 

Nr.  V N V N V N 

1 Støtte fra lærer 79,4 84,9 81,4 85 81,8 85,2 

2 Vurdering for læring 45,4 56,5 47,2 56,8 48,7 57,4 

3 Mestring 78,4 80,7 81 80,7 81 80,7 

4 Elevdemokrati og 

medvirkning 
45,6 53,8 49,2 55,2 50,2 57 

Kilde: Elevundersøkelsen, Udir 

 
Tabellen viser en positiv utvikling i Vestfold for alle de fire indeksene fra høst 2014 til høst 2016, men 
resultatet for Mestring er stabilt fra 2015 til 2016.  Over de tre årene fordeler utviklingen seg på 
følgende måte:  

 For Støtte fra lærer øker den positive andelen med totalt 2,4 prosentpoeng 

 For Mestring øker den positive andelen med total 2,6 prosentpoeng 

 For Vurdering for læring øker den positive andelen med totalt 3,3 prosentpoeng  

 For Elevdemokrati og medvirkning øker den positive andelen med totalt 4,6 prosentpoeng 
 
Til tross for dette så ligger resultatene i Vestfold også i 2016 noe under det nasjonale snittet på 
indeksene Støtte fra lærer, Vurdering for læring og Elevdemokrati og medvirkning. Det er indeksen 
Vurdering for læring som kommer dårligst ut i Vestfold. For denne indeksen ligger resultatet for 
Vestfold hele 8,7 prosentpoeng lavere enn det nasjonale snittet. For indeksen Mestring er resultatet 
for Vestfold omtrent som snittet for alle fylkene.   
 
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 5 sammenliknes Vestfold med det nasjonale snittet på indeksen Læringskultur. 
Svaralternativene i indeksen er rangert på fem nivå, fra helt enig til helt uenig.   
 
 
Tabell 5: Resultater fra elevundersøkelsen – tall oppgitt i prosent for svarandel på det mest 
positive nivået (helt enig) 

 Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 

Nr. 5 Læringskultur 
V N V N V N 

26,8 33,7 30,1 34,8 30,7 35,8 

Kilde: Elevundersøkelsen, 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 tabellen viser 
har det vært en positiv utvikling både i Vestfold og nasjonalt fra 2014 til 2016. Resultatet i Vestfold 
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ligger fortsatt under det nasjonale snittet, men forskjellen er redusert med 1,9 prosentpoeng siden 
2014.  
 
Den sjette obligatoriske indeksen omhandler mobbing. Fra gjennomføring av elevundersøkelsen i 
2016 er det en endring i spørsmålene og det er derfor ingen historikk på denne indikatoren. 
Spørsmålet er endret fra Er du blitt mobbet på skolene de siste månedene til Er du blitt mobbet av 
andre elever på skolen de siste månedene.  Endringen gjør at en ikke kan sammenlikne resultatene 
fra 2016 med tidligere år.  
 
6) Mobbing på skolen 
- Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene? 
 
I tabell 6 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. 
 
Tabell 6: Resultater fra elevundersøkelsen – tall oppgitt i prosent for svarandel på det mest 
positive nivået (ikke i det hele tatt) 

Nr. 6 Spørsmål fra elevundersøkelsen: Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 

månedene? 

Mobbing på skolen 
Høst 2016 

V N 

Ikke i det hele tatt 87,9 82,5 

Kilde: Elevundersøkelsen, Udir 

 

Som tabellen viser er resultatet for denne indikatoren hele 5,4 prosentpoeng bedre i Vestfold enn 
snittresultatet for alle fylkeskommunene. Igjen er det vanskelig å si nøyaktig hva dette skyldes, men 
det er høy bevissthet i Vestfold om at et godt læringsmiljø er helt avgjørende for elevenes læring. 
For å ha et godt læringsmiljø må det jobbes aktivt både med forebygging og oppfølging av spesielt 
mobbing. Det jobbes kontinuerlig med oppfølging av læringsmiljøet på den enkelte skole og dette er 
noen eksempler på tiltak i skolenes forebyggende arbeid på dette området:  

 Drømmeskolen 

 Tett elevoppfølging 

 Smart skolestart 

 Hei-uke 

 Klasseledelse 

 Relasjonsbygging 

 Fokus på psykisk helse 
 
 
Den siste obligatoriske indeksen for læringsmiljø er: 
7) Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 
 
I tabell 7 er Vestfold sammenliknet med det nasjonale snittet på den syvende indikatoren, Andel 
elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere. Av samme årsak som nevnt over 
er det heller ikke historikk å vise til for denne indikatoren. 
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Tabell 7: Resultater fra elevundersøkelsen – andel elever som opplever mobbing, tall i prosent 

Nr. 7 Spørsmål fra elevundersøkelsen: Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene? 

 

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller 

oftere (prosent) 

Høst 2016 

V N 

2,9 4,8 

Kilde: Elevundersøkelsen, Udir 

 

Som resultatene i tabellen viser er det sammenliknet med snittet for alle fylkeskommunene en 
lavere prosentvis andel av elevene i Vestfold som oppgir i elevundersøkelsen at de blir mobbet 2-3 
ganger i måneden eller oftere. Den positive andelen i Vestfolds favør utgjør 1,9 prosentpoeng. Det 
ligger mye godt arbeid bak dette resultatet, men det er vanskelig å vite helt konkret hva som er 
årsaken. Det er videre viktig å merke seg at til tross for at snittresultatet for Vestfold er positivt 
sammenliknet med snittet for alle fylkene, så viser data på et mer detaljert nivå at det likevel er 218 
elever i Vestfold som opplever å være mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. Hele 74 av disse 
elevene opplever å være mobbet flere ganger i uka, 52 av dem er gutter. Det resultatet kan man ikke 
være fornøyd med selv om resultatet for Vestfold er bedre enn snittet for alle fylkeskommunene. 
Dette tydeliggjør at jobben med å sikre et godt læringsmiljø er et arbeid som fortsatt må følges opp 
kontinuerlig, både av skoleeier, av skoleledelse, lærere og andre voksne på den enkelte skole, i 
klasserom og verksted.  
 
I denne sammenheng er det også viktig å nevne at det i tråd med Opplæringslovens § 11-5a er 
opprettet skolemiljøutvalg (SMU) ved alle de videregående skolene. Elever, ansatte, skoleledelsen og 
skoleeier er representert og utvalget er satt slik sammen at elevene er i flertall. Erfaringen i Vestfold 
er at SMU tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt læringsmiljø. Videre settes også tema 
læringsmiljø på agendaen i skoleeiers møter med skolene. I disse møtene legges det stor vekt på å 
følge opp indikatorer i elevundersøkelsen som er en forutsetning for et godt læringsmiljø. 
 
 

2.2 Resultater fra lærlingundersøkelsen 

Lærlingundersøkelsen har vært obligatorisk fra høsten 2013. Den gjelder både lærlinger og 
lærekandidater. I undersøkelsen gjennomført høsten 2016 var det 47,7 % av de inviterte 
lærlingene/lærekandidatene som besvarte undersøkelsen. Snittet nasjonalt var 54,9 %. 
 
Av resultatene i lærlingundersøkelsen fokuserer Vestfold fylkeskommune på fire temaer, og 
resultatene knyttet til disse presenteres her.  
Temaene er:  

- Støtte fra instruktør/veileder og opplæringskontor  
- Mobbing  
- Medvirkning i planlegging av opplæring/arbeid 
- Skolen som forberedelse til opplæring i bedrift 

 
Det er andreårs lærlinger/lærekandidater som blir invitert til å delta i lærlingundersøkelsen. Denne 
gruppen utgjør omtrent halvparten av totalt antall årlig gjennomsnitt lærlinger/lærekandidater.  
I 2016 var det 1002 som ble invitert til å svare på lærlingundersøkelsen og 478 som deltok, i 2015 var 
det 470 av 1001 og i 2014 var det 452 av 977.  
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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 i 2016, har drøye 86 % lærekontrakt eller opplæringskontrakt med et 
opplæringskontor og får opplæring i en medlemsbedrift. Omtrent 13 % har kontrakt med en 
selvstendig godkjent lærebedrift (også kalt frittstående lærebedrift). 
 
Tabell 8: Hjelp og 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? 

 
Svært ofte eller alltid 
og nokså ofte 

Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 

V N V N V N 

87,5 86,2 84,6 87,3 87,8 86,2 

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, og som resultatene viser går andelen opp igjen i 2016 for 
Vestfold, mens det er noe nedgang nasjonalt fra 2015. 
 

Tabell 9: Oppfølging fra opplæringskontor – tall oppgitt i prosent av lærlinger/lærekandidater som 
har kontrakt med et opplæringskontor 

Er du fornøyd med oppfølgingen fra opplæringskontoret? 

Svært godt fornøyd og nokså 
fornøyd 

Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 

V N V N V N 

64,4 70,2 65,1 71,3 68 72,4 
Kilde: Udir 

 
Det legges vekt på å følge opp hvordan lærlingene/lærekandidatene opplever oppfølgingen fra 
opplæringskontorene. Andelen av 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 viser at det er en stigende kurve for de siste tre årene. Vestfold 
fylkeskommune jobber målrettet sammen med opplæringskontorene for å heve kvalitet og 
hyppighet på oppfølgingen av lærlinger/lærekandidater.  
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2.2.2 Mobbing på arbeidsplassen 

I tabell 10 og 11 vises resultatene for lærlinger/lærekandidater i Vestfold når det gjelder mobbing på 
arbeidsplassen. Tallene er sammenliknet med det nasjonale snittet. 
 

Tabell 10: 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? 

Ikke i det hele tatt 

Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 

V N V N V N 

86,1 84,9 86,9 85,5 84,3 84,9 
Kilde: Udir 

 
Fra 2014 til 2015 viste resultatene fra undersøkelsen at andelen av lærlinger og lærekandidater i 
Vestfold som ikke i det hele tatt opplevde mobbing på arbeidsplassen var omtrent den samme. 
Tabell 10 viser imidlertid at det er en nedgang på 2,6 prosentpoeng fra 2015 til 2016 i denne 
andelen. I detaljene i undersøkelsen framkommer det at denne nedgangen tilsvarer 3 
lærlinger/lærekandidater. Resultatet for Vestfold var noe mer positivt enn landsgjennomsnittet i 
2014 og 2015, men i 2016 er den prosentvise andelen av lærlinger/lærekandidater som ikke i det 
hele tatt opplever mobbing på arbeidsplassen noe lavere i Vestfold. Dette er et resultat som ikke er 
godt nok og som følges opp i møter med bedrifter og opplæringskontor.  
 
 

Tabell 11: 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?  

2-3 ganger i måneden 
eller oftere (prosent) 

Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 

V N V N V N 

2,3 3,0 2,6 3,0 2,1 2,9 

Kilde: Udir 

 
Tabell 11 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 2015 til 2016 er resultatet på 
nasjonalt nivå relativt stabilt, og det er en liten nedgang 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 2016 er dette tallet 10 personer. 
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2.2.3 Medvirkning i planleggingen av opplæring i bedrift 

Som en faktor i et godt læringsmiljø er det viktig at lærlinger/lærekandidater blir inkludert og 
medvirker aktivt i planlegging av arbeid og opplæring. Opplæringslova § 3-4 krever at elever og 
lærlinger/lærekandidater skal være aktivt med i opplæringen. 
 

Tabell 12: 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? 

Svært ofte eller alltid og 
nokså ofte 

Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 

V N V N V N 

51,1 52,8 51,9 54,1 52,8 52,9 

 
 
Tar arbeidsgiveren hensyn til dine synspunkt når dere planlegger opplæringen? 

Svært ofte eller alltid og 
nokså ofte 

Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 

V N V N V N 

62,1 58,9 61,5 60,8 63,0 58,7 
Kilde: Udir 

 
På spørsmål om lærlinger/lærekandidater deltar aktivt i planlegging og vurdering av arbeidet sitt 
viser resultatet, samlet for svaralternativene svært ofte eller alltid og nokså ofte, at det for Vestfold 
er noe økning i prosentandelen fra 2015 til 2016. Det er fortsatt rundt halvparten av de som svarer 
som 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 opplever at deres synspunkter blir tatt hensyn til av 
arbeidsgiver. 
 
 

2.2.4 Skolen som forberedelse til opplæring i bedrift (arbeidslivet) 

Lærlingundersøkelsen inneholder også spørsmål til lærlinger/lærekandidater om hvordan de har 
opplevd at skolen har forberedt dem på læretiden i bedrift. 
 
Tabell 13 - 18: Forberedelse til opplæringen i bedrift – tall oppgitt i prosent for de to mest positive 
svaralternativene (nokså enig og helt enig). Spørsmål i lærlingundersøkelsen: Er du enig i disse 
utsagnene om skoledelen av opplæringen din? 
 

Tabell 13: Undervisningen i fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, osv.) var tilpasset faget mitt 

Undervisningen i fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, osv.) var tilpasset faget mitt 

Nokså enig og helt enig 

Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 

V N V N V N 

39,5 35,9 33,6 37,3 40,5 37,4 
Kilde: Lærlingundersøkelsen, Udir 
 

Fra 2015 til 2016 var det en økning i andelen av lærlinger/lærekandidater som mente at 
undervisningen i fellesfagene var tilpasset yrkesfaget. Resultatet var litt bedre i 2016 enn det var i 
2014 og lå også 3,1 prosentpoeng over det nasjonale snittet. 
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Tabell 14: Undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det jeg skulle lære i lærebedriften 

Undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det jeg skulle lære i lærebedriften 

Nokså enig og helt enig 

Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 

V N V N V N 

57,0 58,1 56,3 60,3 63,6 60,3 

Kilde: Lærlingundersøkelsen, Udir 
 

I 2014 og 2015 var andelen av lærlinger/lærekandidater som opplevde at undervisningen i 
yrkesfagene ga et godt grunnlag for det de skulle lære i lærebedriften nokså lik. Fra 2015 til 2016 
økte denne andelen med hele 7,3 prosentpoeng. Resultatet for Vestfold i 2016 lå også 3,6 
prosentpoeng over det nasjonale snittet. Det er vanskelig å si noe konkret om hva som kan være 
årsaken til denne utviklingen, men for å kunne dele og lære av god praksis følges dette opp både i 
møtene med skolene, opplæringskontorene og bedriftene. 
 
Tabell 15: Lærerne mine hadde god innsikt i det jeg skulle møte i læretiden 

Lærerne mine hadde god innsikt i det jeg skulle møte i læretiden 

Nokså enig og helt enig 

Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 

V N V N V N 

65 62,4 60,9 62,8 63,5 64 
Kilde: Lærlingundersøkelsen, Udir 

 
Det var en nedgang i resultatet fra 2014 til 2015 i andelen lærlinger/lærekandidater som opplevde at 
lærerne hadde god innsikt i det de skulle møte i læretiden. Andelen økte noe igjen i 2016. Vestfold 
ligger på nivå med det nasjonale snittet.  
 
Tabell 16: Utstyret vi brukte på skolen var oppdatert og i god stand 

Utstyret vi brukte på skolen var oppdatert og i god stand 

Nokså enig og helt enig 

Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 

V N V N V N 

50,7 47,6 50,9 49 55,6 51 
Kilde: Lærlingundersøkelsen, Udir 
 

Ca. halvparten av lærlingene/lærekandidatene i Vestfold som svarte på undersøkelsen i 2014 og 
2015 mente at utstyret de brukte på skolen var oppdatert og i god stand. Andelen økte noe i 2016. 
Resultatet i Vestfold ligger noe over det nasjonale snittet alle de tre årene. 
 
Tabell 17: Praksisen på skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet 

Praksisen på skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet 

Nokså enig og helt enig 

Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 

V N V N V N 

66 65,6 63,9 67,8 70 68 
Kilde: Lærlingundersøkelsen, Udir 

 
Fra 2015 til 2016 var det en betraktelig økning i andelen av lærlinger/lærekandidater i Vestfold som 
mente praksisen på skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet. Fra et resultat i 2015 som lå 
3,9 prosentpoeng under det nasjonale snittet var resultatet i Vestfold hele 2 prosentpoeng bedre 
enn det nasjonale snittet i 2016. Igjen er det vanskelig å si hva som kan ligge bak denne positive 
utviklingen, men med tanke på læring er dette et resultat det er viktig å være nysgjerrig på og som 
vil bli fulgt opp i møter med skolene.  
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Tabell 18: Prosjekt til fordypning/praksis gjorde at jeg fikk læreplass 

Prosjekt til fordypning/praksis gjorde at jeg fikk læreplass 

Nokså enig og helt enig 

Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 

V N V N V N 

42,1 46,3 44,5 46,8 45,2 48,3 
Kilde: Lærlingundersøkelsen, Udir 

 
Det er økt fokus i skolene på å finne bedrifter til praksis i yrkesfaglig fordypning (tidligere prosjekt til 
fordypning) som kan være potensielle lærebedrifter når elevene skal ut i lære. Det har vært en 
økning de tre siste årene i andelen av lærlinger/lærekandidater som svarer at prosjekt til 
fordypning/praksis gjorde at de fikk læreplass, men som tabell 18 viser er det i Vestfold en lavere 
andel enn det nasjonale snittet. Som tabellen også viser har det vært en svakt men jevn økning i 
andelen av lærlinger/lærekandidater som er nokså enige eller helt enige i dette de siste tre årene. 
 
 
Tabell 19 - 20: Forberedelse til opplæring i bedrift – tall oppgitt i prosent for de to mest positive 
svaralternativene (nokså fornøyd og svært godt fornøyd). Spørsmål i lærlingundersøkelsen: Er du 
enig i disse utsagnene om skoledelen av opplæringen din? 
 
Tabell 19: Hvor fornøyd er du med opplæringen i skolen som forberedelse til opplæringen i 
arbeidslivet? 

Hvor fornøyd er du med opplæringen i skolen som forberedelse til opplæringen i arbeidslivet? 

Nokså fornøyd og svært 
godt fornøyd 

Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 

V N V N V N 

54,6 56,1 55,7 58,4 59,5 59,6 

Kilde: Lærlingundersøkelsen, Udir 

 
Andelen lærlinger/lærekandidater som er fornøyd med opplæringen i skolen som forberedelse til 
opplæringen i arbeidslivet har vært økende de tre siste årene, og er i 2016 jevnt med det nasjonale 
snittet.  
 
Tabell 20: Hvor fornøyd er du med opplæringen du har fått på arbeidsplassen så langt? 

 

Hvor fornøyd er du med opplæringen du har fått på arbeidsplassen så langt? 

Nokså fornøyd og svært 
godt fornøyd 

Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 

V N V N V N 

84,7 82,9 82,6 83,4 83 82,6 
Kilde: Lærlingundersøkelsen, Udir 

 
Det er en forholdsvis høy andel lærlinger/lærekandidater som er fornøyd med opplæringen de har 
fått på arbeidsplassen, etter å ha vært der i minimum 11 måneder, men endringene fra 2014 til 2016 
er små og kan forklares som tilfeldige. Vestfold ligger jevnt med nasjonalt snitt.  
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2.3 Oppsummering av resultatene fra elev- og lærlingundersøkelsen 

Siden spørsmålene i elev- og lærlingundersøkelsen ikke er gjennomgående, er ikke resultatene 
direkte sammenliknbare. Resultatene 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.  
 
På grunn av at spørsmålet vedrørende mobbing er endret i elevundersøkelsen er det ikke mulig å 
sammenlikne resultatet fra 2016 med tidligere resultater. Elevene i Vestfold oppgir imidlertid at de 
opplever noe mindre mobbing enn snittresultatet for alle fylkeskommunene. For lærlingene og 
lærekandidatene er resultatene noe varierende. Etter en liten økning av andelen lærlinger og 
lærekandidater som i 2015 oppga at de ikke i det hele tatt opplevde mobbing på arbeidsplassen, så 
går denne andelen ned igjen med 2,6 prosentpoeng i 2016.  
 
Som resultatene videre viser er den prosentvise andelen av lærlinger/lærekandidater som oppgir at 
de opplever mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere ganske stabil. Resultatet viser at andelen 
reduseres med 0,5 prosentpoeng fra 2015 til 2016. En så liten endring kan forklares med at den er 
tilfeldig, men detaljene viser likevel at det er to færre lærlinger/lærekandidater som opplever 
mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere i 2016 sammenliknet med 2015. 
 
De øvrige indikatorene er mer ulike og derfor vanskelige å sammenlikne direkte. Resultatene tyder 
likevel 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. Andelen av elever som oppgir at de opplever 
støtte fra lærer er forholdsvis stabil fra 2015 til 2016, men resultatene viser at andelen av 
lærlinger/lærekandidater som svarer positivt på at de opplever støtte fra veileder/instruktør øker 
med 3,2 prosentpoeng. Andelen av lærlinger/lærekandidater som er fornøyd med oppfølgingen fra 
opplæringskontorene øker også med 2,9 prosentpoeng fra 2015 til 2016 og andelen av 
lærlinger/lærekandidater som er positive til skolen som forberedelse til opplæring i 
bedrift/arbeidslivet øker også. 
 
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, spesielt viktig at det jobbes videre og målrettet både i skole og i bedrift for 
å forbedre resultatene på disse områdene. Dette arbeidet følges også opp i samarbeidet mellom 
skoleeier, skolene, opplæringskontorene og bedriftene. 
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2.4 Sektorens resultatmål vedrørende læringsmiljø 

Fylkestinget i Vestfold har vedtatt følgende resultatmål vedrørende elevmedvirkning og mobbing: 
 
Mål 2.4 Elevmedvirkning 

 Skoler med økende andel elever som er med på å foreslå hvordan de skal arbeide med fagene – 
100 % 
 

Mål 2.5 Mobbing, elever  

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

Mål 2.6 Mobbing, lærer:  

 Skoler med synkende andel elever som oppfatter å være mobbet av lærer – 100 %  
 
Som nevnt i forbindelse med presentasjon av resultater tidligere i kapitelet er det fra 2016 noen 
endringer i spørsmålene i elevundersøkelsen. Denne endringen medfører at det ikke er grunnlag for 
direkte å kunne svare opp resultatmål 2.5 og 2.6. De spørsmålene som ligger nærmest 
resultatmålene er: 
 

- Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene 
- Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene 

 

 
Det er viktig å være klar over at det er disse spørsmålene som ligger til grunn når resultatene for 
indikatoren mobbing presenteres i tabell 21. Det er også endringen i spørsmålene i 
elevundersøkelsen som fører til at det ikke er noen historikk på resultatmålene 2.5 og 2.6. De årene 
der det ikke foreligger resultater er markert med tegnet – (strek) i tabell 21. Videre er noen av 
resultatene prikket pga. lavt antall svar. Dette er av hensyn til personvern og i tråd med praksis ved 
framstilling av offentlige resultater i bl.a. Skoleporten. De tilfellene der dette er aktuelt er markert 
med * (stjerne). 
 

I tabell 21 presenteres resultatene fra elevundersøkelsen som omhandler temaene elevmedvirkning 
og mobbing. Resultatene presenteres skolevis og i sum for Vestfold. Tabellen viser i hver sin kolonne 
resultatene for de ulike målene.  
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Tabell 21: 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 av andre elever og voksne) 

Skole År Elevmedvirkning16 Mobbing av andre 

elever17  

Mobbing av 

voksne18 

Færder vgs. 2016 47 87,1 89,4 

 2015 43,4 - - 

 2014 39,6 - - 

Greveskogen vgs. 2016 35,6 88,4 91,2 

 2015 32,6 - - 

 2014 26,1 - - 

Holmestrand vgs. 2016 38,1 87,6 87,9 

 2015 38,8 - - 

 2014  42,8 - - 

Horten vgs. 2016 50,4 89,7 91,8 

 2015 42,9 - - 

 2014 39,2 - - 

Melsom vgs. 2016 24,8 81,6 87,2 

 2015 37,3 - - 

 2014 41,4 - - 

Nøtterøy vgs. 2016 33,1 93,2 94 

 2015 33,9 - - 

 2014 25,6 - - 

Re vgs.  2016 39,4 89 92,2 

 2015 39,4 - - 

 2014 39,9 - - 

Sande vgs. 2016 31,8 87,3 90,9 

 2015 40,6 - - 

 2014 31 - - 

Sandefjord vgs. 2016 34,5 87,1 86 

 2015 32,6 - - 

 2014 33,2 - - 

Thor Heyerdahl 

vgs. 

2016 41,6 86,4 88,9 

 2015 35,7 - - 

 2014 41,1 - - 

Snitt Vestfold  2016 39 87,9 89,6 

 2015 36,8 - - 

 2014 35,5 - - 

Kilde: Udir 

                                            

16 Andel elever som opplever at de får være med å foreslå hvordan de skal arbeide med fagene i alle eller de fleste fag og i mange fag 
17 Andel elever som ikke i det hele tatt opplever mobbing av andre elever på skolen de siste månedene 
18 Andel elever som ikke i det hele tatt opplever mobbing av voksne på skolen de siste månedene 
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Som tabellen viser er det fem av de videregående skolene som fra 2015 til 2016 har en positiv 
utvikling for indikatoren Elevmedvirkning. Dette er Færder, Greveskogen, Horten, Sandefjord og Thor 
Heyerdahl videregående skole. Horten videregående skole har den mest positive utviklingen. Den 
positive økningen varierer fra 3 til 7,5 prosentpoeng. Snittet for Vestfold har også en positiv utvikling 
i samme periode, med en økning på 2,2 prosentpoeng.  
 
Resultatene viser videre at det er tre videregående skoler som har gjennomgående positiv utvikling i 
perioden fra 2014 til 2016. Dette er Færder, Greveskogen og Horten videregående skole. Snittet for 
Vestfold er også gjennomgående positivt fra 2014 til 2016. Totalt øker den prosentvise andelen av 
elever som opplever at de får være med å foreslå hvordan de skal arbeide med fagene i alle eller de 
fleste fag og i mange fag med 3,5 prosentpoeng fra 2014 til 2016. 
 
Til tross for den positive utviklingen i snittresultatet viser resultatene i tabellen at resultatmålet 2.4 
ikke er nådd siden det ikke er en positiv utvikling ved alle skolene. Siden det ikke foreligger historikk 
for indikatorene som gir grunnlag for å svare opp resultatmål 2.5 og 2.6 er det ikke mulig å svare på 
om disse resultatmålene er nådd. 
 
Alle resultatmålene følges opp og i møtene mellom skoleeier og skolene legges det også vekt på 
overføring av gode erfaringer.  
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I dette kapitelet presenteres utvalgte eksamens- og standpunktkarakterer for fellesfag, samt 
resultater for fag-/svenneprøver og kompetanseprøver. Fagene som er tatt med er de som er 
obligatoriske for tilstandsrapporten og de fagene der det er satt resultatmål.   
 
I karaktersettingen for eksamens- og standpunktkarakterer benyttes en skala fra 1 til 6, hvor 6 er 
beste karakter. Det er gjennomsnittlige karakterer som presenteres, både for Vestfold, nasjonalt og 
på skolenivå. Fordi antallet av elever som avlegger eksamen i de ulike fagene kan variere en del fra 
år til år gjør dette store utslag på snittresultatet på skolenivå.  
 
I Vestfold blir det for de aller fleste elevene både på Vg1 yrkesfag og på Vg2 studieforberedende 
undervist i den praktiske varianten av matematikk. Den praktiske matematikken har færre hovedmål 
enn den teoretiske, og økonomi er et eget hovedmål der personlig økonomi inngår. Av elever på 
yrkesforberedende programfag er det 99% av elevene som velger den praktiske matematikken. På 
studieforberedende programfag Vg2 velger alle elevene den praktiske matematikken. På bakgrunn 
av denne fordelingen er det kun resultater for den praktiske matematikken som blir presentert i 
dette kapittelet.  
 

3.1 Eksamenskarakterer 

Her presenteres gjennomsnittlige eksamensresultater for Vestfold (V) og landsgjennomsnittet (N) for 
skoleårene 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016. 
 

3.1.1 Eksamen Vg1  

Figur 4: Eksamenskarakterer matematikk Vg1 yrkesfag 

 
Kilde: Skoleporten 

For praktisk matematikk på Vg1 yrkesfag var det en nedgang i snittkarakter på 0,3 for Vestfold fra 
2014/2015 til 2015/2016, og samtidig var det en reduksjon i det nasjonale snittet på 0,2. Dette betyr 
at Vestfold var på nivå med det nasjonale karaktersnittet i 2015/2016.  

2,4

3,03,2 3,12,9 2,9

0

1

2

3

4

5

Vestfold Nasjonalt

13/14 14/15 15/16



54 av 92 

 

Figur 5: Eksamenskarakter engelsk Vg1 yrkesfag 

 
Kilde: Skoleporten 

 
Gjennomsnittskarakteren for Vestfold har økt jevnt de siste skoleårene og i 2015/2016 var snittet 
3,3. Dette tilsvarer en økning på 0,6 karakterpoeng fra 2013/2014. Snittresultatet i Vestfold i 
2015/2016 lå 0,4 karakterpoeng over landsgjennomsnittet.  
 
Figur 6: Eksamenskarakter engelsk Vg1 studieforberedende 

 
Kilde: Skoleporten 

 
Eksamenskarakterene for engelsk på Vg1 studieforberedende økte i Vestfold i snitt med 0,2 
karakterpoeng fra 2014/2015 til 2015/2016. Figur 6 viser at snitt i Vestfold lå 0,1 karakterpoeng over 
landsgjennomsnittet.  
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3.1.2 Eksamen Vg2 

Lokalgitt tverrfaglig praktisk eksamen på Vg2 yrkesfag finnes ikke i Skoleporten, men er et av 
resultatmålene for Vestfold fylkeskommune. Data er derfor hentet fra det skoleadministrative 
systemet Extens. Resultat for 2015/2016 var 3,78, noe som tilsvarer en marginal økning på 0,03 fra 
2014/2015, da resultatet var 3,75. Resultatmålet for 2016 var 3,74, og målet ble dermed nådd.  

 

Figur 7: Eksamenskarakter norsk hovedmål Vg2 yrkesfag 

 
Kilde: Skoleporten 

Resultatene viser at gjennomsnittet for norsk hovedmål Vg2 yrkesfag i Vestfold gikk ned med 0,2 
karakterpoeng fra 2014/2015 til 2015/2016. Snittkarakteren for 2015/2016 var på samme nivå som 
gjennomsnittlig eksamenskarakter for landet totalt.  

 

Figur 8: Eksamenskarakter i matematikk Vg2 studieforberedende 

 
Kilde: Skoleporten 

 
I praktisk matematikk på Vg2 studieforberedende økte snittet med 0,1 karakter i 2015/2016. 
Landsgjennomsnittet økte tilsvarende og det negative avviket var dermed fortsatt 0,4. Resultatet for 
Vestfold har de tre siste årene ligget ganske stabilt rundt 2,4 – 2,5.  
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3.1.3 Eksamen Vg3  

Figur 9: Eksamenskarakter norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 

 
Kilde: Skoleporten 

Et av sektorens resultatmål er at snittkarakteren fra eksamen i norsk hovedmål for Vg3 
studieforberedende skal ligge minst 0,1 over tilsvarende landsgjennomsnitt for 2016. Skoleåret 
2015/2016 hadde Vestfold samme snittkarakter som landsgjennomsnittet, og resultatmålet er 
dermed ikke oppnådd. Resultatet i Vestfold de siste tre årene er omtrent på nivå med 
landsgjennomsnittet.   

 

Figur 10: Eksamenskarakter norsk hovedmål Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 

 
Kilde: Skoleporten 

Resultatene i norsk hovedmål for påbygging til generell studiekompetanse var i Vestfold på nivå med 
landsgjennomsnittet i 2015/2016. Det var ingen endring i snittet for Vestfold fra året før, og 
karaktersnittet har vært stabilt på 2,8 - 2,9 de siste tre årene.  
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3.2 Standpunkt- og eksamenskarakterer 

I dette avsnittet presenteres standpunkt- og eksamenskarakterer for Vestfold i utvalgte fellesfag for 
skoleåret 2014/2015 og 2015/2016.  
 
Figur 11: Eksamenskarakter og standpunktkarakter Vestfold totalt - matematikk Vg1 yrkesfag 

 
Kilde: Skoleporten 

 
I matematikk Vg1 yrkesfag har det vært en økning på 0,1 i gjennomsnittlig standpunktkarakter fra 
skoleåret 2014/2015 til 2015/2016, mens det har vært en nedgang på 0,3 i gjennomsnittlig 
eksamenskarakter i samme periode.  
 
Figur 12: Eksamenskarakter og standpunktkarakter Vestfold i engelsk Vg1 studieforberedende  

 
Kilde: Skoleporten 

I engelsk på Vg1 studieforberedende var det ingen endring i standpunktkarakter fra skoleåret 
2014/2015 til 2015/2016, mens det var en økning i gjennomsnittlig eksamenskarakter på 0,2 i 
samme periode. Snittkarakteren for standpunkt lå 0,5 over snittkarakteren for eksamen i 2015/2016. 
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3.2.1 Standpunkt og eksamen Vg2  

Figur 13: Eksamenskarakter og standpunktkarakter for Vestfold i matematikk Vg2 
studieforberedende 

 
Kilde: Skoleporten 

Figur 13 viser at det var en liten forbedring av resultater i matematikk Vg2 både i gjennomsnittlig 
standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Økningen er på henholdsvis 0,3 og 0,1 fra skoleåret 
2014/2015 til 2015/2016.  
 
 
Figur 14: Eksamenskarakter og standpunktkarakter Vestfold totalt - engelsk Vg2 yrkesfag 

 
Kilde: Skoleporten 

I engelsk på Vg2 yrkesforberedende er det ingen endring i standpunktkarakter fra skoleåret 
2014/2015 til 2015/2016, men det er en økning i gjennomsnittlig eksamenskarakter på 0,3 i samme 
periode. 
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3.2.2 Standpunkt- og eksamenskarakterer norskfagene Vg2, per skole  

I dette avsnittet presenteres norskkarakterene på studieforberedende og yrkesfaglige 
utdanningsprogram, samt påbygging til generell studiekompetanse presentert på skolenivå for 
skoleårene 2014/2015 og 2016/2017. Norskeksamen er et trekkfag for alle nivåer, bortsett fra Vg3 
studieforberedende, hvor eksamen er obligatorisk. Når eksamen er det trekkfag, blir det relativt 
store variasjoner i utvalget fra år til år, noe som gjør at flere av endringene kan være tilfeldige.  
 
Nedenfor viser figur 15 og 16 resultater per nivå og yrkesfag/studieforberedende/påbygging til 
generell studiekompetanse. Figurene viser henholdsvis standpunktkarakter per skole og 
eksamenskarakter per skole.  
 

Figur 15: Standpunktkarakter norsk Vg2 yrkesfag 

 
Kilde: Skoleporten 

Det var ingen endring i gjennomsnittlig standpunktkarakter for Vestfold fra 2014/2015 til 2015/2016. 
Fem skoler hadde positiv utvikling, tre skoler hadde negativ utvikling og to skoler hadde ingen 
endring i gjennomsnittlig standpunktkarakter i samme periode.  
 
Det er ikke obligatorisk eksamen i norsk hovedmål på Vg2 yrkesfag, noe som fører til at det for 
enkelte skoler er for få observasjoner til at resultater på skolenivå publiseres. Figur 16 framstår 
derfor som noe ufullstendig.  
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Figur 16: Eksamenskarakter norsk hovedmål Vg2 yrkesfag 

 
Kilde: Skoleporten 

Gjennomsnittlig eksamenskarakter for Vestfold ble fra redusert med 0,1 karakterpoeng fra 
2014/2015 til 2015/2016.  
 

3.2.3 Standpunkt- og eksamenskarakterer norskfagene Vg3, per skole 

I dette avsnittet presenteres standpunkt- og eksamensresultater for Vestfold totalt, og per skole, for 
skoleårene 2014/2015 og 2015/2016. Dette gjelder karakterer for de ulike norskfagene på 
studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse.  

 

Figur 17: Gjennomsnittlig standpunktkarakter Vg3 studieforberedende norsk hovedmål, 
per skole 

 
Kilde: Skoleporten 

Gjennomsnittlig karakter i norsk standpunkt i Vestfold endret seg ikke fra 2014/2015 til 2015/2016. 
Tilsvarende gjelder for Nøtterøy, Sande, Sandefjord og Thor Heyerdahl videregående skole. Det er 
kun Greveskogen og Færder videregående skole som hadde en negativ endring i 
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gjennomsnittskarakter, mens det var en positiv endring for Holmestrand, Horten og Re videregående 
skole i samme periode.   
 

Figur 18: Gjennomsnittlig eksamenskarakter Vg3 studieforberedende norsk hovedmål, per 
skole 

 
Kilde: Skoleporten 

Fra 2014/2015 til 2015/2016 var det en positiv endring for Vestfold på 0,1 karakterpoeng i 
gjennomsnittlig eksamenskarakter i norsk hovedmål Vg3 for studieforberedende. Alle skolene hadde 
positiv endring i samme periode, bortsett fra Færder og Nøtterøy videregående skole, som hadde en 
negativ utvikling på henholdsvis 0,3 og 0,1 karakterpoeng. Fra 2014/2015 til 2015/2016 var det en 
særlig stor nedgang i gjennomsnittskarakter på Melsom videregående skole. Antall som ble trukket 
ut i eksamen var henholdsvis 11 og 13 elever, dvs. relativt små utvalg.  

 

Figur 19: Standpunktkarakter norsk hovedmål Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 

 
Kilde: Skoleporten 

Gjennomsnittlig standpunktkarakter fra 2014/2015 til 2015/2016 økte med 0,1 for Vestfold sett 
under ett. Av de åtte skolene som har påbygg til generell studiekompetanse har fire av skolene hatt 
positiv utvikling, tre skoler har hatt en negativ utvikling og en skole har ingen endring i samme 
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periode. Sande videregående skole peker seg ut med en vesentlig positiv endring skoleåret 
2015/2016. Elevgruppen ble i samme periode redusert fra 25 til 17 elever. 
 
Figur 20: Eksamenskarakter norsk hovedmål Vg3 påbygging til generell studiekompetanse  

 
Kilde: Skoleporten 

Fra 2014/2015 var det ingen endring i gjennomsnittlig eksamenskarakter for Vestfoldsnittet. Tre 
skoler hadde positiv utvikling i samme periode, fire skoler hadde negativ utvikling, mens en hadde 
ingen endring i gjennomsnittlig eksamensresultater i samme periode. Det kan være relativt store 
svingninger i antallet som gjennomfører eksamen fra år til år i trekkfag, noe som kan påvirke 
resultatene og føre til tilfeldige svingninger. F.eks. var det 11 elever på Re vgs. som gjennomførte 
eksamen i 2014/2015, mens det i 2015/2016 var hele 33 elever.  
 

3.3 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 er ungdom som av ulike årsaker ikke har fått læreplass i bedrift. Når man er 
lærling/lærekandidat i bedrift og har kontrakt for to år, så innebærer dette ett år med opplæring og 
ett år med verdiskaping til bedriften. De som går Vg3 fagopplæring i skole får 12 måneder opplæring 
i skole og får ikke verdiskapingsåret ute i en bedrift. I noen tilfeller kan det gis utvidet tid utover 12 
måneder i skolen. For elektrikerfaget er Vg3 fagopplæring i skole 18 måneder.  
 
Figur 21 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 kandidat har avlagt flere prøver 
i det samme lærefaget, telles prøven med det beste resultatet. Fag- og svennebrev telles i det fylket 
hvor fag-/svenneprøven er avlagt og dermed ikke nødvendigvis i fylket hvor kandidaten har 
bostedsadresse. Det gjelder f. eks. lærlinger fra andre fylker (gjestelærlinger), som har lærekontrakt i 
Vestfold. 
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Figur 21: Oppnådd fag-/svennebrev og kompetansebevis – resultater i antall 

 
Kilde: Vigo, 09.03.17 

 
Totalt oppnådd fag-/svennebrev og kompetansebevis for 2014, 2015 og 2016 er henholdsvis 1084, 
1216 og 1507. 
 
Praksiskandidatene er de som har opparbeidet seg, og kan dokumentere, minimum 5 års (60 md) 
arbeidserfaring, og kan gå opp til fag-/svenneprøve uten forutgående læretid. De må også bestå en 
tverrfaglig praktisk eksamen før de kan gå opp til fag-/svenneprøve. Det har vært en stor økning de 
tre siste årene i denne gruppen. Det er stadig flere som ser viktigheten av å ha et fag-/svennebrev i 
dagens arbeidsliv. 
 
Lærekandidater avlegger en kompetanseprøve. Det er også en praktisk prøve, men den er lagt opp 
etter reduserte mål i læreplanen i henhold til den individuelle opplæringsplanen for hver enkelt 
lærekandidat. Disse målene plukkes ut fra læreplanen i tråd med hva den enkelte kandidat kan 
oppnå. Antallet i figur 21 gjelder lærekandidater som har bestått kompetanseprøven etter opplæring 
i bedrift.  
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 Gjennomføring 
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I dette kapitelet presenteres resultater for gjennomføring i videregående opplæring og resultater for 
voksenopplæring. 

4.1 Det videregående opplæringsløpet 

Det er et mål at alle elever og lærlinger i videregående opplæring skal gjennomføre opplæringsløpet. 
Gjennomføringen anerkjennes med et kompetansebevis, vitnemål, fag- og svennebrev og er 
grunnlaget for videre studier eller direkte inngang til arbeidslivet. 
 
Figur 22 viser hvor stor andel av elevene og lærlingene fra 2008-, 2009- og 2010-kullet som fullførte 
og bestod innen fem år. Søylene viser resultatene for de tre kullene fylkesvis. Vannrett linje viser 
nasjonalt mål. 
 

Figur 22: Andel elever og lærlinger som fullførte og bestod innen 5 år – pr. fylke – resultater i 
prosent  

 
Kilde: Skoleporten 

Figuren synliggjør at det har vært en svak positiv utvikling for de fleste fylkene i denne perioden. 
Resultatet for Vestfold for 2010-kullet er 73,1 %. Dette er noe over det nasjonale snittet som var 
72,1 %. Ved oppstart av NyGiv ble 75 % satt som et nasjonalt mål for gjennomføring av videregående 
opplæring etter fem år for kullet som startet i 2010. Flere fylker, inkludert Vestfold, la seg på samme 
nivå. Som figuren viser er det 5 fylker som har nådd målet per 2015.  
 
Ser en på hvordan andelen som fullførte og bestod fordeler seg på de ulike utdanningsprogrammene 
ser en at det er stor variasjon. Ved de studieforberedende programmene Studiespesialisering, 
Idrettsfag og Musikk, dans og drama var andelen som fullførte og bestod i snitt 86 %. Tilsvarende 
andel finner vi også for utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon. For alle disse 
programmene lå Vestfold over landsgjennomsnittet, med unntak for Musikk, dans og drama. I 
forhold til landsgjennomsnittet er det Bygg og anleggsfag og Service og samferdsel som kommer 
best ut, med en andel fullført og bestått på henholdsvis 60,9 og 57 %. Ellers viser resultatet at 
andelen som fullfører og består innen utdanningsprogrammene Design og håndverk, Restaurant og 
matfag og Teknikk og industriell produksjon er omtrent halvparten av andelen som fullfører og 
består innen de studieforberedende programmene. Fullført og bestått andelen ligger her også til 
dels betydelig under landsgjennomsnittet. 
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Figur 23: Andel elever og lærlinger som fullførte og bestod innen 5 år, fordelt på 
utdanningsprogram. 2010 kullet – resultater i prosent.  

Kilde: Gjennomføringsbarometeret, Udir 

 

4.2 Opplæring i videregående skole 

I dette kapitelet presenteres resultater for overganger mellom trinnene i videregående skole, samt 
sluttere i løpet av skoleåret. Informasjon om overganger og sluttere i videregående skole kan ikke si 
noe direkte om hvor stor andel som kommer til å fullføre og bestå videregående opplæring, men vil 
kunne bidra til å forklare svingninger i andelen som fullfører og består. 
 
Ordinær progresjon er definert som overgang til et programområde på et høyere nivå. 
 
Figur 24: Ordinær progresjon fra Vg1, prosentandel 

 
Kilde: Skoleporten 
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Nasjonalt 85,8 87,5 85,9 53,6 52 61,7 62,7 81 56,7 43,1 51,3 54

Vestfold 86,2 89,9 81,7 60,9 43 59,4 64,3 85,6 49,5 38,6 57 41,5
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Andelen med ordinær progresjon på Vg1 har holdt seg stabil i Vestfold på rundt 87% de siste årene, 
og har vært høyere enn landsgjennomsnittet.  
 
Figur 25: Ordinær progresjon Vg2, prosentandel 

 
Kilde: Skoleporten 

Når det gjelder progresjonen på Vg2 har det vært noe større svingninger de siste årene, men i 2015 
var det en ordinær progresjon på 84 %. Dette var noe høyere enn landsgjennomsnittet.  
 
Alle overganger i opplæringsløpet utgjør en kritisk fase med tanke på frafall. Spesielt sårbar er 
overgangen fra yrkesfag på Vg2 og ut i lære. Figur 26 beskriver hvor elevene er året etter de gikk på 
Vg2 yrkesfag i 2015.  
 
Figur 26: Overgang fra Vg2 yrkesfag, fordelt på type overgang, prosentandel 

 
Kilde: Gjennomføringsbarometeret, Udir 

2011 2012 2013 2014 2015

Vestfold 84,0 79,3 77,8 80,2 84,2

Nasjonalt 80,5 80,7 80,2 81,2 82,8
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Figuren viser at det er en andel på 36,2 % av Vg2-elevene på yrkesfag som går ut i lære. 19,2 % 
begynner direkte på Vg3 påbygg til generell studiekompetanse mens 21,6 % er ute av videregående 
opplæring. Når det gjelder overgang til læreplass er det for Vestfold en økning på 6,3 % i 2015 
sammenlignet med 2014.  
 

4.2.1 Avbrudd i videregående skole 

Fylkestinget vedtok i desember 2014 at måltall for avbrytere i videregående skole i Vestfold i løpet 
av skoleåret 2014/2015 ikke skal overstige 4,0 %. Figur 27 og 28 viser andel elever som sluttet i løpet 
av skoleåret. Det å slutte i løpet av skoleåret kan resultere i varig frafall fra videregående opplæring, 
og det er derfor viktig å følge med på utviklingen til disse tallene. 
 

Figur 27: Andel sluttere fordelt på de videregående skolene – resultater i prosent  

 
Kilde: Skoleporten 

Som figur 27 viser var 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 4,0 % i 2014 til 3,5 % i 2015. 
 

VFK FVS GVS HLVS HVS MVS NVS RVS SVS SVGS THVS

12/13 4,3 7,8 6,3 4,5 4,3 3,9 1,9 1,5 3,3 5 2,5

13/14 4 5,2 3,9 2,5 3,6 5,4 2,2 0,9 2,8 3,9 2,2
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Figur 28: Andel sluttere pr. utdanningsprogram – resultater i prosent  

 
Kilde: Skoleporten 

Figur 28 viser at det er stor variasjon mellom de ulike utdanningsprogrammene. På ni av 
utdanningsprogrammene er andelen sluttere redusert. På de resterende tre 
utdanningsprogrammene har andelen sluttere økt siste år. I tillegg til de 12 utdanningsprogrammene 
vises også slutterandelen på påbygging til generell studiekompetanse (PB). Her har slutterandelen 
sunket fra 7,7 % i 2012 til henholdsvis 2,5 og 2,6 % i 2014 og 2015. Noe av årsaken er nok et redusert 
plasstall og derved et høyere krav til inntakspoeng. 
 
Tabell 22: Andel elever som har sluttet i løpet av skoleåret – offentlige vgs. – tall i prosent 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Andel elever som har sluttet - Vestfold 4,2 4,3 4,3 4,0 3,5 

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

Kilde: Skoleporten 
 

Tallene fra Skoleporten viser at andelen som sluttet i Vestfold i løpet av skoleåret 2014/2015 var  
3,5 %. Dette er en nedgang i forhold til 2013/2014, 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 og at resultatet i Vestfold er betydelig bedre enn landsgjennomsnittet. Det er 
meget positivt at andelen sluttere er godt under 4 % etter å ha ligget stabilt på rundt 4,3 % de siste 
årene. Landsgjennomsnittet har i samme periode ligget på rundt 4,8%.  
 
Som tidligere nevnt er andel sluttere på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene langt høyere enn 
på de studieforberedende programmer. Dette gjenspeiles også i andelen som slutter på den enkelte 
skole. Det er også 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. 
  

VFK BA DH EL HO ID MDD MK NA PB RM SS ST TIP

12/13 4,3 7,6 8,5 3,2 10 0,8 1,8 2,9 3,4 6,2 8,6 8,8 1,9 6,7

13/14 4 2,5 11,3 2,5 10,4 1 2,1 3,1 8,3 2,5 7,6 6,2 2,4 5,9

14/15 3,5 4,9 10,8 2,9 8,2 0,8 0,6 0,5 3,1 2,6 4,7 3,9 2,2 9,2
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4.3 Videregående opplæring i bedrift 

I dette kapittelet presenteres tall og informasjon om gjennomføring av videregående opplæring i 
bedrift. Det er forskjellige modeller for læreløp å velge imellom for å kunne oppnå fag-/svennebrev 
og kompetansebevis. Opplæringen av lærlinger eller lærekandidater i bedrift kan f. eks. starte 
direkte fra grunnskole, ved å ta full opplæring i bedrift, eller etter Vg1 eller Vg2. Etter Vg2 er det 
normalt 2 år med læreplass i bedrift, hvor ett år er opplæring og ett år er verdiskaping til bedriften. 
Det største antallet starter i opplæring i bedrift etter Vg2. Tallene presenteres samlet, og det skilles 
ikke på type læreløp. 
 
Figur 29 beskriver hva som skjer med lærlingene i årene etter at de begynner i opplæring i bedrift. 
Indikatoren tar utgangspunkt i kullene med nye lærlinger og undersøker statusen for disse to, tre, 
fire og fem år etter at de hadde status som ny lærling. En ny lærling er definert som en som begynte 
i lære mellom 1. oktober ett år og 30. september året etter.  
 
Figur 29: Gjennomføring av læretid i Vestfold 2010 - 2015 – resultater i prosent 

 

 

 
Kilde: Skoleporten 

Status fem år etter de nye lærlingene startet læretiden i 2010 viser at det er 76,5 % av lærlingene i 
Vestfold som har oppnådd fag- eller svennebrev, det er 6,8 % som har fullført læretiden og ikke 
oppnådd fagbrev, mens det er 15,5 % som er ute av læretiden uten å ha fullført. 1,1 % er fortsatt i 
lære. 

  



71 av 92 

 

Figur 30 viser andelen lærlinger som oppnådde fag- og svennebrev etter fem år, for Vestfold og de 
andre fylkene i landet.  

Figur 30: Andel oppnådd fag- og svennebrev fem år etter påbegynt læretid for nye læringer i 2010 

– resultater i prosent  

 
Kilde: Gjennomføringsbarometeret, Udir 

Figuren viser at Vestfold, sammen med Troms, hadde lavest andel lærlinger med oppnådd fag- og 
svennebrev, sammenlignet med resten av landet.  

Det var ulik andel som fullførte og bestod per programområde. Figur 31 viser hvor stor andel av nye 
lærlinger per programområde som oppnådde fag-/svennebrev fem år etter at læretiden startet. 

Figur 30: Andel oppnådd fag- og svennebrev i løpet av fem år etter påbegynt læretid fordelt på 
utdanningsprogram for nye lærlinger i 2010-kullet – resultater i prosent  

 
Kilde: Gjennomføringsbarometeret, Udir 

Figur 32 tar utgangspunkt i et nytt kull lærlinger, alle som startet læretiden i 2011, og viser status for 
dette kullet for hvert av de neste 5 årene etter at de startet i lære. For eks. hvor mange har oppnådd 
fag-/svennebrev etter ett år i lære, hvor mange av samme kullet som har oppnådd fag-/svennebrev 
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etter to år i lære osv. Både de som begynte opplæring i bedrift og de som fikk fagopplæring i skole 
(alternativt Vg3) er med i statistikken. 2011-kullet begynte læretiden sin i tidsrommet 1. oktober 
2010 til 30. september 2011. 
 
Figur 31: Gjennomføring av læretid i Vestfold 2011 - 2016 – resultater i prosent 

 

 
Kilde: Skoleporten 

Figur 32 viser at status det femte året etter at 2011-kullet startet i lære er at 79,4 % av disse 
oppnådde fag-/svennebrev. Det var 1,1 % som fortsatt var i lære, 6,2 % hadde fullført læretiden sin, 
men ikke oppnådd fag-/svennebrev. Dette kan være fordi de ikke har gått opp til prøve, eller de har 
gått opp, men strøket. Videre var det 13,3 % av 2011-kullet som har avsluttet læretiden sin uten å ha 
fullført.  

 

4.3.1 Gjennomførte fag- og svenneprøver og kompetanseprøver 

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. Fag-/svennebrev 
og kompetansebevis telles for det fylket hvor fag-/svenneprøven blir avlagt i og ikke for fylket hvor 
kandidaten har bostedsadresse. 
 
I tabell 23 presenteres antall som har gått opp til fag- og svenneprøve og kompetanseprøve per år, 
hvor mange av disse som bestod prøven og hvor mange som ikke bestod prøven. Ett år i denne 
sammenheng er for 2014 perioden mellom 1. oktober 2013 til 30. september 2014 osv. for de andre 
årene. 
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Tabell 23: Gjennomførte fag- og svenneprøve eller kompetanseprøve, resultater i antall  

 2014 2015 2016 
Gått 
opp til 
prøve 

Bestått Ikke 
bestått 

Gått 
opp til 
prøve 

Bestått Ikke 
bestått 

Gått 
opp til 
prøve 

Bestått Ikke 
bestått 

Lærlinger i bedrift –  
fag- og svennebrev 

622 601 
(96,6%) 

21 638 607 
(95,1%) 

31 724 670 
(92,5%) 

54 

Praksiskandidater –  
fag- og svennebrev 

335 327 
(97,6%) 

8 383 368 
(96,1%) 

15 471 457 
(97,0%) 

14 

Elever – (Vg3 fagopplæring i skole 
kontrakt/avtale) -  
fag- og svennebrev 

62 58 
(93,5%) 

 

4 114 103 
(90,4%) 

11 224 191 
(85,3%) 

33 

Lærekandidater – 
kompetansebevis    

65 60 
(92,3%) 

5 81 79 
(97,5%) 

2 88 81 
(92,0%) 

7 

Totalt 1084 1046 
(96,5%) 

38 1216 1157 
(95,1%) 

59 1507 1399 
(92,8%) 

108 

Kilde: Vigo, 09.03.2017 

Praksiskandidatene er de som har opparbeidet seg, og kan dokumentere, minimum 5 års (60 mnd) 
arbeidserfaring, og kan gå opp til fag-/svenneprøve uten forutgående læretid. De må også bestå en 
tverrfaglig praktisk eksamen før de kan gå opp til fag-/svenneprøve. Det er stor økning i de tre siste 
årene i denne gruppen. Det er stadig flere som ser viktigheten av å ha et fag-/svennebrev i dagens 
arbeidsliv. 
 
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 lærekandidater i tabell 23 gjelder de som har bestått kompetanseprøven etter 
opplæring i bedrift. 

De som oppnår fag-/svennebrev og kompetansebevis etter Vg3 fagopplæring i skole har fått 
opplæringen sin ved en skole istedenfor i bedrift, og har status som elever. Antall  
fag-/svennebrev/kompetanseprøver for denne gruppen har økt kraftig i 2016 i Vestfold. Det er flere 
grunner til det. Høsten 2015 ble det bl.a. inngått en landsdekkende avtale med skoleskipet Christian 
Radich om å ta imot søkere i matrosfaget fra hele landet for å gjennomføre Vg3 fagopplæring i skole. 
Vestfold fylkeskommune var vertsfylke for avtalen og elevene. Elevenes avtale var tilknyttet Færder 
videregående skole, og resultatene fra deres prøver, som ble gjennomført i august/september 2016, 
ble derfor registrert på Vestfold fylkeskommune. 
 
Det er også et betydelig høyere antall elever som har gått Vg3 fagopplæring i skole etter at 
fylkeskommunen startet sitt systematiske arbeid med det 4-årige løpet i 2014. Dette har resultert i 
at alle søkere med rett, og som står uten læreplass før skolestart, får tilbud om Vg3 fagopplæring i 
skole. Det var 73 søkere som takket ja til dette tilbudet i 2014. Antall prøver som er bestått har økt 
fra høsten 2015 pga. dette tilbudet. Noen av de som startet i 2014 har gått opp til prøve og bestått 
innen 30.09.2015, men de som har gått opp mellom 01.10.2015 og 30.09.2016 er registrert i 2016. 
Derfor er det først i 2016 en større økning av beståtte prøver vil vises. Det er også noen av 
kandidatene som startet i 2015 som har rukket å ta prøven innenfor tellingen for 2016.  
 
Antallet Elever inkluderer også de som var tilknyttet Kompetansebyggeren Vestfold og som har gått 
«veiledet praksis» i helsearbeiderfaget. Dette antallet var også noe høyere i 2016.  
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Tabell 24: Fordeling av gjennomførte prøver innenfor gruppen elever - Vg3 fagopplæring i skole 

 2014 2015 2016 
Gått 

opp til 
prøve 

Bestått Ikke 
be-

stått 

Gått 
opp til 
prøve 

Bestått Ikke 
be-

stått 

Gått 
opp til 
prøve 

Bestått Ikke 
be-

stått 

Ved skolene i Vestfold 6 6 
(100%) 

0 17 15 
(88,2%) 

2 50 38 
(76%) 

12 

På Christian Radich – elever fra 
Vestfold 

      3 3 
(100%) 

0 

På Christian Radich – elever fra 
annet fylke 

      60 47 
(78,3%) 

13 

Elever som har gått 3 år på 
dataelektronikerfaget og 
automatiseringsfaget 

14 11 
(78,6%) 

 

3 14 7 
(50%) 

7 17 11 
(64,7%) 

6 

Ved Kompetansebyggeren 
Vestfold - "Veiledet praksis" i 
helsefag 

42 41 
(97,6%) 

1 83 81 
(97,6%) 

2 94 92 
(97,8%) 

2 

Totalt 62 58 
(93,5%) 

4 114 103 
(90,4%) 

11 224 191 
(85,3%) 

33 

Kilde: Vigo, 09.03.2017 

Av de 13 i matrosfaget som ikke bestod fram til 30.09.2016, var det ni som gikk opp på nytt før 
årsslutt 2016 og da var det syv av dem som bestod. Totalt var det 57 av de 63 matrosene som gikk 
opp i 2016 som bestod. 
 

4.3.2 Formidling og Vg3 fagopplæring i skole 

Det var et noe lavere antall søkere til læreplass i bedrift i 2016 sammenlignet med 2015. 
Umiddelbart etter søkerfristen 1. mars i 2016 var det totalt 1109 søkere. I dette antallet inngår 
søkere med alle typer rett (ungdomsrett, voksenrett, fullføringsrett) og de uten rett (inkludert 
søkere fra andre fylker). Det var 760 søkere med rett som hadde opplæring i bedrift på første ønsket 
sitt. Vestfold fylkeskommune formidler søkere med rett, men det tegnes også  
lære-/opplæringskontrakt for søkere uten rett når de har en bedrift som ønsker å tegne kontrakt 
med dem. I løpet av formidlingsperioden (etter søknadsfristen, hvert år) kommer det også til nye 
søkere. I begynnelsen av august 2016 hadde antallet søkere med rett og med lærefag på første 
ønske økt til 895. 
 
Vestfold fylkeskommune sender ut tilbud om Vg3 fagopplæring i skole til søkere med rett som i 
begynnelsen av august står uten lære-/opplæringsplass. De som er kvalifisert, kan starte rett på Vg3 
fagopplæring i skole, mens de som ikke er kvalifisert, får tilbud om kvalifiseringskurs. 
 
I 2016 var det 310 som fikk brev med tilbud om Vg3 fagopplæring i skole og 72 av disse takket ja.  
I tillegg startet 50 på kvalifiseringskurs høsten 2016. I 2015 var det 235 som fikk tilbudet og 58 som 
begynte. Da startet 31 på kvalifiseringskurs. I 2014 var det 309 som fikk tilbud om Vg3 fagopplæring i 
skole og 73 som begynte. 60 startet på kvalifiseringskurs. I tillegg til de som starter på høsten, er det 
noen som starter på Vg3 fagopplæring i skole på vårhalvåret etter kvalifiseringskurs i høsthalvåret. 
Etter kvalifiseringskurs er det noen som går over i lære. 
 
Vg3 fagopplæring i skole skal i utgangspunktet gjennomføres ved den skolen kandidatene går på når 
de er søkere. Innenfor noen fag samarbeider skolene i Vestfold om opplæringen i Vg3 fagopplæring i 
skole. Det gjøres enten ved at alle søkerne i et fag samles ved en skole, eller at noe opplæring i et fag 
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gjennomføres ved en skole og noe ved en annen (jf. avtalen med Christian Radich og alle landets 
fylkeskommuner).  
 

Søkere uten plass i bedrift og/eller som ikke ønsker Vg3 fagopplæring i skole blir overført til 
Oppfølgingstjenesten (OT). En del av disse ungdommene kommer tilbake som søkere til læreplass 
året etter og fortsetter da gjennomføringen av videregående opplæring.  
 

I tabell 25 vises fordeling av avtalene på Vg3 fagopplæring i skole pr. utdanningsprogram samlet for 
hele kalenderåret. 
 

Tabell 25: Antall som startet på Vg3 fagopplæring i skole – fordelt på utdanningsprogram 

Utdanningsprogram 2014 2015 2016 

Bygg- og anleggsteknikk (BA) 3 5 9 

Design og håndverk (DH) 4 1 0 

Elektrofag (EL) 17 12 6 

Helse- og oppvekstfag (HO) 9 4 8 

Naturbruk (NA) 1 0 3 

Restaurant- og matfag (RM) 4 2 11 

Service og samferdsel (SS) 20 17 26 

Teknikk og industriell produksjon (TP) 15 17 9 

Totalt 73 58 72 
Kilde: Vigo, 17.02.2017 

Tabellen viser hvordan det til nå har gått med de som startet på Vg3 fagopplæring i skole i 2014 og 
2015. Som tabellen viser var det 72 som startet i 2016, men det er for tidlig å gjøre opp status for 
disse enda. Når man ser på status for den samme gruppen på et senere tidspunkt vil antallet 
innenfor de forskjellige statusene i tabell 26 være endret ettersom kandidatene f. eks. blir ferdige 
med avtalen sin og går opp til prøve, eller om de hever kontrakten osv. 
 

Tabell 26: Status for de som startet på Vg3 fagopplæring i skole 

Status Startet i 
kalenderåret 2014 

Startet i 
kalenderåret 2015 

Bestått prøve 30 18 

Overført til kontrakt i bedrift etter påbegynt Vg3 
fagopplæring i skole – fortsatt i lære 

7 14 

Fortsatt på Vg3 - oppmeldt til prøve  4 11 

Fortsatt på Vg3 - skal meldes opp til prøve  0 1 

Prøve avlyst eller oppmelding til prøve ikke godkjent 
manglende eksamener 

3 2 

Læretid utløpt uten prøve 8 4 

Ikke bestått prøve 8 2 

Hevet avtalen, av ulike årsaker 12 6 

Ukjent status 1 0 

Totalt registrerte avtaler pr. 17.02.2017 73 58 
Kilde: Vigo, pr. 17.02.2017 
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4.3.3 Lærekontrakter og opplæringskontrakter 

Avslutting og inngåelse av lære-/opplæringskontrakter 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 tretten telletidspunkt pr. år. Kontrakter 
gjelder både lærekontrakter (lærlinger) og opplæringskontrakter (lærekandidater).  
 
Figur 32: Gjennomsnittlig antall lære-/opplæringskontrakter pr. år i Vestfold 

 
*Gjennomsnitt antall lærekontrakter og opplæringskontrakter for 2015 pr. 07.02.16 

**Gjennomsnitt antall lærekontrakter og opplæringskontrakter for 2016 pr. 07.02.17 

Kilde: Vigo 

 
Som figuren viser har det vært en vekst i gjennomsnitt antall lære-/opplæringskontrakter siden 
2011. En liten økning også fra 2015 til 2016.  
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4.3.4 Hevinger av lære-/opplæringskontrakter  

Noen lærlinger/lærekandidater hever kontrakten/avslutter opplæringen uten å avlegge 
fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve. Disse oppnår ikke status fullført og bestått. Det har vært 
en utfordring både i Vestfold og på nasjonalt nivå å hindre heving av lære-/opplæringskontrakter. 
Vestfold fylkeskommune jobber målrettet sammen med lærebedrifter for å hindre at dette skjer. Det 
er svært viktig at det avholdes avklaringsmøter mellom lærebedrift, lærling/lærekandidat, 
oppfølgingstjenesten og representant fra fagopplæring i fylkeskommunen når problemer oppstår i 
læreforholdet. Dette er viktig for å få informasjon så tidlig som mulig hvis det er noe som ikke 
fungerer for lærling/lærekandidat eller for lærebedriften.  
 

Figur 33: Andel hevinger av lære-/opplæringskontrakter pr. år – resultater i prosent  

 
*Hevinger pr. 12.01.2015  **Hevninger pr.  04.02.2016  ***Hevinger pr. 07.02.2017 

Referanser: 19, 20, 21 
Kilde: Vigo 

 
For 2016 var det 170 registrerte hevinger. Dette utgjør en andel på 8,9 % av gjennomsnittlig 1920 
lære-/opplæringskontrakter.  

 

4.3.5 Hevinger av lære-/opplæringskontrakter pr. utdanningsprogram 

Figur 35 viser hvordan andelen av hevinger fordeler seg på de ulike utdanningsprogrammene. Av de 
170 kontrakter som totalt ble hevet i 2016, var det 41 innenfor bygg- og anleggsfagene (BA). De 
utgjør 33 % av hevingene av det totale antallet av gjennomsnitt kontrakter i 2016 (1920 stykker).  
  

                                            

19 * Tall for hevinger er for 2014 gjelder pr. 12.01.2015. Hadde tallet vært tatt ut på samme tidspunkt som i 2015, ville det vært høyere. 
20 ** Tall for hevinger for 2015 er tatt ut pr. 10.02.2016. Resultat for 2015 kan endre seg da perioden for registreringer ikke var ferdig 
innen årsrapporten skrives. 
21***Tall for hevinger for 2016 er tatt ut pr. 7.02.2016. Prosent for 2016 kan endre seg da perioden for registreringer ikke er ferdig innen 
årsrapporten skrives. 
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Figur 34: Hevinger av lære-/opplæringskontrakter pr. utdanningsprogram – resultater i prosent   

 
Kilde: Vigo 

 
Figuren viser at det er store variasjoner mellom fagene på andel hevinger av  
lære-/opplæringskontrakter. Bygg- og anleggsfagene ligger høyest både i 2014 og 2016. Teknikk og 
industriell produksjon hadde en økning i antall hevinger fra 2014 til 2015, men gikk noe ned i 2016. 

 

4.4 Skolekvalitet i videregående opplæring (SØF-rapport) 

På oppdrag for og finansiert av Kunnskapsdepartementet, har Senter for økonomisk forskning AS 
(SØF) utarbeidet rapporten «Skolekvalitet i videregående opplæring - utarbeidelse av 
skolebidragsindikatorer og mål på skolekvalitet»22. 
 
Hensikten med rapporten er å framskaffe kunnskap om kvalitet og kvalitetsforskjeller mellom 
videregående skoler. Rapporten utvikler konkrete skolebidragsindikatorer og et kvalitetsmål som 
fanger opp bredden i målsettinger og faglige dimensjoner i videregående opplæring.  
Rapporten korrigerer for elevgrunnlaget på skole (gjennomsnitt av standpunktkarakter fra 
grunnskolen) og beregner syv skolebidragsindikatorer som i sum blir et tall for å måle skolebidraget 
for hver enkelt skole. De syv skolebidragsindikatorene framkommer i tabell 27.  
  

                                            

22 SØF-rapport nr. 01/16, april 2016.  
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Tabell 27: De syv skolebidragindikatorene 

Resultatmål Definisjon 

Fullføring Fullført videregående opplæring innen fem år etter avsluttende 

grunnskole 

Deltakelse Deltatt alle semestre etter avsluttet grunnskole til og med 6. semester 

Normert progresjon Er i Vg3 seks semester etter avsluttet grunnskole 

Normert fullføring Fullført videregående opplæring på normert tid  

Standpunktkarakter Gjennomsnittlig standpunktkarakter 

Norskeksamen Gjennomsnittskarakter på avsluttet skriftlig eksamen hovedmål  

Skriftlig eksamen Gjennomsnittskarakter på alle skriftlige eksamener 

Skolekvalitet Gjennomsnitt av alle skolebidragsindikatorene estimert for skolen 

Kilde: SØF-rapport nr. 01/16, april 2016. 

 
Som et mål på skolebidrag er det benyttet en måleenhet fra 1 til 6, og det beregnede skolebidraget 
på landsnivå er 3,1. Det er få skoler i Vestfold som har en beregnet skolebidragsindikator som er 
signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet. Bakgrunnen for denne konklusjonen er at det 
beregnes, ut ifra tilgjengelig datamateriell, et intervall (konfidensintervall) per skole, hvor det med 
95% sikkerhet kan konkluderes med at skolens virkelige indikator ligger. Ligger også 
landsgjennomsnittet i dette intervallet, kan det ikke konkluderes med at skolen har et skolebidrag 
som er ulikt landsgjennomsnittet. Dette gjelder uansett om den beregnede skolebidragsindikatoren 
per skole er større eller mindre enn landsgjennomsnittet. 
 
I tabell 28 er skoler som har en indikator for skolekvalitet som med statistisk sikkerhet ikke kan sies å 
skille seg fra gjennomsnittsskolen er presentert med rød bakgrunn. 
 
Tabell 28: Utvikling skoler  

Skole Kull 2006 og 2007 Kull 2008 og 2009 Endring 

Færder vgs. 3,5 3,1 -0,4 

Greveskogen vgs. 3,5 3,3 -0,2 

Holmestrand vgs. 2,4 2,9 0,5 

Horten vgs. 3,4 3,4 0,0 

Melsom vgs. 3,4 2,2 -1,2 

Nøtterøy vgs. 3,5 4,3 0,8 

Re vgs. 3,7 3,8 0,1 

Sande vgs. 3,1 2,8 -0,3 

Sandefjord vgs. 3,2 3,0 -0,2 

Thor Heyerdahl vgs. 3,2 2,9 -0,3 
Kilde: SØF-rapport nr. 01/16, april 2016. 

 
Det var kun Melsom og Nøtterøy videregående skole som hadde resultater som var signifikant 
forskjellig fra landsgjennomsnittet for kullene 2008 og 2009. Det er også verdt å merke seg at det er 
relativt mye volatilitet eller svingninger i skolebidragene i Vestfold når man sammenligner 
beregningene for kullene 2006/2007, og 2008/2009. Særlig gjelder dette Melsom og Nøtterøy 
videregående skole. For førstnevnte i negativ retning, for sistnevnte i positiv retning.  
  
Det eksisterer en sammenheng mellom inntakspoeng/elevgrunnlaget og resultater i videregående 
opplæring på hver enkelt skole. Rapporten skaper derfor en ekstra dimensjon når man omtaler 
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resultater på skolenivå, og kan være et viktig bidrag i å nyansere enkelte resultater. Samtidig er det 
viktig å behandle skolebidragsindikatorene med flere forbehold; det er foretatt en del forenklinger 
av en kompleks virkelighet ved definisjon av indikatorer, og det er få resultater for skolene i Vestfold 
som er signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet. Skolebidragene blir beregnet med 
utgangspunkt i elevkull som gir 7 til 8 års forsinkelse i resultatene, og vanskeliggjør dermed å knytte 
resultatene på skolenivå til dagens skoledrift. Det er signalisert at denne rapporten vil bli produsert 
og publisert på årlig basis, men det er mulig at enkelte av indikatorene vil bli endret eller modifisert 
for å imøtekomme noe av kritikken rapporten har mottatt i kjølevannet av publiseringen i 2016.  
 

4.5 Voksne i videregående opplæring 

Voksenopplæringen i regi av Vestfold fylkeskommune er rettet mot voksne som har fullført norsk 
grunnskole eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Disse har, 
etter søknad, rett til videregående opplæring fra det året de fyller 25 år, jf. Opplæringsloven § 4A-3. 
Voksne som søker videregående opplæring i Vestfold, får i hovedsak tilbud om opplæring ved 
Kompetansebyggeren Vestfold, men fylkeskommunen kan også gi opplæringstilbudet i de ordinære 
videregående skolene eller gjennom private tilbydere. I skoleåret 2015/16 var det 72823 søkere til 
videregående opplæring særskilt organisert for voksne. 
 
En vesentlig del av voksne som får tilbud om opplæring, blir overført til Kompetansebyggeren 
Vestfold. Skolen og de private aktørene har to oppstarttidspunkter i året innenfor flere 
utdanningsprogram, som en tilpasning til voksnes behov. Skoleåret 2015/2016 fikk i alt 50624 
deltakere tilbud om opplæring finansiert av Vestfold fylkeskommune. I tabell 29 viser tallene at 458 
deltakere takket ja til tilbudet og påbegynte et utdanningsløp. 
 
Tabell 29: Ønsket sluttkompetanse basert på antall registrerte voksne som startet i et 
opplæringsløp 2015/2016 

Sluttkompetanse Antall Utgjør 

Generell studiekompetanse 162 35% 

Helsefagarbeider 119 26% 

Helsesekretær 28 6% 

Barne- og ungdomsarbeider 23 5% 

Yrkessjåfør 25 5% 

Logistikkoperatør 16 3% 

Elektriker 14 3% 

Fagoperatør prod.teknikk 12 3% 

Øvrige 59 13% 

Totalt 458 100 % 
Kilde: Vigo voksen 

 
Gruppen av voksne som søker voksenopplæring har endret seg over tid, noe som også har ført til at 
opplæringsbehovet har endret seg. Bl.a. er det en økning av søkere med mindre arbeidserfaring og 
flere minoritetsspråklige. En konsekvens av denne endringen har vært at færre kan tilbys 
yrkesrettede teorikurs som forberedelse til fagprøve etter praksiskandidatordningen. Det har derfor 
blitt en nedgang i søkere som får tilbud om opplæring i regi av f.eks. Folkeuniversitetet og andre 
private aktører.  

                                            

23 Tilstandsrapport fra Vigo voksen 
24 Tilstandsrapport fra Vigo voksen 
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Opplæringsbehovet for mange er større enn tidligere både i omfang og lengde og mer lik tilbudet 
som gis i den ordinære videregående skolen. Det tilbudet kan best gis innenfor det offentlige 
skolesystemet. Det er fortsatt enkelte som har tilstrekkelig praksis til at veien til fagprøven gjennom 
praksiskandidatordningen er kortere, eller at de ønsker å ta fagene for å oppnå generell 
studiekompetanse hos en av de private aktørene, og da benytter Vestfold fylkeskommune også 
disse. 
 
Voksenopplæringen i Utdanningsavdelingen og Kompetansebyggeren Vestfold har et pågående 
arbeid med å heve kvaliteten på dataene innenfor voksenopplæringen. Det er behov for bedre 
statistikk på voksenopplæringsområdet. Ett av problemene med å følge de voksnes progresjon og 
andel som fullfører, er at de voksne har individuelle opplæringsløp, avhengig av 
restopplæringsbehovet, livssituasjon, arbeid, omsorgsoppgaver osv.  Noen deltakere trenger kort tid 
på å oppnå en studie- eller yrkeskompetanse, mens andre vil få opphold i opplæringen pga. arbeid, 
omsorg eller sykdom, og følgelig vil opplæringstiden trekke ut i tid. Det vil også være enkelte voksne 
som kun tar ut deler av et utdanningsprogram, enten enkeltfag innen studiekompetanse eller 
yrkeskompetanse for å ha bedre muligheter i arbeidslivet.  
 
En del av utviklingsarbeidet i 2015/2016 har vært å få bedre oversikt over de voksenes 
læringsprogresjon. Derfor har det har det vært satset på å lage gode prosedyrer for kartlegging av 
opplæringsbehovet til den enkelte og føring av resultater og deltakerstatus (dato for oppstart, 
permisjon, avbrudd, osv.). 
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 Arbeid for bedre gjennomføring 
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Forskning25 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. 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. Tiltak og prosjekter kan spenne 
fra de omfattende og nasjonalt initierte til de regionale, lokale og mer avgrensede. 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. Tiltakene som presenteres 
her er et utvalg av satsinger som var aktuelle i 2015/2016. 
 

 

5.1.1 Program for bedre gjennomføring (2014-2016)  

De siste årene har Kunnskapsdepartementet vært aktiv og synlig i arbeidet for å øke 
gjennomføringen i videregående opplæring. I perioden 2014-16 har Kunnskapsdepartementet ledet 
Program for bedre gjennomføring. Målet for programmet har vært å utvikle, formidle og 
implementere effektive tiltak som forebygger frafall og veileder ungdom som har sluttet tilbake til 
opplæring eller arbeid. Målgruppen har vært både elever som stod i fare for ikke å gjennomføre og 
ungdom mellom 15 og 21 år som ikke er i opplæring eller arbeid. Det ble etablert et nasjonalt 
nettverk med to nettverkskoordinatorer per fylkeskommune og som har vært pådrivere både 
nasjonalt og i det lokale tiltaksarbeidet i kommuner og skoler.  Det ble bevilget 2 millioner pr år pr 
fylkeskommune til arbeidet. Kunnskapsdepartementet har også jobbet i nært samarbeid med Forum 
for fylkesopplæringssjefene (FFU) og Kvalitetsnettverket som er opprettet i regi av KS.  
 
Departementet har i samarbeid med det nasjonale nettverket bl.a. identifisert kritiske overganger i 
videregående opplæring der det er særlig viktig å sette inn tiltak. Disse overgangene beskrives i 
Rammeverk for bedre gjennomføring. Rammeverket skal bidra til å bedre systematikken i 
fylkeskommunens arbeid med å implementere gode tiltak for målgruppen. Dette innebærer 
systematisk kvalitetsutvikling, samarbeid med kommuner og arbeidsliv og opprettelse av og/eller 
deltagelse i tverretatlige team. Inkludering og fleksibilitet i opplæring og oppfølging samt 
ungdommens medvirkning har vært viktige verdier.  
 
I 2016 igangsatte Kunnskapsdepartementet fire forskningsprosjekter i flere fylker og ved ulike 
forskningsinstitusjoner. Forskningsprosjektene tar for seg matematikkopplæringen, psykisk helse og 
system for identifisering, kartlegging og oppfølging (IKO). Resultatene av disse foreligger ikke før i 
2019, men antas å få betydning for det videre nasjonale arbeidet for økt gjennomføring.  
  

                                            

25 Markussen, E (2014) – Utdanning lønner seg. NIFU-rapport 1/2014 
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5.1.2 FYR-prosjektet (Fellesfag – Yrkesretting – Relevans) 

FYR-prosjektet startet allerede i 2011 som et ledd i NyGIV, men ble i perioden 2014 til avslutningen i 
2016 lagt til Utdanningsdirektoratet. FYR har synliggjort viktigheten av samarbeidet mellom 
fellesfaglærere og programfaglærere i planlegging og gjennomføring av undervisningen. Det har 
vært lagt ned omfattende arbeid med utvikling av undervisningsressurser som øker elevenes 
motivasjon, og bidrar til at opplæringen oppleves som relevant og yrkesforankret. Disse er å finne på 
www.fyr.ndla.no.  
Skoleledelsen har en viktig rolle som pådriver og tilrettelegger. Over tre år er det gjennomført en 
storstilt skolering av et utvalg lærere og ledere ved alle landets videregående skoler. Ved utgangen 
av 2016 har nærmere 200 lærere og ledere ved fylkeskommunens 10 videregående skoler og 
Gjennestad videregående skole deltatt i FYR-skoleringen. Fire ressurspersoner ved Horten 
videregående skole (FYR-koordinatorer i fagene norsk, engelsk, matematikk og naturfag) er i regi av 
prosjektet frikjøpt i 25% i denne perioden og har bidratt til kompetanseutvikling på feltet.  
FYR-prosjektet i sin nåværende form ble avsluttet i 2016, men vil bli videreført i mindre skala i 
perioden 2017-2019 der spesielt mellomlederansvaret og bærekraft fokuseres.  

 

5.1.3 Forsøk med NAV-veileder i skolen 

Som et ledd i Program for bedre gjennomføring prøves det ut i alle fylker en ordning med NAV-
veileder i den videregående skolen. I Vestfold kom ordningen i gang i 2015 ved Færder videregående 
skole i samarbeid med kommunene Tønsberg og Nøtterøy. Ordningen er kommet i stand i et 
samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet og har som 
målsetting å forebygge frafall og bidra til at elever og ungdom blir i opplæringen, og på sikt blir godt 
integrert i arbeidslivet. En viktig del av forsøket er å prøve ut en modell for tverrsektorielt 
samarbeid. Aktuelle tiltak kan være å yte bistand når eventuelle psykiske, sosiale, økonomiske eller 
familiære vansker 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. 
Tiltaket vil vare ut skoleåret 2017-2018. 

 

5.1.4 Mentorprosjektet Skiringssal folkehøyskole 

I 2016 bevilget Kunnskapsdepartementet midler til et pilotprosjekt kalt Mentorprosjektet på tre 
folkehøyskoler, der Skiringssal i Sandefjord er en av dem. Prosjektet retter seg mot de av 
folkehøyskolens elever som ikke har fullført sin videregående opplæring og kan trenge en person, en 
mentor som støtter og veileder. 3-5 av folkehøyskolenes lærere og personale er oppnevnt som 
mentorer og som følger opp et visst antall elever som er i målgruppen. Hensikten er å skape 
motivasjon for ny læring og fullføring av videregående opplæring etter endt folkehøyskoleår. 
Deltakelse i prosjektet er frivillig. Prosjektet følges opp og evalueres av Høgskolen i Sørøst-Norge. 

  

http://www.fyr.ndla.no/
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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.  

 
 
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, ev 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.  
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5.1.6 Hospitering og yrkesfaglærerløftet 

Som en del av en større kompetansesatsing for yrkesfaglærere har departementet bevilget 8 
millioner kroner til tiltak hvor skoler og virksomheter deltar med hensikt å øke yrkesfaglærernes 
kompetanse i fagene de underviser i. Tiltakene skal være regionale og styrke 4-årsløpet og 
samarbeidet mellom skole og arbeidsliv, og Yrkesopplæringsnemnda med partene i arbeidslivet skal 
være koblet på. Målet er bedre opplæring og elever med den kompetansen næringslivet etterspør 
 
Fra 2013 har Vestfold bevilget midler til lærere og veiledere som har ønsket å hospitere i 
bedrift/skole. Hospitering er fra 2016 lagt inn som en del av yrkesfagslærerløftet, sammen med 
andre tiltak. I Vestfold har fagforaene fungert som nav i tiltak knyttet til yrkesfagslærerløftet, mens 
hospitering fortsatt har blitt håndtert av den enkelte skole.  
 
Det er i 2016 gjennomført kortere kurs i regi av arbeidslivet i temaer der lærerne har ønsket 
oppdatering innenfor bygg- og anlegg (BA), elektrofag (EL), teknikk og industriell produksjon (TIP) og 
service og samferdsel. Disse har i flere tilfelle blitt eller vil bli fulgt opp med hospiteringsdager der 
lærere kan se teori i praksis i tillegg til å bli kjent i bedriftene. I tillegg har nærmere 30 lærere fra syv 
skoler vært ute i hospitering i et stort antall bedrifter, ofte ved hjelp av opplæringskontorene. 
 
For 2017 er det søkt midler til ytterligere kompetanseheving innenfor BA, EL og TIP. I tillegg kommer 
servicefagene, restaurant og matfag og helse og oppvekstfag med.  
 

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 noen av de viktigste tiltakene som bidrar til bedre gjennomføring.  

 

5.2.1 RPHO – Regional Plan for Helthetlig 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.  
 
I 2016 har det i regi av RPHO vært en utprøving av profesjonsnettverk (lærende nettverk) i de tre 
pilot-kommunene, Nøtterøy, Tønsberg og Re. Lærere fra barnehage, grunnskole og videregående 
opplæring har deltatt. To nettverk har konsentrert seg om det gjennomgående matematikkfaget. 
Det tredje nettverket har jobbet med lesing, skriving og muntlig aktivitet som grunnleggende 
ferdigheter i hele opplæringsløpet. For å dokumentere arbeidet og erfaringene fra 
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nettverksarbeidet, er det produsert en film, Profesjonsnettverk. Erfaringene er delt med 
kommunene i Vestfold.  
 
Flere kommuner er nå i ferd med å etablere eller videreutvikle egne profesjonsfellesskap. Hensikten 
med profesjonsnettverk er å styrke profesjonsutøvernes kunnskap og innsikt om de ulike nivåene, bli 
kjent med arbeidsmetoder og utfordringer i hele opplæringsløpet og dermed øke forståelsen for 
hverandres betydning. Målet er at barn og unge skal oppleve god sammenheng og progresjon i et 
helhetlig opplæringsløp.  
 
På handlingsområdet tall og statistikk, har RPHO-teamet arbeidet tett med pilotkommunene og tall- 
og statistikkgruppen i utdanningsavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Målet med arbeidet har vært 
å videreutvikle Høstrapporten som viser årsresultatene i videregående opplæring. Resultatene kan 
spores til elevens bostedskommune og avgivende ungdomsskole. Rapporten har derfor stor 
interesse for kommunenes kvalitetsarbeid overfor sine skoler. Kommunene meldte at skolelederne i 
hele grunnopplæringen, ønsker kompetansepåfyll i analyse av tall og statistikk og i 2016 arrangerte 
derfor RPHO en fagdag for skoleledere i Vestfold med temaet Statistikk og analyse. 

 

5.2.2  Forsøk med Opplæringskoordinator 

Tall for gjennomføring og frafall har i mange år vist at det er primært i overgangen fra Vg2 til Vg3 
blant yrkesfaglige elever frafallet er størst. Dette skyldes i hovedsak mangel på læreplasser, også i 
kombinasjon med at en del elever ikke er godt nok kvalifisert for læreplass. De kan ha stryk i ett eller 
flere fag og ev også mye fravær. Som et ledd i Vestfoldskolen 2020 bevilget Hovedutvalg for 
utdanning midler til å prøve ut en ny funksjon ved et par videregående skoler. Fra høsten 2016 og i 
ett år fremover prøves ut en rolle som Opplæringskoordinator ved Sandefjord videregående skole 
(70% ressurs) og Horten videregående skole (50% ressurs). Oppgaven til disse er å ha en oversikt 
over alle yrkesfaglige elever allerede fra starten på Vg2 og følge tett med på 
opplæringsprogresjonen. Hovedmålsettingen er at alle skal ha en opplæringsplass ved oppstart på 
Vg3. Primært læreplass, men alternativt Vg3 fagopplæring i skole, kvalifiseringskurs etc. Alt er bedre 
enn å slutte. Opplæringskoordinator skal ha en systemrolle med individfokus, jobbe tett sammen 
med eksisterende støtteapparat, inklusiv næringslivskoordinator og OT. Avdelingsledere og YFF-
lærere (yrkesfaglig fordypning) er særlig viktige. Opplæringskoordinator skal veilede, etterspørre, 
aktivisere og engasjere, avdekke ev. systemhull og drøfte mulige løsninger for elever som står i fare 
for ikke å ha en opplæringsplass å gå til ved oppstart på Vg3.  

 

5.2.3 Lokale tiltak for å øke gjennomføringen 

I perioden 2009-2015 fikk fylkeskommunene årlig tildelt midler fra Utdanningsdirektoratet til tettere 
oppfølging av elever med svake grunnleggende ferdigheter. I denne perioden har det utviklet seg 
ulike modeller på skolene for intensivkurs, eksamenstrening, leksehjelp ol. I 2016 bevilget 
Hovedutvalg for utdanning 1 million til tiltak på skolene før å øke andelen fullført og bestått. De 
fleste av skolene søkte om midler til tiltak. Særlig var det mange som så betydningen av intensivkurs 
og eksamenstrening i matematikk, et fag mange elever sliter med.  Et par av skolene hadde 
samarbeid med Nettskolen. Av andre tiltak kan nevnes fokus på grunnleggende ferdigheter, 
begrepstrening og engelskfaget for minoritetsspråklige.  
 
I både vår- og høsthalvåret 2016 ble det i samarbeid med Færder videregående skole igangsatt 
intensivkurs/eksamensforberedende kurs for lærlinger som har ett eller flere stryk i fellesfagene. 
Lærlingene gikk så opp til privatisteksamen i mai/juni og november/desember. Det var totalt 10 
lærlinger som benyttet seg av tilbudet. Fag som ble tilbudt var matematikk, norsk og engelsk.   
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5.2.4 Pedagogisk vandring/Learning Walks 

I 2014 bevilget Fylkestinget midler til utdanningssektoren som skulle brukes til å lære av de beste. 
Som tidligere nevnt er Canada et av de landene i verden som har hatt en svært god utvikling i 
resultater for opplæring de siste 10 – 12 årene. 
 
De viktigste suksessfaktorene som har bidratt til at Canada har lykkes er: 

 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  
 

Representanter fra fylkeskommunen og kommuner i Vestfold og Telemark deltok på en studietur til 
Toronto høsten 2014 og etter studieturen samarbeidet KS Buskerud Telemark Vestfold med Dr 
Beverley Freedman (Ontario Institute for Studies in Education) om oppfølging her hjemme med kurs 
og treningsøkter i metodikken.  
 
Høsten 2016 arrangerte KS BTV en ny studietur til Canada. OU-midler dekket kostnadene til reise og 
opphold for direktøren, rektorene og fagpersonene som følger opp de videregående skolene i 
Vestfold. Ett av tiltakene som er overført fra Canada og som nå er etablert i de fleste videregående 
skolene i fylkeskommunen og i flere kommuner i Vestfold, er metodikken pedagogisk 
vandring/Learning Walks26. Metodikken dreier seg som nevnt om ledere som vandrer på egen skole 
for å observere elevenes læring og få mer kjennskap til hva som fremmer læring og den har vært 
brukt med suksess ved skoler i Ontario i flere år. På begge studieturene til Canada har programmet 
inneholdt vandring på skoler.  
 
Noen av de videregående skolene i Vestfold bruker nå metodikken jevnlig. Erfaringene i 
innkjøringsfasen er at det er en god metode, men at noen faser i vandringen er mer krevende og at 
det er behov for å trene sammen for å bli gode. Målet er at alle de videregående skolene skal ta i 
bruk metodikken både for at ledere skal ha god kunnskap om læringsarbeidet på egen skole og for å 
bygge kompetanse i personalet.  
  

                                            

26 Dr Beverley Freedman, Ontario Institute for Studies in Education  
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5.2.5 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. Ansvaret innebærer at skolene må tilstrebe 
plasser ute i bedrift i YFF-faget (yrkesfaglig fordypning) mens elevene går i Vg1 og Vg2. Videre følger 
skolene opp lærlinger og lærekandidater ute i de selvstendig godkjente lærebedriftene og gir Vg3-
tilbud til de elevene som ikke oppnår læreplass. Dette bidrar til at skolene søker et tettere 
samarbeid med næringslivet om opplæringen. Det er gjort erfaringer med at en YFF-plass ofte 
resultere i en læreplass i neste omgang. 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 YFF 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  

 Øke forståelsen for et helhetlig opplæringsløp 
 
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. Næringslivskoordinatorene har 
en viktig rolle i arbeidet med både å få flere praksisplasser i YFF-faget og flere læreplasser. Dette 
arbeidet har ført til enda bedre samarbeid med opplæringskontorene, og for å få til bedre 
overganger og få flere læreplasser deltar de i møtene mellom skolene og utdanningsavdelingen. I 
tillegg har noen skoler fått opplæringskoordinator hvis arbeid kan knyttes opp mot det 4-årige løpet.  
Kvalifiseringskurs og forsterket Vg2 opplæring er tiltak som inngår i det 4-årige løpet. Dette omtales 
også i kapittel fem.  

 

5.2.6 Sommerskolen 

Som tidligere år ble det i 2016 arrangert sommerskole for yrkesfagelever de to siste ukene i juni i 
fagene matematikk og naturfag, etterfulgt av eksamen. Dette er et gratis tilbud til elever og lærlinger 
som har stryk eller ikke er blitt vurdert i de aktuelle fagene. Sommerskolen er et samarbeid mellom 
utdanningsavdelingen og Greveskogen videregående skole. Sommerskolen var en suksess i også i 
2016; 14 elever gikk opp til eksamen i naturfag og alle bestod. Resultatene i matematikk var også 
svært gledelige; av 56 elever som avla eksamen, bestod 43 (77 %).  
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5.2.7 Arbeid for flere læreplasser  

Vestfold fylkeskommune i samarbeid med partene i arbeidslivet iverksetter mange tiltak for å skaffe 
flere læreplasser til de søkerne som trenger det for å fullføre sin videregående opplæring. Det har 
vært en økning i antall lærekontrakter i kommunene. I de statlige institusjonene er det fortsatt et 
potensiale for å bidra i fag- og yrkesopplæringa. 
 
Politikerne i Vestfold, med fylkesordføreren og leder av hovedutvalg for utdanning i spissen, 
utfordret de statlige institusjonene med en lærlingestafett i 2016. Stafetten førte til økt informasjon 
om lærlingeordningen og mediedekning, men resulterte dessverre bare i noen få nye 
lærekontrakter. Partene i arbeidslivet bidrar med å banke på dører, stille betingelser om å ha lærling 
ved anbud, bestillinger o.l. og ved å snakke opp lærlingeordningen i ulike sammenhenger. 
Det er også etablert en lokal samfunnskontraktgruppe av partene i arbeidslivet som har utarbeidet 
et mandat og en handlingsplan for å skaffe flere læreplasser.  
 

Organisasjonene som har undertegnet kontrakten og deltar i arbeidsgruppen skal fortrinnsvis 
arbeide gjennom eksisterende arenaer og i nettverk i egen organisasjon.  
Arbeid for flere læreplasser er et felles løft for fylkeskommunen som skoleeier, politikere, skoler, 
statlige og kommunale bedrifter, private aktører og alle organisasjonene. Det er behov for minst 100 
flere læreplasser i Vestfold. 
 

5.2.8 Prosjekt psykisk helse og læring 

Prosjekt psykisk helse er nå avsluttet. Målet med prosjektet var å bidra til å hjelpe sårbare elever å 
ivareta sin psykiske helse, slik at de ble bedre rustet til å nå sine opplæringsmål. Gjennom 
prosjektperioden er det etablert en praksis for dette i PPT. Prosjektet varte i tre år og det var tre år 
som resulterte i et kompetanseløft for ansatte i PPT, ansatte i de videregående skolene, og ikke 
minst et betydelig bedre tilbud til sårbar ungdom i videregående opplæring.  
 
Det er gjennomført samtaler med 451 ungdommer knyttet til psykisk helse, 156 har deltatt i SMART-
grupper og 89 har blitt henvist videre til andre spesialiserte tjenester. I tillegg har det vært 
jentegrupper, motivasjonsgrupper, ME-gruppe og guttegrupper som til sammen har omfattet ca. 
100 ungdom.  
 
PPT har jobbet systematisk med samarbeid og rutiner ved skolene for å komme i posisjon til å bistå 
skolene, lærerne og elevene på området psykisk helse og læring. Tradisjonelt har PPT jobbet på 
systemnivå med spesialundervisning og tilrettelagt opplæring, men etter systematisk jobbing i 
prosjektet kan PPT nå bistå skolene på systemnivå også på feltet psykisk helse og læring. Det har 
vært holdt kurs knyttet til lærerrollen, psykisk helse og læring for hele personalet ved skoler, 
avdelinger og faggrupper. 
 
Det er utarbeidet en veileder for personalet i videregående opplæring: Veileder i psykisk helse og 
læring. Denne veilederen foreligger i trykt hefte, er tilgjengelig i Portalen og som interaktiv PDF-fil på 
fylkeskommunens nettsider; https://vfk.no/Documents/vfk.no-dok/Utdanning/PPT%20-
%20dokumenter/VeilederPsykiskhelse_l%c3%a6ring_digital.pdf 
 
Arbeidet med å bidra til kompetanseheving for personalet i videregående opplæring fortsetter og 
fokuset rettes også på hvordan hjelpe ungdom som har blitt utsatt for mobbing. 

 

https://vfk.no/Documents/vfk.no-dok/Utdanning/PPT%20-%20dokumenter/VeilederPsykiskhelse_l%c3%a6ring_digital.pdf
https://vfk.no/Documents/vfk.no-dok/Utdanning/PPT%20-%20dokumenter/VeilederPsykiskhelse_l%c3%a6ring_digital.pdf
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5.2.9 Yrkesfaglige innovasjonsprosjekter 

Hovedutvalget for utdanning i Vestfold avsatte i budsjettbehandlingen i 2016 to millioner kroner i 
prosjektmidler til styrking av yrkesrettet utdanning for aktører i fagopplæring i Vestfold i perioden 
2016 – 2019. Midlene blir avsatt årlig, og 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 påpeker at 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. Skoler, opplæringskontorer, NHO, LO og lærebedrifter kan søke om midler til prosjekter.  
 
Innovasjonsprosjektene må fylle følgende kriterier:  

 Fremme samarbeid mellom skole og arbeidsliv  

 Bidra til sammenheng i det helhetlige opplæringsløpet  

 Representere noe nytt og være nyskapende  

 Være bærekraftig utover prosjektperioden  

 Være overførbart til andre  

 Bidra til å øke andelen elever/lærlinger som fullfører og består  
 
Prosjekter som søker om videreføring skal: 

 Begrunne videreføring i tråd med kriteriene 

 Beskrive erfaringer og resultater så langt 

 Beskrive eventuelle endringer i forhold til mål og tiltak i prosjektet 
 
Det kom inn 18 søknader på til sammen seks millioner kroner og åtte prosjekter har fått midler 
inneværende år og blir fulgt med besøk og erfaringsdeling: 
1. Opplæringskontoret for transport og logistikk – Veikart for elever på Vg2/videreført fra 2015 
2. NHO og næringsforeningene. Videreført fra 2015 

3. Re videregående skole. Videreført fra 2015  

4. Greveskogen videregående skole – AHT. Videreført fra 2015 

5. Byggopp – skalahus. Videreført fra 2015 
6. Treringen – læreplasser i bransjen  
7. Holmestrand videregående skole – samarbeid med næringsforeningen 
8. Teknikk og industriell produksjon og forsterkning av YFF-samarbeid mellom skolene. 
 
Fem av prosjektene er en videreføring fra 2015. 
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 Videre arbeid 

 
I sum viser Tilstandsrapport 2017 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.   
 
I juni 2017 skal en ny strategisk plan for videregående opplæring til politisk behandling. I det videre 
arbeidet vil hovedområdene i den nye strategiske planen og handlingsområdene i Regional plan for 
helhetlig opplæringsløp (RPHO), legges til grunn i arbeidet for at enda flere elever, lærlinger og 
lærekandidater skal gjennomføre sin videregående opplæring med best mulig resultat. I tillegg til 
fokus på kvalitet i hele det 4-årige opplæringsløpet, vil det også legges stor vekt på samhandling og 
godt samarbeid med alle aktører som er viktige for at elever, lærlinger og lærekandidater skal finne 
sin gode vei til utdanning, yrke og arbeid – til det beste for den enkelte og for Vestfoldsamfunnet. 



Vestfold fylkeskommune
Svend Foyns gt 9   N–3126 Tønsberg   Tlf.: +47 33 34 40 00   firmapost@vfk.no


	Tilstandsrapportforsideredusert
	Tilstandsrapporten 2017 - Videregående opplæring i Vestfold 2015-2016 -
	bakside

