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Forord 

Tilstandsrapport 2018 tar for seg resultater for perioden som tilsvarer skoleåret 2016/2017. 
Årets tilstandsrapport publiseres i første halvår av virkeperioden for den nye strategiplanen 
for videregående opplæring i Vestfold, som ble vedtatt høsten 2017. Hensikten med den nye 
strategiplanen er å etablere et felles, forpliktende grunnlag for utviklingen av videregående 
opplæring i Vestfold den neste femårsperioden. Det er satt tre hovedmål for 
strategiperioden:  
1. Forbedre læringsresultatene for alle 
2. Øke andelen som fullfører og består opplæringen 
3. Øke opplevelsen av livsmestring 
Disse målene er overordnede også for oppfølgingen av resultatene i tilstandsrapporten. For 
nettopp å synliggjøre sammenhengen mellom oppfølging av tilstandsrapporten og den nye 
strategiplanen, blir noen av områdene i den nye strategiplanen knyttet til resultatene som 
presenteres i kapittel 2, 3 og 4.  

Ved inngangen til virkeperioden for strategiplanen gjennomførte alle de fylkeskommunale 
opplæringsvirksomhetene en ståstedsanalyse. Sammen med datagrunnlaget i 
Tilstandsrapport 2018 bidrar analysene til å synliggjøre hva videregående opplæring lykkes 
godt med, men også noe av det som står i veien for at flere skal lære mer og øke 
opplevelsen av livsmestring.  

Hver eneste dag legges det ned et betydelig arbeid for videregående opplæring i skoler og 
bedrifter i hele fylket vårt. Den daglige innsatsen til alle lærere, andre ansatte, instruktører og 
ledere på ulike nivåer er helt avgjørende for de gode resultatene vi oppnår på mange og 
viktige områder. Rapporten viser også at er områder der det er behov for forbedring. For å 
heve kvaliteten ytterligere må det jobbes målrettet med å bygge en sterk kultur for 
evaluering, læring og deling av god praksis både i den enkelte virksomhet, og mellom 
virksomheter. Enda større grad av samhandling og dialog mellom alle aktører som skal bidra 
i utvikling av det videregående opplæringsløpet er avgjørende. Tilstandsrapporten vil bli fulgt 
opp på ulike arenaer, blant annet i møter med skolene og opplæringskontorene. Målet er at 
vi skal løse vårt felles oppdrag med best mulig resultat, først og fremst til det beste for den 
enkelte elev, lærling og lærekandidat – men også for hele Vestfoldsamfunnet.  

Et trygt og godt læringsmiljø som gir gode rammer for å mestre livet. Et størst mulig 
læringsutbytte ut fra egne forutsetninger. Det må være vår ambisjon. Oppfølging og analyse 
av våre resultater gjennom Tilstandsrapport 2018 er et viktig skritt på veien.  

God lesing!  

 

 

 

 

Lisbeth Eek Svensson 
Utdanningsdirektør  
Vestfold fylkeskommune 

  



5 av 90 

 

 Innledning  

I henhold til opplæringsloven skal skoleeier hvert år utarbeide en rapport om tilstanden i 
videregående opplæring knyttet til områdene læringsresultater, gjennomføring og 
læringsmiljø. En av intensjonene 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 skal bidra til å gi den politiske ledelsen i fylkeskommunen et 
grunnlag for å gjøre nødvendige prioriteringer i arbeidet med oppfølgingen av de 
overordnede planene, samt sikre sammenheng mellom de budsjettmessige og økonomiske 
satsingene og behovene i utdanningssektoren.  
 
Intensjonen er også 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 videreutviklingen av videregående opplæring i Vestfold. 
 
Tilstandsrapport 2018 presenterer resultater fra skoleåret 2016/2017 og resultater fra elev- 
og lærlingundersøkelsene høsten 2015, 2016 og 2017 på de fleste indikatorer. Som følge av 
noen endringer i elevundersøkelsen er det bare to år med resultater 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 5 oppsummerer et utvalg av 
nasjonale og regionale tiltak som skal bidra til bedre gjennomføring. I det siste kapitelet 
redegjøres det for noen prioriteringer i det videre arbeidet. 
 
Resultatene i tilstandsrapporten er å betrakte som endelige resultater. Det er i hovedsak de 
offisielle kildene Skoleporten, Statistikkportalen og Utdanningsdirektoratet som er tatt i bruk. 
I enkelte tilfeller, der de offisielle kildene ikke er tilstrekkelig, er det hentet data fra Vigo, Vigo 
voksen eller det skoleadministrative systemet Extens. 

I rapporten brukes i hovedsak begrepene elever og lærlinger. Disse begrepene inkluderer 
alle som deltar i videregående opplæring.  
 
Det vil forekomme noe prikking av resultater i rapporten. Dette skyldes lave antall samt 
tilfeldig prikking, for å skjule lave antall. Begge deler er markert med stjerne (*). Det er antall 
lavere enn fem som i utgangspunktet prikkes. Dette er på linje med Utdanningsdirektoratet. 

Som et ledd i oppfølgingen av tilstandsrapporten utarbeides det også i år en kortversjon som 
skal bidra til å tydeliggjøre hovedbudskapet i rapporten og gjøre informasjonen mer 
tilgjengelig. Både fullversjon og kortversjon publiseres på Vestfold fylkeskommune sine 
nettsider.  
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1.1 Kort oppsummering 

Resultatene som presenteres i rapporten viser positiv utvikling på en del indikatorer og 
indekser, men den viser også at det er resultater som ikke utvikler seg i ønsket retning. Etter 
svært positive tall for gjennomføring av videregående opplæring totalt etter fem år for 2010-
kullet, så gikk dette tilbake med 1,6 prosentpoeng for 2011-kullet. Det offisielle resultatet for 
gjennomføring for 2011-kullet ved de offentlige skolene i Vestfold ble 71,5 %. Både nasjonalt 
og regionalt var målet 75 %. Det er videre positivt at den offisielle gjennomføringsstatistikken 
også viser at det for tredje kullet på rad er en synkende andel som slutter uten å fullføre, 
samt en synkende andel som fullfører med ett eller flere stryk eller som mangler fag. 

Enkelte indikatorer knyttet til tema mobbing utvikler seg imidlertid ikke i ønsket retning. Selv 
om det sammenliknet med landsgjennomsnittet er en lavere andel av elevene i Vestfold som 
opplever mobbing to-tre ganger i måneden eller oftere – så er det en liten nedgang i andelen 
av elever som ikke i det hele tatt opplever mobbing. Den samme utviklingen viser seg i 
lærlingundersøkelsen. For tredje år på rad er det en reduksjon i Vestfold i andelen av 
lærlinger og lærekandidater som ikke i det hele tatt opplever at de blir mobbet på 
arbeidsplassen.  
 
Etter tre år med nedgang i andelen elever som slutter viser resultatene for 2016/2017 en 
liten økning på 0,2 prosentpoeng. Det offisielle resultatet for andelen sluttere i Vestfold i 
skoleåret 2016/2017 ble 2,6 %. Landsgjennomsnittet var 3,9 %. Det er en høyere andel av 
elevene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som slutter enn elever i 
studieforberedende utdanningsprogrammer. 

Videre viser rapporten at den positive tendensen for andelen av lærlinger som har bestått 
fag- eller svenneprøve etter fem år fortsetter for 2012-kullet. Resultatet for Vestfold var  
80 %. Etter en liten oppgang i andel hevinger av lære-/opplæringskontrakter i 2016, var det 
svært positivt at denne gikk noe ned igjen i 2017, til 7,7 %. 

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, 
bedriftene og andre viktige samarbeidspartnere. For å lykkes med å snu resultater som ikke 
er i tråd med ambisjonene, samt videreutvikle og stabilisere andre resultater, er det også 
viktig og avgjørende med godt samarbeid og samhandling mellom de ulike nivåene med 
ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av opplæring i hele opplæringsløpet.  

Tilstandsrapport 2018 gir et avgrenset innblikk i utdanningssektoren i Vestfold 
fylkeskommune. Fylkesrådmannen følger opp opplæringen på et mer detaljert nivå enn det 
som framkommer i 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.  
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For 2017 var målene at flere skulle fullføre og bestå, færre skulle slutte, at 
læringsresultatene og læringsmiljøet skulle bli bedre. 

 

1.3 Strategiplan for videregående opplæring i Vestfold 2017 – 2022  

28. september 2017 vedtok Fylkestinget ny strategiplan for all fylkeskommunal videregående 
opplæring - i skoler, i lærebedrifter og i voksenopplæringen. Planen beskriver hva 
videregående opplæring i Vestfold lykkes godt med i dag, og hva som er utfordringene. Den 
prioriterer tre mål for den neste femårsperioden: Forbedre læringsresultatene for alle, øke 
andelen som fullfører og består, og øke opplevelsen av livsmestring. Strategiplanen peker 
på fem områder som det er særlig viktig å utvikle for å nå målsettingene: 

1. Profesjonsutvikling 
2. Livsmestring 
3. Matematikk 
4. Digital kompetanse 
5. Det 4-årige løpet 

På hvert av disse områdene inneholder strategiplanen tiltak for skoleeier, for 
skoleledere/faglige ledere og for lærere/instruktører. Valg av områder og tiltak bygger på 
analyser av hvilken kompetanse unge og voksne vil trenge i framtida, og på forskning om 
hva som betyr mest for elevenes, lærlingenes og de voksnes læring. 

Bredt sammensatte arbeidsgrupper har utarbeidet forslag til handlingsplaner på de fem 
strategiområdene. I handlingsplanene prioriteres hvilke tiltak det skal jobbes med i første del 
av strategiperioden, og innholdet i tiltakene konkretiseres. Elever, skoleledere, 
representanter for organisasjonene og opplæringskontorene og medlemmer i 
Yrkesopplæringsnemnda og Hovedutvalget for utdanning har kommet med forslag til 
handlingsplaner. En samlet handlingsplan for skoleeier for perioden mars 2018 – juni 2019 
skal behandles og vedtas våren 2018.  

De fylkeskommunale opplæringsvirksomhetene har gjennomført ståstedsanalyser som 
beskriver virksomhetens status på de fem områdene i strategiplanen. Arbeidet med å 
realisere planen er en viktig del av styringsmøtene som utdanningsdirektør gjennomfører 
med virksomhetene de første månedene av 2018. Virksomhetene viderefører vellykkede 
tiltak på strategiområdene, og de planlegger nye tiltak i virksomhetens utviklingsplan for 
kommende skoleår med utgangspunkt i eget ståsted og innen de rammer som tiltak på 
skoleeiernivå setter. 

Strategiplanen inneholder også seks felles indikatorer på måloppnåelse:  

 Samlet karakterutvikling fordelt på standpunkt- og eksamenskarakterer 

 Skolebidraget: Forskjellen mellom karakternivået elevene har når de begynner 
videregående opplæring i skole, og nivået de har når de slutter 

 Andel elever som får karakteren 5 og 6 i basisfagene norsk, matematikk og engelsk 

 Andel elever og lærlinger som fullfører og består 

 Livsmestringsindikator satt sammen av spørsmål fra elevundersøkelsen, 
lærlingundersøkelsen og ungdataundersøkelsen 
 

Disse indikatorene er utarbeidet for å kunne følge med på i hvilken grad hovedmålsettingene 
blir nådd, og få faktagrunnlag for videre utviklingsarbeid. 
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1.4 Utdanningssektoren i Vestfold  

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift. Drøye 8700 
elever og nesten 2000 lærlinger og lærekandidater var i 2016/2017 omfattet av 
fylkeskommunens utdanningstilbud. Vestfold fylkeskommune eier og driver 10 videregående 
skoler, en skole for sosiale og medisinske institusjoner (SMI), en folkehøyskole (Skiringssal), 
Fagskolen i Vestfold (FiV), 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 2016/2017 fra 248 til 2000 elever. I tillegg hadde Vestfold fylkeskommune i 2017 i 
gjennomsnitt 1992 løpende lærekontrakter fordelt på 98 ulike lærefag. Det var 3448 
privatister som var oppe til eksamen og totalt ble det gjennomført 6056 privatisteksamener i 
Vestfold i 2016/2017.  

Videre var det i 2017 til sammen 1642 ansatte i de videregående skolene og SMI-skolen 
totalt. Av disse var det 1242 lærere og 400 øvrige ansatte. I utdanningsavdelingen er det 
totalt 51 ansatte fordelt på de fire seksjonene: eksamenskontoret, fagopplæringsseksjonen, 
skoleseksjonen og utdanningsstaben. Totalt i utdanningssektoren var det registrert 1860 
ansatte i 2017.  
 
Sektoren samarbeider med om lag 120 frittstående lærebedrifter og 780 medlemsbedrifter 
gjennom 36 opplæringskontorer. 

 

1.4.1 De videregående skolene 

I det følgende presenteres utvalgte resultater fra skoleåret 2016/2017, skolenes 
kommentarer til resultatene og deres prioriteringer 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 de som var elever 
i Vg1, Vg2 og Vg3 etter 1.10. det aktuelle skoleåret.    
 
I tillegg til skolenes resultater presenteres også en oversikt per skole som viser byggeår, 
areal, arealvektet tilstandsgrad (ATG)1 og de viktigste bygningstekniske utfordringene.  
  

                                            

1 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 med mer. 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: 672 

Antall ansatte: 142 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2016/2017: 77 %  

(77,8 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2016/2017: 4,9 % (32) 

Utdanningstilbud/-program:  

Bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk, 
elektrofag, teknikk og industriell produksjon, kunst, 
design og arkitektur, tekniske og allmenne fag (TAF), 
påbygning til generell studiekompetanse, lærlingskolen.  

 
I 2016/2017 var skolen spesielt godt fornøyd med: 

 Gode resultater på elevundersøkelsen, spesielt på indeksene motivasjon og støtte fra 
lærerne.  

 Resultatene på nevnte indekser sees i sammenheng med at skolen har en økning i 
andel fullført og bestått per skoleår for femte året på rad. 

 
I 2016/2017 var de største utfordringene:  

 Skolen er ikke fornøyd med en slutterandel på 4,9 % (32 elever). 

 Øke den digitale kompetansen blant de ansatte. 

 
I 2017/2018 prioriterer skolen følgende i forbindelse med oppfølgingen av den nye 
strategiplanen:  

  Skolens utviklingsplan ha hatt to spesielle satsningsområder i perioden 2014-2018: 
1. Relasjonsbasert arbeid med elevene 
2. Læringsfremmende arbeid (vurderingspraksis)  

 Utviklingsplanen har også et eget område innenfor profesjonsutvikling, som er et av 
strategiområdene i den nye strategiplanen.  

 Skolen vil følge opp handlingsplanene som tilknyttes den nye strategiplanen, og disse 
ferdigstilles i april 2018. 

 Økt fokus på elevenes læring gjennom videreutvikling av pedagogisk vandring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggeår: 2013 
Areal: 14 539m2 
ATG: 0,4  
 

Bygningstekniske utfordringer: Ingen 

Status 2017: 
Ingen endring. 
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Greveskogen videregående skole 
Tønsberg  

 

Antall elever: 1013 

Antall ansatte: 196 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2016/2017: 77,6 % 

(80,4 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2016/2017: 1,8 % (18) 

Utdanningstilbud/-program: 

Studieforberedende programområder inkl. musikk og 
drama, yrkesfaglig programområder med restaurant og 
matfag/service og samferdsel, innføringsklasser for 
minoritetsspråklige elever, arbeids- og 
hverdagslivstrening (AHT). 

 
I 2016/2017 var skolen spesielt godt fornøyd med: 

 Nedgang i elevfraværet. 

 God søkning til realfag, restaurant og matfag og musikk og drama. 

 Alle elever bestod eksamen i sidemål.  

 Gode systemer for oppfølging av elever ved tidlig identifisering, kartlegging og 
oppfølging (IKO).  

 
I 2016/2017 var de største utfordringene:   

 Økende antall elever har psykososiale utfordringer. 

 Færre søker service og samferdsel. 

 For få søkere til teori og arbeid i fellesskap (TAF). 

 Plassmangel og lite tilpasset undervisningsareal er en pedagogisk utfordring i møte med 
fremtidens skole.  

 For få gode møteplasser og møterom til disposisjon for samarbeid lærere-elever.  

 Noen utfordrende grupper med behov for massive tiltak.  

I 2017/2018 prioriterer skolen følgende i forbindelse med oppfølgingen av den nye 
strategiplanen:  

 Prosjektene Elevens digitale lærebok og Innovasjonsprosjektet (digitale læringsformer).  

 Satsing på matematikk fordypning. 

 Tiltak for elever som har utfordringer med overgang fra ungdomsskolen. 

 Prioriterer matematikk-didaktikk i etterutdanning for lærere. 

 Profesjonsutvikling og kompetanseheving gjennom systematisk kursing og 
kollegaveiledning.  

 Satsing på digitalpedagog. 

 Fokus på det 4-årige løpet og oppfølging av dette. 

 Tidlig, tett og planmessig oppfølging av alle elever som er i faresonen for ikke å klare å 
bestå alle fag. 

 Tett oppfølging av skole- og klassemiljø i samarbeid med elevråd og skolemiljøutvalg. 
 
 

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

Bygningstekniske utfordringer:  

 Pedagogisk funksjonalitet 

 Kantine/aula 

 Fasader idrettsbygg 

Status 2017: 

 Det er skiftet ut ledelys for hele skolen og gjort utvendige grunnarbeider 
og asfaltering utenfor idrettsbygg. 

 Erstatningsbane for Vestfoldhallen er påbegynt og vil bli ferdigstilt i 
2018. 
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Holmestrand videregående skole 
Holmestrand  

 

Antall elever: 264 

Antall ansatte: 58 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2016/2017: 75,2 % 

(80,3 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2016/2017: 4,5 % (12) 

Utdanningstilbud/-program: 

Studiespesialiserende, medier og kommunikasjon, 
restaurant- og matfag, helse- og oppvekstfag, teknikk og 
industriell produksjon, påbygging til generell 
studiekompetanse. 

 
 
I 2016/2017 var skolen spesielt godt fornøyd med: 

 Andelen elever som fullfører og består har økt med 10 prosentpoeng på 5 år, fra 70,5 % til 
80,3 %. 

 De siste fem årene har samlet karaktersnitt økt fra 3,63 til 3,98. 

 Skolen ble sertifisert som miljøfyrtårn i juni 2017. 

 Alle yrkesfagelever besto faget matematikk. 

 Alle elever på yrkesfag utplasseres i yrkesfaglig fordypning fra første skoleår, og skolen 
hadde ingen elever som gikk Vg3 i skole. 

 
I 2016/2017 var de største utfordringene:  

 Redusert elevtall 

 Nedgang i elevkull på den nærmeste avgiverskolen, også de nærmeste årene.   

 Endringer i utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon fra yrkesfaglig til 
studieforberedende har gitt en reduksjon i antall elever på utdanningsprogrammet medier 
og kommunikasjon, men også studiespesialiserende.  

 Små fagmiljøer både for pedagoger og elever.  

 Å opprettholde et bredt og godt tilbud, særlig antall programfag på studiespesialiserende.   
 

I 2017/2018 prioriterer skolen følgende i forbindelse med oppfølgingen av den nye 
strategiplanen:  

 Profesjonsutvikling: Tema engasjerende undervisning prioriteres. 

 Livsmestring: Spisses mot sammenhengen mellom psykisk helse og skolestress (med 
bakgrunn i ungdataundersøkelsen 2017), og hva som skal til for å redusere skolestress. 
Elevene involveres aktivt i arbeidet. Eksempel på tiltak er felles prøveplan og jevnere 
arbeidsbelastning med ikke mer enn to vurderinger i løpet av en uke. 

 Digital kompetanse: Arbeid på tre nivåer for å oppfylle IKT-standarden 2017-2018 – felles, 
per fag/seksjon og individuelt. Alle pedagoger har deltatt i opplæring i bruk av OneNote.    
 

 

 

 

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

Bygningstekniske utfordringer:  

 Fasade og grunnmur 
 Lite fleksibilitet i tekniske installasjoner 

Status 2017: Ingen endring. 
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Horten videregående skole 
Horten  

 

Antall elever: 1056 

Antall ansatte: 190 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2016/2017: 82,4 %  

(85,5 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2016/2017: 3,4 % (34) 

Utdanningstilbud/-program: 

Studiespesialisering, påbygg vg3, medier- og 
kommunikasjon, medieproduksjon, idrettsfag, elektrofag, 
arbeids- og hverdagslivstrening, helse- og oppvekst, 
helse- og oppvekst studieforberedende, teknikk og 
industriell produksjon, service og samferdsel. 

 
I 2016/2017 var skolen spesielt godt fornøyd med: 

 At en så høy andel av elevene ved skolen fullførte og bestod skoleåret. 

 Elevenes positive tilbakemeldinger i elevundersøkelsen. 

 Elevenes læringsresultater – svært gode faglige resultater på enkelte yrkesfaglige 
utdanningsprogram (programfag) og samlet karaktersnitt har de siste fem årene gått opp fra 
3,74 til 3,98. 

 Stor grad av brukerinvolvering til ny skole. 

 God tjenestelevering for elever i 2016/2017. 
 

I 2016/2017 var de største utfordringene:  

 Mange elever har psykososiale utfordringer. 

 For mange elever som slutter på skolen (34 elever, som tilsvarer en andel på 3,4 %). 

 Elevundersøkelsen og faglige resultater viser for store forskjeller mellom de ulike 
utdanningsprogram på skolen. 

 
I 2017/2018 prioriterer skolen følgende i forbindelse med oppfølgingen av den nye 
strategiplanen:  

 Ønsker å prioritere oppgaver som betyr mest for elevenes og lærlingenes læring. Er i ferd med 
å etablere pedagogisk vandring som metode og gode klasseteam som refleksjonsarena. 

 Digitalløft 2020 – Kompetansekartlegging har blitt gjennomført og skolen skal utarbeide  
e-læring for felles digitalløft mot 2020 og Nye Horten videregående skole. 

 Viderefører arbeidet med det 4-årige løpet. Alle avdelingsledere har næringslivsressurs og 
deltar i et forpliktende YFF-forum på skolen (yrkesfaglig fordypning). 

 Ønsker å etablere Drømmeskolen som et livsmestringsprogram for elevene. Mange 
eksisterende aktiviteter kan settes inn i dette konseptet. 

 Gode diskusjoner i rektornettverket med ungdomsskolene og det er ønske om å etablere 
profesjonsnettverk blant annet i matematikk. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Status 2017: Ingen endring. 



13 av 90 

 

Melsom videregående skole 
Melsomvik 

 

Antall elever: 248 (inkludert 41 elever på agronomkurs 

for voksne) 

Antall ansatte: 61 (inkludert ansatte i Melsom gård) 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2016/2017: 65,3 %  

(76 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2016/2017: 2,5 % (6) 

Utdanningstilbud/-program: 

Naturbruk, medier- og kommunikasjon, 
studiespesialisering med toppidrett hest, arbeids- og 
hverdagslivstrening (AHT). 

 
I 2016/2017 var skolen spesielt godt fornøyd med: 

 Uten elevene med alternativ plan i grunnlaget viser resultatene at det, sammenliknet med året 
før, var en høyere andel av elevene som fullførte og bestod skoleåret.   

 Skolen er tilfreds med at alle elever med alternativ plan er formidlet videre til aktivitet og 
arbeid.  

 Det er en positiv utvikling i elevenes tilstedeværelse og resultatet fra elevundersøkelsen viser 
at elevene skårer høyt på trivsel.  

 Når det gjelder mobbing jobber skolen forebyggende og har gode rutiner for oppfølging når 
mobbing avdekkes. 

 

I 2016/2017 var de største utfordringene:  

 Ved skolestart blir alle elever kartlagt i regning, lesing og engelsk. Resultatet av kartleggingen 
viser avvik mellom sluttvurderingen elevene har fått på ungdomsskolen og deres faktiske 
kompetanse.  

 Skolen har ikke egnede lokaler og kapasitet til antallet elever på arbeids- og hverdagslivsfag.  

 Tilby mer avansert matematikk til elever med gode matematikkferdigheter.  

 Skolen har implementert pedagogisk vandring. Det kan være behov for å utvikle skolens 
refleksjonspraksis i etterkant av vandringene for å sikre enda større læringseffekt.  
 

I 2017/2018 prioriterer skolen følgende i forbindelse med oppfølgingen av den nye 
strategiplanen:  

 Skolen har igangsatt prosjekt innen område livsmestring med ulike tema som mentaltrening, 
kosthold, sovevaner, kroppsfiksering og viktigheten av fysisk aktivitet.  

 I tillegg har skolens toppidrettselever et eget opplegg med fokus på mental trening. Prosjektet 
har egen ansvarlig lærer, som har ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere med 
dokumentasjon. 

 På bakgrunn av kartleggingen i regning ved skolestart iverksettes tiltak på tvers av klasser og 
elevgrupper. Tiltaket har fokus på alternative tilnærminger til matematikkfaget i små grupper. 

 Skolen har egen koordinator for den yrkesfaglige fordypningen på naturbruk. Koordinatoren 
har et utvidet ansvar for å knytte opplæringsbedriftene tettere til skolen. 

 
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 

Status 2017: 

 Rehabilitering av administrasjonsbygg startet. 
Ferdigstilles våren 2018.  

 Skiftet tak og kledning på gammel låve.  

 Siloer revet. 
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Nøtterøy videregående skole 
Nøtterøy  

 

Antall elever: 552 

Antall ansatte: 83 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2016/2017: 83 % 

(83,7 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2016/2017: 3,2 % (17) 

Utdanningstilbud/-program: 

Studieforberedende program herunder Nøtterøy 
internasjonale program (NIP) og innovasjon, helse- og 
oppvekstfag – helsearbeiderfaget, barne- og 
ungdomsarbeiderfaget, helseservicefag, apotektekniker, 
helse - og oppvekstfag med studiespesialiserende. 

 
I 2016/2017 var skolen spesielt godt fornøyd med: 

 Gode resultater i elevundersøkelsen og særlig innenfor læringskultur som har stor betydning for 
elevens læring.  

 Skolens helhetlige satsning på OneNote for å øke elevenes digitale ferdigheter og et kollektivt 
løft i smart bruk av teknologi 

 Alle programfagslærere på yrkesfag er med i hospiteringsordningen. 
 

I 2016/2017 var de største utfordringene:  

 Skolen har svært gode resultater på elevundersøkelsen, men ser samtidig at det er forskjeller 
mellom klasser. Det vil derfor settes i gang tiltak for å minske de interne forskjellene.  

 Resultatene for matematikk på yrkesfag er ikke i tråd med ambisjonene. Dette prioriteres derfor 
inneværende skoleår.  

 Skolen hadde manglende praksisrom for yrkesfag, noe som endres ved utbygging av helt nye 
rom som skal stå ferdig til skolestart høsten 2018.  

 Det er utfordrende å opprettholde et bredt tilbud på et høyt faglig nivå med negativ 
elevtallsutvikling i skolens nærkommuner.  
 

I 2017/2018 prioriterer skolen følgende i forbindelse med oppfølgingen av den nye 
strategiplanen:  

 Profesjonsutvikling: Det er startet et omfattende arbeid med å forme hva som skal kjennetegne 
kulturen på skolen. Alle ansatte involveres. Et annet stort løft har vært å få alle pedagoger aktivt 
med i samarbeidsgrupper hvor pedagogene benytter metoden Lesson Study for å øke både 
elevenes læring, egen og hverandres kompetanse.  

 Digital kompetanse: Skolen har laget en egen plan med utgangspunkt i fylkets IKT-plan. 
Inneværende skoleår er fokus først og fremst på OneNote for alle elever og ansatte.  

 Det 4-årige løpet: Sammen med Færder kommune har skolen konkrete planer om å 
videreutvikle det allerede tette samarbeidet. Dette inkluderer både utplassering av elever i Vg1 
og Vg2, instruktørkurs og oppfølging av lærlingene.  

 Livsmestring: En egen arbeidsgruppe har som mandat både å bidra til videreutvikling av 
eksisterende tiltak, samt å vurdere nye tiltak. Elevene er involvert i dette arbeidet gjennom både 
elevråd og SMU. 
 

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 

Status 2017: 

 Tilbygg og ombygging av arealer 
for helse- og oppvekstfag, samt 
lærerarbeidsplasser er startet 
opp.  

 Ferdigstilles i 2018.  
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Re videregående skole 
Ramnes  

 

Antall elever: 757 

Antall ansatte: 130 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2016/2017: 87,7 %  

(88,3 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2016/2017: 1,3 % (10) 

Utdanningstilbud/-program:  

Studiespesialisering, idrettsfag, helse- og oppvekstfag, 
bygg- og anleggsteknikk. Toppidrett tilbys på alle 
utdanningsprogram. 

 

I 2016/2017 var skolen spesielt godt fornøyd med: 

 Godt fornøyd med fullført og bestått-andelen, og meget godt fornøyd med lavt tall på 
antall sluttere. Dette har vært veldig stabilt de siste 10 årene.  

 Mange byggeprosjekter igjennom hele skoleåret. Nybygg inneholdende nye klasserom, 
bibliotek, arbeidsrom for lærere, møterom og arbeidsom for elever ble ferdigstilt i juni. Ny 
gymsal ble også ferdigstilt i juni 2017. 

 MOOC (Massive Open Online Courses) – åpent nettkurs. Pedagogisk personale har 
gjennomført første halvdel av en MOOC som omhandler vurdering for læring. Lærerne 
har sett på egen praksis ved vurderingsarbeidet og mange nye, spennende 
undervisningsopplegg er under utprøving. 

 Skolen har et aktivt internasjonaliseringsprogram som omfatter elever på HO, BA og nå 
også ansatte. 
 

I 2016/2017 var de største utfordringene:  

 Gode resultater på fullført/bestått skyldes i stor grad et meget godt resultat på yrkesfag. 
Resultatene på idrettsfag og studiespesialisering ligger under fylkessnittet på noen 
områder. 

 Byggeperioden: Det var en lang og krevende byggeperiode som krevde mye av de 
ansatte og elevene. Til tider var det vanskelig å finne fysiske rom til gjennomføring av 
undervisningen. Biblioteket hadde også et utfordrende skoleår da alle funksjonene måtte 
flyttes grunnet bygging av det nye biblioteket. 

 

I 2017/2018 prioriterer skolen følgende i forbindelse med oppfølgingen av den nye 
strategiplanen:  

 Fortsatt fokus på arbeid med MOOC og vurdering for læring. Elevundersøkelsen 2017 
forteller oss at det er positiv utvikling på området.  

 Fortsettelse av pedagogisk vandring. Rektor er ukentlige på besøk i klasser/grupper. 
Disse besøkene danner grunnlaget for pedagogiske diskusjoner i ledergruppa.  

 Livsmestring: Skolen ønsker større fokus på livsmestring som tema. I 2016/2017 ble det 
gjennomført en temadag med personlig økonomi som tema. Skolen ønsker å utvide 
dette fokuset. En arbeidsgruppe skal utarbeide et undervisningsopplegg som tar for seg 
ulike temaer under området livsmestring. Tanken er at undervisningsopplegget skal 
gjennomføres i alle klasser i klassens time, totalt fem – seks ganger, med ulike temaer 
hver gang (for eksempel nettvett, økonomi, språk/dannelse). 
 

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

Bygningstekniske utfordringer:  

 Drenering og enkelte fasader 

 Praksisarealer for byggteknikk 

 Fire av fem ventilasjonsanlegg bør skiftes ut 

Status 2017: 

 Utvidelse av bibliotek og klasserom ferdigstilt.  

 Ny gymsal ferdigstilt.  

 Vegger og dører mellom klasserom og 
gangareal oppgradert i følge med brannkrav. 
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Sande videregående skole 

Sande 

 

Antall elever: 460 

Antall ansatte: 93 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2016/2017: 79,9 %  

(82 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2016/2017: 2,4 % (11) 

Utdanningstilbud/-program:  

Studiespesialisering, påbygg Vg3, medier- og 
kommunikasjon, idrettsfag, elektrofag, arbeids- og 
hverdagslivstrening (AHT), helse- og oppvekst, teknikk og 
industriell produksjon. 

 
I 2016/2017 var skolen spesielt godt fornøyd med: 

 Gode karakterer på eksamen i norsk hovedmål, studieforberedende med en snittkarakter 
på 4.  

 Av 15 elever på barne- og ungdomsarbeiderfag fikk 8 elever karakteren 6 på tverrfaglig 
praktisk eksamen.  

 Andelen elever som sluttet var på 2,4 % (11 elever) og mange trives godt på skolen.  

 Skolen hadde en økning i antall elever høsten 2017 tross nedgang i elevtallet fra 
ungdomsskolen. 

 
I 2016/2017 var de største utfordringene: 

 Ungdataundersøkelsen viser at det er mange unge som sliter med skolestress og 
psykiske utfordringer. 

 Det er en utfordring at søkningen til de ulike programområdene varierer fra år til år. Det 
gjør det utfordrende å ha en forutsigbarhet for skolens ansatte og dimensjonering av 
tilbudet. 

 Beståttandel i fagene matematikk på yrkesfag og annet fremmedspråk på 
studieforberedende.  

 
I 2017/2018 prioriterer skolen følgende i forbindelse med oppfølgingen av den nye 
strategiplanen:  

 Profesjonsutvikling: Arbeid for å gjenkjenne læring i klasserommet og øke kompetansen 
på hva som fører til økt læring hos elevene. 

 Livsmestring: Er i gang med å utarbeide en tiltaksplan for å strukturere skolehverdagen 
til elevene. Målet er å dempe skolestresset.  

 Digital kompetanse: Infrastrukturen oppgraderes og skolen har nå fem rom med store 
touch TV-skjermer, det er satt i gang opplæring av lærere på nye IT-plattformer og det 
jobbes målrettet og samarbeides med den digitale ressursgruppen for at skolen skal bli 
rigget for den digitale fremtiden.   
 

 

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

Bygningstekniske utfordringer:  

 Ventilasjonsanlegg eldre en anbefalt teknisk 
levetid 

 Rørledninger generelt eldre en anbefalt 
teknisk levetid 

Status 2017: 

 Etterisolert sydlig fasade og skiftet takbelegg på 
gammel del.  

 Ledelys skiftet hele skolen. 
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Sandefjord videregående skole 
Sandefjord  

 

Antall elever: 2000 

Antall ansatte: 370 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2016/2017: 79,6 % 

(81,2 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2016/2017: 2,2 % (44) 

Utdanningstilbud/-program: 

Studiespesialisering, studiespesialisering med toppidrett, 
musikk, dans og drama, idrettsfag, kunst, design og 
arkitektur, helse- og oppvekstfag, teknikk og industriell 
produksjon, elektro, restaurant og matfag, design og 
håndverk, service og samferdsel, service og samferdsel 
med dobbelkompetanse, påbygg, arbeids- og 
hverdagslivstrening (AHT), innføringsklasse og 
International Baccalaureate. 

 
I 2016/2017 var skolen spesielt godt fornøyd med: 

 Det lave antallet sluttere (44). 

 Resultatene i norsk hovedmål. 

 Igangsetting av et to-årig etterutdanningsløp i vurdering for læring i regi av Høyskolen i 
Innlandet (HIL) 

 
I 2016/2017 var de største utfordringene:  

 For lav oppfyllingsgrad ved en del yrkesfaglige løp 

 Mange utfordringer ved trangboddhet og taklekkasjer som ikke er tettet. 
 Utfordrende å finne gode og treffsikre tiltak for å hjelpe elever som sliter med 

matematikk, spesielt på yrkesfag. 

 For stor variasjon i hvordan elevene opplever god praktisering av vurdering for læring. 

 For mange elever som ikke opplever tilstrekkelig grad av elevmedvirkning.  

 
I 2017/2018 prioriterer skolen følgende i forbindelse med oppfølgingen av den nye 
strategiplanen:  

 Profesjonsutvikling: Videre deltagelse i HILs nettkurs om vurdering for læring 

 Livsmestring: Deltagelse i Resilience –prosjektet og videreføring av skolens  
Tett på-satsing. 

 Matematikk: Videreføring av samarbeid i lokale matematikknettverk i tillegg til et stort 
antall målrettede støttetiltak i matematikk.  

 Digital kompetanse: Egen plan for iverksetting av IKT-pedagogenes fylkesplan for digital 
opplæring. Stor satsing på egne digitalpedagoger for kursing av ansatte og elever. 
Samarbeid med kommunen om muligheter for å lage et helhetlig løp i digitale 
ferdigheter. 

 Det 4-årige løpet: Videreføre skolens satsing på det 4-årige løpet innen flere yrkesfaglige 
utdanningsprogrammer. 

 

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 

Status 2017: 

 Skisseprosjekt rehabilitering gjennomført. 

 Anbudskonkurranse ny idrettshall 
gjennomført, byggestart våren 2018. 

 Skiftet takbelegg og beslag bygg B. 

 Skiftet nedløp og drenering rundt bygg D, 
E og F. 
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Thor Heyerdahl videregående skole 
Larvik 

 

Antall elever: 1575 

Antall ansatte: 310 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2016/2017: 81,5 % 

(84,5 % uten elever med alternativ plan i grunnlaget) 

Sluttere i skoleåret 2016/2017: 3,2 % (51) 

Utdanningstilbud/-program:  

Studiespesialisering, påbygg Vg3, medier- og 
kommunikasjon, musikk og dans, idrettsfag, byggfag, 
elektrofag, arbeids- og hverdagslivstrening, restaurant- 
og matfag, helse og oppvekst, teknikk og industriell 
produksjon, service og samferdsel. 

 
I 2016/2017 var skolen spesielt godt fornøyd med: 

 Til tross for en liten nedgang i andelen som fullførte og bestod skoleåret i 2016/2017, så 
har det de siste fem årene vært en forholdsvis høy og stabil andel av elevene som 
fullfører og består skoleåret. Mellom 80,4 % og 82,6 %.  

 Forholdsvis høy grad av tilstedeværelse. 

 Elevundersøkelsen bekrefter at elevene trives på skolen og opplever skolemiljøet som 
trygt. 

 Skolen har forholdsvis lave mobbetall. 
 

I 2016/2017 var de største utfordringene:  

 Gjennomgang av karakterer og karakterutvikling viser at det er til dels store variasjoner 
mellom klasser og programområder. Eksamenskarakterer i norsk Vg3 viser dette tydelig. 

 Når minoritetsspråklige elever går over i ordinært tilbud viser det seg at en god del av 
elevene til dels har store språklige utfordringer, særlig knyttet til begrepsforståelse 
innenfor for fagene. Skolen ser at konsekvensen av dette er at elevene ikke oppnår 
fullført og bestått og at det er utfordringer med å få læreplasser. 
 

I 2017/2018 prioriterer skolen følgende i forbindelse med oppfølgingen av den nye 
strategiplanen:  

 Strategiplanen Slik lærer elevene ved THVS fokuserer på hovedområder som 
dybdelæring, klasseledelse og læringsstrategier. Avdelingene har valgt ulike 
tilnærminger, med utgangspunkt i elevgruppens samlede behov og særegenheter ved 
fag og innhold i undervisningen. 

 De yrkesfaglige avdelingene har hatt særlig fokus på det 4-årige løpet. To avdelinger har 
jobbet innovativt på området, og har forsøkt nye tilnærminger med hell. 

 Digital kompetanse: Det er opprettet en digital ressursgruppe bestående av ledere og 
lærere som har som oppgave å følge opp IKT standarden. Det er gitt økt ressurs til 
fagutviklerne i IKT.  

 Profesjonsutvikling: Kompetanseheving av ledere. Læringsbesøkene er satt i 
sammenheng med profesjonsutvikling i den enkelte avdeling. 

 Livsmestring: School Resilience Project (SRP)2 gjennomført i alle Vg1 HO klasser.  
 

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

Bygningstekniske utfordringer:  

 Utvendig solskjerming bør utvides/skiftes 

Status 2017: 

 Lysmaster parkeringsplasser skiftet ut. 

                                            

2 Nærmere beskrevet i kapittel 5.2.8 
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1.4.2 Øvrige virksomheter 

I det følgende presenteres øvrige virksomheter med beskrivelse av bl.a. oppgaver og 
utvalgte resultater for 2016/2017.  
 

Skiringssal folkehøyskole 
Sandefjord 

 

Antall elever: 97 

Antall ansatte: 26 (ca. 19 årsverk) 

Virksomhetens oppgaver: 

 Gjennom fag, samtaler, arbeidsoppgaver og 
plikter gi unge mennesker tro på egne muligheter 
og evne til å mestre og styre sin egen 
livssituasjon. 

 Utfordre elevene til å ta ansvar og initiativ, ta del i 
skapende arbeid og selvstendig tenkning. 

 Ha høy faglig kvalitet på fagene og aktivitetene vi 
tilbyr. 

 Fremme elvenes sosiale evner og fremme og 
øke forståelsen for norsk og internasjonal kultur. 

 

Virksomhetens resultater i 2016/2017:  

 Elevene scorer høyt på faglig utbytte, trivsel, personlig utvikling og bevisstgjøring i 
elevundersøkelsen. 

 Startet skoleåret med tilnærmet full skole. 
 Holdt budsjettene for begge årene, men med en forsvarlig drift, og oppnådde et greit 

mindre forbruk. 
 
I 2016/2017 var de største utfordringene:  

 Videreutvikle linjefagstilbudet ved skolen. 

 God gjennomføring og gode resultater i mentorprosjektet.  

 Nærværsprosjekt – tettere på elevene for å minske fraværet i undervingen og på 
aktiviteter. 

 Mange elever har utfordringer med sin psykiske helse.  
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Fagskolen i Vestfold (FiV) 
Horten  

 

Antall elever: 126 DBH + 12 elektrotekniker = 138 

Antall ansatte: 16 

Virksomhetens oppgaver: 

 Skolen skal gi utdanning for de som har  
fag-/svennebrev.  

 FiV tilbyr utdanningsprogrammer innen elektrofag 
og helsefag med en varighet på ½ - 2 år.  

 Det søkes om godkjenning av maritime 
fordypninger som gir offisersutdanning med 
oppstart høsten 2019. 

 
Virksomhetens resultater i 2016/2017:  

 Skolen mottok Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for 2017.  

 Prisen ble mottatt for tett samarbeid med næringslivet, nettpedagogikk og systematisk 
oppfølging av studentene under hele studiet. 

 Skolen har også mottatt utviklingsmidler fra KD til prosjektet Digital vurdering og 
tilbakemelding på nettbaserte studier. Dette er et prosjekt som ledes av Fagskolen i 
Vestfold og hvor Fagskolen Sogn og Fjordane, FuN, Aalborg universitet og Universitet i 
Bergen deltar. 

I 2016/2017 var de største utfordringene:  
 Skolen ser en stor utfordring å få NOKUT-akkreditert nye utdanningstilbud.  
 Skolen må bli flinkere til å tilpasse seg de sakkyndige komiteenes krav, selv om disse i 

noen tilfeller ikke samsvarer med regionalt og nasjonalt næringsliv.  
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Oppfølgings- og Pedagogisk-psykologisk 
tjeneste (OT-PPT) 
Administrasjon i Tønsberg 

 
 
 
 

 

Antall ansatte:  

Totalt 45: OT 23, PPT 19, Stab 3 

Antall elever: 
OT: 961 ungdommer i målgruppa 
PPT: 900 elever i skole, lære, OT og KBV 
Virksomhetens oppgaver: 
OT skal ha oversikt over, og ta kontakt med ungdom 
utenfor videregående opplæring, tilby råd og veiledning, gi 
opplæringstilbud og koordinerte tjenester samt jobbe 
frafallsforebyggende med elever i videregående opplæring.  
PPT skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling 
og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til 
rette for elever med særskilte behov, og utarbeide 
sakkyndig vurdering der loven krever det. PPT har fått 
midler til å ha fokus på psykisk helse og læring. 

 

Virksomhetens aktiviteter i 2016/2017:  
 OT:  

- Antall ungdommer i målgruppen: 9613. 

- Jobbet frafallsforebyggende med 263 elever (57 % av disse gjennomførte opplæringen i 
skole/bedrift).  

 PPT: 

- Har gitt bistand i form av 206 individuelle samtalesaker, 42 elever i SMART-gruppe,  
80 utredningssaker og 40 viderehenvisninger.  

- Utarbeidet 511 sakkyndige vurderinger i forbindelse med inntak og spesialundervisning, 
samt vært sakkyndig instans for fagopplæring.  

 

I 2016/2017 var de største utfordringene: 

 OT:  

- Samarbeid med andre instanser er helt nødvendig og krever at OT prioriterer sin 
koordinerende rolle.  

- Målgruppen er en lite synlig gruppe, har få rettigheter når de ikke har elevstatus og har 
behov for mye bistand for å komme tilbake til opplæring. 

 PPT:  

- Stor arbeidsbelastning grunnet høyt sykefravær og en sårbarhet når det ikke kan settes 
inn vikarer på kort varsel.  

- Andelen unge mennesker som strever med psykisk helse og læring er økende. 
 

I 2017/2018 prioriterer OT-PPT følgende i forbindelse med oppfølgingen av den nye 
strategiplanen:  
 OT:  

- Livsmestring har i flere år vært et prioritert område for OT. I aktiviteter og opplæring på 
avdelingene satses det på økt sosial kompetanse, god psykisk helse og mestring av 
hverdagslivet. På to avdelinger er det igangsatt livsmestringsprosjektet School Resilience 
Program (SRP).  

- Nettundervisning i matematikk for ungdom i OT. 

- Aktiv deltakelse i det 4-årige løpet der OT-rådgivere ute på skolene er viktige 
bidragsytere. 

 PPT:  

- Livsmestringsprosjekt SRP i samarbeid med Sandefjord, Thor Heyerdahl og Horten 
videregående skoler. 

                                            

3 Kilde: Udir, 15.06.2017 
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Skolen for sosiale og medisinske 
institusjoner (SMI) 
 

 

Antall ansatte: 40,5 stilling, inkludert årsvikarer 

Antall elever: 249, fordelt på følgende 

opplæringsarenaer: 

 Melsom videregående skole, 86 elever (17 sluttet) 

 Bupa intensiv ungdom, 13 elever 

 Bupa intensiv familie, 38 elever 

 Barne- og ungdomssenteret, 25 elever 

 Rehabilitering barn/unge Kysthospitalet, 42 elever  

 Fornyet grunnskoleopplæring Kysthospitalet, 
25 elever  

 Barn/unge i barneverninstitusjoner, 15 elever 

Virksomhetens oppgaver: 

 SMI-skolen skal sørge for å gi opplæring til 
barn/unge og beboere i helse og 
barneverninstitusjoner i Vestfold.  

 I tillegg skal SMI-skolen være alternativ 
opplæringsarena for elever i den videregående 
skolen som har behov for et 
tilpasset/spesialpedagogisk tilbud i forhold til sin 
psykiske helse. 

 

Virksomhetens aktiviteter i 2016/2017:  

 25 av skolens elever tok eksamen våren 2017 med gode resultater. Det var godt 
samsvar mellom standpunkt i faget og eksamenskarakteren, noe som tyder på en god 
vurderingskultur ved skolen. Gjennomsnittlig karakter til muntlig eksamen i fagene 
historie (HIS 1002), norsk (NOR1213) og sosialkunnskap (SAM3016) var 4,7. 

 Startet opp med pedagogisk vandring høsten 2016, og implementerte våren 2017. 

 Jobbet systematisk med 10 kjennetegn på god undervisning, og med motivasjon/ 
mestring ved støtte av sosionom og coach Mia Börjesson. 

 Medarbeidermålingene over de tre siste årene har vist en positiv utvikling og skolen 
ligger godt over målene på områdene: talent, utvikling, omsorg, fysisk/psykisk, tillit til 
leder og ledergruppe, forbedring og utvikling og kultur. 

 Elevundersøkelsen viser at elevene føler seg trygge på skolen og opplever forholdsvis 
høy grad av støtte fra lærer. 

 

I 2016/2017 var de største utfordringene:  

 En økning i elevtall på alternativ opplæringsarena - videregående (Melsomvik) har ført til 
plassmangel.  

 Få elever tilbakeføres til morskolen (videregående skoler i Vestfold) etter en periode på 
SMI-skolen.  

 Stort fravær skaper pedagogiske utfordringer i forhold til undervisning, progresjon og 
vurdering (gjennomføring). 
 

I 2017/2018 prioriterer SMI-skolen følgende i forbindelse med oppfølgingen av den nye 
strategiplanen:  

 Profesjonsutvikling: Pedagogisk vandring  

 Matematikk: Faggruppa i matematikk har sammen med ledelsen hatt en todagers  
kick-off i februar 2018 i mattemestring, målet er praksisforbedring. 

 Livsmestring: Høsten 2017 iverksatte skolen et prosjekt i videregående kalt midttimen 
med fokus på mestring, sosialisering og frisklivsfaktorer. 

 Digital kompetanse: Intern kompetanseheving blant personalet for å møte standarden for 
digital kompetanse for elever. Skolen gjennomfører seks workshops i OneDrive og 
OneNote.   
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Kompetansebyggeren Vestfold (KBV) 
Tønsberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elevgruppe: Voksne 
Antall elever: Ca. 820  

Antall ansatte: 64 

Virksomhetens oppgaver: 

 Gi tilbud om videregående opplæring for voksne, 
jf. opplæringsloven §§ 4A-3 og 4A-4. og tilpasset 
den enkeltes behov, livssituasjon, forutsetninger 
og evner, det vil si også knyttet til tid, sted, lengde, 
progresjon og at opplæringen bygger på den 
voksnes formal- og realkompetanse. 

 Realkompetansevurdering, veiledning og 
kartlegging, samt informasjon om voksenretten 

 Samarbeid og dialog med NAV og kommuner om 
forberedelser, prekvalifisering og inntak, samt 
med arbeidslivet om utdanning som fører 
deltakere/elever ut i arbeid.  

 
I 2016/2017 var de største utfordringene:  

 En stadig økende andel av minoritetsspråklige elever med kort botid/lav/manglende 
grunnskolekompetanse og manglende grunnleggende ferdigheter i norsk og engelsk. 
Mange mangler forutsetninger for å ha utbytte av undervisningen. 

 Omstilling og etablering av virksomheten har forsinket det pedagogiske 
utviklingsarbeidet.  

 Digital utvikling i den pedagogiske virksomheten. 
 Arbeid med nye styringsdokumenter må etter alt å dømme påbegynnes på nytt.   

I 2017/2018 prioriterer KBV følgende i forbindelse med oppfølgingen av den nye 
strategiplanen:  

 Arbeide med digital utvikling og pedagogisk bruk av IKT.  

 Systematisere arbeidet med livsmestring i samhandling med NAV og kommuner. 
Spesielt med fokus på elever med minoritetsbakgrunn og kombinasjon 
utdanning/introprogram. 

 Systematisk arbeid med profesjonsutvikling knyttet til KBVs samfunnsoppdrag og 
målgrupper. 
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Karrieresenteret Vestfold  
Tønsberg 

 

 

 

 

 

Antall ansatte: 5,3 faste stillinger, hvorav 2 ressurser 

er ansatt i NAV og 3,3 i Vestfold fylkeskommune.  
I tillegg en innleid ressurs jf. prosjektet rundt 
integreringsmottaket i Larvik. 

Virksomhetens oppgaver: 

 Karrieresenteret Vestfold eies av NAV Vestfold og 
Vestfold fylkeskommune, med 50 % hver. 

 Karrieresenteret Vestfold arbeider målrettet for å gi 
god karriereveiledning til innbyggere over 19 år i 
Vestfold. Målet er å gjøre kundene best mulig i 
stand til å gjøre gode yrkes- og utdanningsvalg i et 
livslangt perspektiv. 

 I tillegg til den individuelle karriereveiledningen har 
karriere-senteret en rolle som et ressurs- og 
kompetansesenter for alle som arbeider med 
karriereveiledning i fylket. Vi jobber med 
kompetanseheving av rådgivere i skolen, veiledere 
i NAV og andre som jobber med karriereveiledning i 
fylket. På den måten bidrar vi til å nå de de politiske 
målsettingene når det gjelder livslang læring, og å 
heve kompetansen i Vestfold-samfunnet. 

 
Virksomhetens aktiviteter i 2016/2017:  

 I 2017 ble det gjennomført 1673 karriereveiledningssamtaler (1244 unike brukere). 

 Karrieresenteret har godt samarbeid med Kompetansebyggeren Vestfold og veileder 
mange som ønsker å ta videregående opplæring som voksne. Har ellers brukere 
innenfor hele målgruppen. 

 Karrieresenteret bidrar til planlegging og gjennomføring av den årlige fagkonferansen for 
rådgivere i fylket. I 2017 var det ca. 150 personer som deltok på konferansen som hadde 
fokus på kompetansebehov i fremtidens skole og arbeidsliv.   

 I løpet av året arrangerte karrieresenteret 46 kurs/arrangementer for veisøkere med til 
sammen ca. 800 deltakere. Karrieresenteret arrangerte også seminarer/fagdager for 
rådgivere i skolen, veiledere i NAV samt andre interesserte, med til sammen ca. 450 
deltakere.  

 Karriereveiledning i Integreringsmottaket i Larvik deler av 2016 og hele 2017. En 100 % 
innleid ressurs følger opp dette prosjektet. 

 Etter at brukeren har hatt sin siste veiledningssamtale, får de tilsendt en nasjonal 
brukerundersøkelse som er utarbeidet av Kompetanse Norge. Tilbakemelding fra 
brukerne er viktig for karrieresenteret i arbeidet med å gjøre tjenestene enda bedre. 

 95 % av respondentene oppgir at de er fornøyde med veiledningen.  
 

I 2018 vil følgende innsatsområder prioriteres:  

 Bidra i prosjektet Flere unge i arbeid i regi av Verdiskaping Vestfold. 

 I tett samarbeid med NAV og deres markedsteam tilby karrieresenterets tjenester også til 
arbeidsgivere i Vestfold som er i omstilling og nedbemanning. 

 Videreføre samarbeidet med Larvik kommune om integreringsmottaket som er planlagt 
gjennomført hele 2018. 

 Utarbeide kurs på bestilling fra NAV og VFK i kraft av rollen som ressurssenter for 
karriereveiledere i grunnskole, videregående og NAV. 

 Kompetanseheving på arbeidsmarkedskunnskap.  
 Fokus på markedsføring og relasjonsbygging for å gjøre Karrieresenteret Vestfold bedre 

kjent hos målgruppen. 



25 av 90 

 

1.4.3 Til støtte for virksomhetene 

Nettskolen Vestfold 

Horten 
 

 

 

Ansatte: 19, de fleste i delstillinger. Totalt ca. 8 årsverk 

Beskrivelse av oppgaver:  

Nettskolen skal tilrettelegge for at elever kan velge fag 
uavhengig av hvor de bor. 

 
Resultater i 2016/2017:  

 Nettskolens positive vekst og utvikling fortsetter.  

 Det er fortsatt gode elevevalueringer og elevens resultater er høyere enn i landssnittet.  

 Nye fag i denne perioden er Informatikk 2 (programmering) og matematikk R2.  

 Nettskolen begynner å få en nasjonal karakter med over 300 elever fra 11 fylker. 

 Kompetansen er etterspurt nasjonalt og flere kompetansehevingsavtaler med andre 
fylker er inngått. Nettskolen er ettertraktede foredragsholdere og hadde i 2017 foredrag 
på NKUL, SETT2017, SIC 2017 Helsinki og OEB2017 i Berlin. 

 
I 2016/2017 var de største utfordringene:  

 Gjøre det kjent blant elever og skoleledelse at fagene Nettskolen tilrettelegger i VFK er 
en del av elevenes valgmeny på lokal skole. 

 Gjøre Nettskolens kompetanse kjent i VFK. 

 Klargjøring av Nettskolens mandat. 
 

I 2017/2018 prioriteres følgende i forbindelse med oppfølgingen av den nye 
strategiplanen:  

 Nettskolen vil bli brukt som prosjektleder og underleverandør av kompetanse og 
infrastruktur. 
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Opplæring i kriminalomsorgen (OiK) 
Administrasjon fylkeshuset, Tønsberg  

 

 

Antall ansatte: Ca. 1985 % stilling fordelt på ca. 39 

personer  

Beskrivelse av oppgaver og organisering:  

Fylkesmannen i Hordaland har det nasjonale 
ansvaret for opplæring i kriminalomsorgen. 
Fylkeskommunen er faglig og administrativt ansvarlig. 
I Vestfold er det tre videregående skoler som har det 
praktiske ansvaret for opplæringen: 

 Færder videregående skole 

 Horten videregående skole 

 Thor Heyerdahl videregående skole 
Avdelingslederne for OiK ved de tre videregående 
skolene og en rådgiver i utdanningsavdelingen utgjør 
fylkesgruppen for OiK. Fylkesgruppen møtes jevnlig 
for blant annet å dele erfaringer i OiK-arbeidet, 
planlegge, gjennomføre og evaluere felles satsninger. 
Det er utarbeidet en egen fylkesplan for OiK i 
Vestfold: Nytt grep om eget liv. 

 
Utdanningstilbud i 2016/2017: 

 Skolene tilbyr de fleste utdanningsprogram, etter de ønsker og behov den innsatte har.  

 I fengslene med lav grad av sikkerhet gis det mye opplæring i yrkesfag, mens det i 
fengslene med høyere grad av sikkerhet gis 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. 
 

I 2016/2017 var de største utfordringene:  

 Mange innsatte og små ressurser sett i forhold til resten av landet, mange ønsker og 
behov. 

 Stort press på skolerådgivingen.  

 Innsatte med kort soningstid. 

 Vanskelig å følge kravene knyttet til digitale ferdigheter. 

 Mange innsatte med store psykiske utfordringer, vanskeliggjør læringssituasjonen. 
 

I 2017/2018 vil følgende innsatsområder prioriteres:   
 Fokus på grunnleggende ferdigheter i samarbeid med arbeidsdriften. 
 Psykisk helse og læring. 
 Dokumentasjon og arkivering.  
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 Læringsmiljø 
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Alle elever og lærlinger har en lovfestet rett til et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø. 
Opplæringslovens kapittel 9A ble endret fra 9. juni 2017 og det er særlig endringene knyttet 
til nulltoleranse for mobbing og aktivitetsplikten som har styrket elevens rettigheter. 
Aktivitetsplikten (§9a-4) har som formål at skolene handler raskt og riktig når en elev 
opplever at det ikke er trygt og godt på skolen. Det er også en skjerpet aktivitetsplikt hvis en 
som arbeider ved skolen utsetter en elev for krenkelser, og rektor skal da straks varsles. 
Dokumentasjons- og informasjonskravene knyttet til kapittel 9A er også skjerpet, og formålet 
med endringene er samlet sett å styrke elevenes rettigheter.  
 
Barn og unge tilbringer mye tid på skolen og læreplassen, og opplevelsen av inkludering og 
mestring er svært viktig, både for trivsel og motivasjon. Dette er også sentralt i overordnede 
dokumenter for videregående opplæring i Vestfold, som den nye strategiplanen og i den 
regionale planen for et helhetlig opplæringsløp. Strategiplanen har som hovedmål at elever 
og lærlinger, i tillegg til å lære mer og fullføre og bestå sin videregående opplæring, skal 
mestre livet. I kunnskapsgrunnlaget til Regional plan for et helhetlig opplæringsløp4 legges 
det videre til grunn at et godt læringsmiljø er helsefremmende.  

 
Arbeidet med å sikre et godt læringsmiljø omfatter både å forebygge og stoppe det som 
hemmer læring. Dette er et viktig arbeid, både på kort og lang sikt. Læringsmiljøsenteret 
Universitetet i Stavanger publiserte i januar 2017 rapporten Å bli utsatt for mobbing. En 
kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak5. 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 i oppsummeringen 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.  
 
I oppsummeringen av Ungdata i Vestfold 20176 henvises det til Folkehelseinstituttet, som 
anslår at omtrent 63 000 barn og unge i Norge mobbes regelmessig, 2-3 ganger i måneden 
eller oftere. Dette er svært alvorlig for den enkelte av dem som rammes, men omfanget, 
sammen med kunnskap om de alvorlige konsekvensene, tydeliggjør også hvilken stor 
samfunns- og folkehelseoppgave det er å stoppe og forebygge mobbing. Selv om tallene 
ikke er sammenlignbare, kan det likevel nevnes at det var 193 elever i Vestfold som høsten 
2017 svarte i elevundersøkelsen at de opplever mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
Selv om andelen som opplever mobbing er noe lavere blant ungdom som svarer på 
lærlingundersøkelsen, så synliggjør dette viktigheten av arbeidet med å forebygge og stoppe 
mobbing i videregående opplæring i Vestfold.  
 
I dette kapitelet presenteres resultater som omhandler indikatorer som forskning viser har 
betydning for faglig læring og sosial utvikling. Resultatene er hentet fra elev- og 
lærlingundersøkelsen og gjenspeiler ungdommenes subjektive opplevelser.  
 
Det er viktig å bemerke at små endringer i resultatene statistisk sett kan forklares med at de 
er tilfeldige.  
 

                                            

4 Vestfold fylkeskommune (2014) – Kunnskapsgrunnlag for et helhetlig opplæringsløp  
5 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 
6 Vestfold fylkeskommune (2017) – Ung i Vestfold 2017: Kompetansesenteret rus, region sør Borgestadklinikken, 2017 
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2.1 Resultater fra elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen er obligatorisk for Vg1-elevene og Utdanningsdirektoratet (Udir) krever at 
elevundersøkelsen gjennomføres en gang i året. I Vestfold er det tradisjon at alle elevene i 
de videregående skolene inviteres til å delta. Høsten 2017 var det 7428 elever som deltok i 
undersøkelsen, dette tilsvarer en svarprosent på 89,2 %. Svarprosenten var lik 
landsgjennomsnittet7. Resultatene presenteres samlet for Vg1, Vg2 og Vg3.  
 
De følgende syv indeksene er basert på de obligatoriske spørsmålene i elevundersøkelsen: 
1. Støtte fra lærerne 
2. Vurdering for læring 
3. Mestring 
4. Elevdemokrati og medvirkning 
5. Læringskultur 
6. Mobbing på skolen 
7. Mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere 
 
Indeksene består av spørsmål som gjennom teori og forskning antas å måle ett og samme 
fenomen eller tema.  
 
 

2.1.1 Støtte fra lærerne, Vurdering for læring, Mestring, Elevdemokrati 
og Medvirkning  

Følgende spørsmål ligger i de fire første obligatoriske indeksene:  
 
1. Støtte fra lærerne  

a) Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg? 
b) Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen? 
c) Opplever du at lærerne behandler deg med respekt? 
d) Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av 

lærerne. 
e) Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære. 

 
2. Vurdering for læring 

a) Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? 
b) Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes? 
c) Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør? 
d) Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? 
e) Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i 

fagene? 
f) Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal 

vurderes? 
g) Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? 
h) Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget. 

  

                                            

7 Gjennomgående begrep for gjennomsnittsresultatet for alle fylkeskommunene 
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3. Mestring 
a) Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd?  
b) Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor 

ofte klarer du oppgavene alene? 
c) 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 
a) Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene? 
b) Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid 

som tillitsvalgt?  
c) Hører skolen på elevenes forslag? 
d) Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa? 

 
I tabellen under 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 
landsgjennomsnittet (N). 
 
Tabell 1: Resultater fra elevundersøkelsen, svarandel for de mest positive nivåene (4 og 5) – 
resultat i prosent 

 Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017 

Nr.  V N V N V N 

1 Støtte fra lærer 81,4 85 81,8 85,2 78,7 84,7 

2 Vurdering for læring 47,2 56,8 48,7 57,4 45,9 57,2 

3 Mestring 80,3 80,7 81 80,7 78,2 79,9 

4 Elevdemokrati og 
medvirkning 

49,2 55,2 50,2 57 50 56,7 

Kilde: Elevundersøkelsen, Udir 

 
Tabellen viser at den positive utviklingen for Vestfold fra 2015 til 2016 ikke fortsetter i 2017. 
For alle de fire indeksene i tabellen over er det en negativ utvikling fra 2016 til 2017. 
Resultatene for Vestfold er også mer negative enn landsgjennomsnittet. Detaljer for 
indeksene Støtte fra lærerne og Vurdering for læring viser dessuten at det nesten 
gjennomgående er lavere svarandel på de mest positive svaralternativene i Vestfold, 
sammenliknet med landsgjennomsnittet.  
 
Videre viser også detaljer for indeksene Vurdering for læring og Medvirkning at det, 
sammenliknet med de studieforberedende utdanningsprogrammene, er en høyere andel av 
elever på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som velger de positive svaralternativene.  
 
For indeksen Mestring er resultatet for Vestfold forholdsvis stabilt, men ligger fortsatt under 
landsgjennomsnittet.  
 
Resultatet for indeksen Elevdemokrati og medvirkning er ganske stabilt fra 2015 til 2017. 
Som tabellen over viser er resultatet for de to mest positive svaralternativene i 2017 over 
seks prosentpoeng lavere i Vestfold, sammenliknet med landsgjennomsnittet.  
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2.1.2 Læringskultur  

Den femte obligatoriske indeksen er: 
 
5. Læringskultur 

a) Det er god arbeidsro i timene. 
b) I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet. 
c) Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det. 

 
I tabellen under sammenliknes Vestfold med landsgjennomsnittet på indeksen 
Læringskultur. Svaralternativene i indeksen er rangert på fem nivå, fra helt enig til helt uenig.   
 
Tabell 2: Fra elevundersøkelsen, svarandel for det mest positive nivået (helt enig) – resultat i 
prosent 

 Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017 

Nr. 5 Læringskultur 
V N V N V N 

30,1 34,8 30,7 35,8 29,7 35,5 
Kilde: Elevundersøkelsen, Udir 

 
Detaljer fra elevundersøkelsen viser at det i Vestfold gjennomgående er en lavere andel 
positive svaralternativer på alle de tre spørsmålene som inngår i indeksen Læringskultur, 
sammenliknet med landsgjennomsnittet. Størst avvik på spørsmålet om lærerne synes det 
er greit at elever gjør feil fordi de kan lære av det.  
 

2.1.3 Mobbing 

Den sjette obligatoriske indeksen omhandler mobbing. Fra gjennomføring av 
elevundersøkelsen i 2016 var det en endring i spørsmålene, og det er derfor bare to års 
historikk på denne indikatoren.  
 
6. Mobbing på skolen 

a) Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene? 
 

I tabellen under er Vestfold sammenliknet med landsgjennomsnittet 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 3: Fra elevundersøkelsen, svarandel for det mest positive nivået (ikke i det hele tatt) – 
resultat i prosent 

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

Mobbing på skolen 
Høst 2016 Høst 2017 

V N V N 

Ikke i det hele tatt 87,9 82,5 86,9 81,9 
Kilde: Elevundersøkelsen, Udir 

 
Som tabellen over viser var resultatet for denne indikatoren hele 5 prosentpoeng bedre i 
Vestfold enn landsgjennomsnittet i 2017. Det er vanskelig å si hva dette skyldes, men det er 
høy bevissthet i Vestfold om at et godt læringsmiljø er helt avgjørende for elevenes læring.  
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For å ha et godt læringsmiljø må det jobbes aktivt både med forebygging og oppfølging av 
spesielt mobbing. Skolenes rapporteringer viser at det jobbes mye og godt med oppfølging 
av læringsmiljøet og dette er noen eksempler på tiltak i det forebyggende arbeidet på dette 
området:  

 Ulike trivselstiltak og prosjekter  

 Relasjonsbasert arbeid  

 Samarbeid med elevene, bl.a. i skolemiljøutvalgene (SMU) 

 Tett elevoppfølging 

 Drømmeskolen 

 Tema innenfor livsmestring, som for eksempel psykisk helse, språk/dannelse, 
nettvett og personlig økonomi 
 

Den siste obligatoriske indeksen for læringsmiljø er: 
7. Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 
 
I tabellen under 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 bare to års historikk å vise til for denne indikatoren 
også. 
 
Tabell 4: Fra elevundersøkelsen, svarandel elever som opplever mobbing 2-3 ganger i 
måneden eller oftere – resultat 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 Høst 2017 

V N V N 

2,9 4,8 2,6 5,1 

Kilde: Elevundersøkelsen, Udir 
 

Som tabellen over viser er det, sammenliknet med landsgjennomsnittet, en lavere prosentvis 
andel av elevene i Vestfold som svarer i elevundersøkelsen at de 2-3 ganger i måneden 
eller oftere blir mobbet av andre elever. Forskjellen utgjorde 1,9 prosentpoeng i 2016 og 
øker til 2,5 prosentpoeng i 2017.   
 
Til tross for at gjennomsnittsresultatet for Vestfold er bedre enn landsgjennomsnittet, så 
viser data på et mer detaljert nivå at det var 193 elever i Vestfold som opplevde mobbing 2-3 
ganger i måneden eller oftere. Til sammenlikning utgjorde denne gruppen 218 elever i 2016. 
I 2017 var det 80 elever som svarte at de opplevde mobbing flere ganger i uka. Denne 
gruppen utgjorde 74 elever i 2016. Dette resultatet kan man ikke være fornøyd med selv om 
resultatet for Vestfold er bedre enn landsgjennomsnittet. Dette tydeliggjør at jobben med å 
sikre et godt læringsmiljø er et arbeid som 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 sammen slik 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 de formelle møtene med 
skolene. I disse møtene legges det stor vekt på å følge opp indikatorer i elevundersøkelsen 
som er forutsetninger for et godt læringsmiljø. 

 



33 av 90 

 

2.2 Resultater fra lærlingundersøkelsen  

Lærlingundersøkelsen omfatter både lærlinger og lærekandidater og i det følgende omfattes 
begge gruppene av begrepet lærling. Målgruppen for lærlingundersøkelsen er lærlinger som 
har hatt kontrakt med lærebedrift i 11 måneder og som fortsatt er i lære når uttrekk av 
deltakere til undersøkelsen blir gjort 1. oktober. Denne gruppen utgjør omtrent halvparten av 
totalt antall kontrakter per år. I 2017 var det 1031 som ble invitert og det var 505 av disse 
som svarte på undersøkelsen. Dette er en andel som tilsvarer 49 %. I 2016 var det 1002 
som ble invitert og 478 som besvarte, noe som tilsvarer en andel på 47,7 %. Snittet 
nasjonalt var 54 % i 2017 og 54,9 % i 2016. 
 
Av resultatene i lærlingundersøkelsen fokuserer Vestfold fylkeskommune på følgende fire 
tema:  

 Støtte fra instruktør/veileder og opplæringskontor  

 Mobbing  

 Medvirkning i planlegging av opplæring/arbeid 

 Skolen som forberedelse til opplæring i bedrift 
 

2.2.1 Støtte fra instruktør/veileder og opplæringskontor 

På arbeidsplassen er det instruktør/veileder som skal gi den daglige opplæringen. I det 
videre brukes i hovedsak begrepet instruktør. I tillegg til den daglige oppfølgingen fra 
instruktør skal også opplæringskontoret ha jevnlig oppfølging av lærlingene i sine 
medlemsbedrifter. Av de som svarte på lærlingundersøkelsen i 2017, hadde 87 % 
lærekontrakt8 eller opplæringskontrakt9 med et opplæringskontor og fikk opplæring i en 
medlemsbedrift. 13 % hadde kontrakt med en selvstendig godkjent lærebedrift, også kalt 
frittstående lærebedrift. 
 
Tabell 5: Fra lærlingundersøkelsen, svarandel for de to mest positive nivåene (svært ofte eller 
alltid og nokså ofte) – resultat i prosent 

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

Svært ofte eller alltid og 
nokså ofte 

Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017 

V N V N V N 

84,6 87,3 87,8 86,2 86,1 86 

Kilde: Udir 

 
Det er generelt positivt at det er en høy prosentandel av lærlingene som oppgir at de får 
støtte og hjelp av instruktør. Som resultatene viser gikk andelen i 2017 noe ned for Vestfold, 
mens landsgjennomsnittet holdt seg ganske stabilt.   
 
Tabell 6: Fra lærlingundersøkelsen, svarandel for de to mest positive svaralternativene (svært 
godt fornøyd og nokså fornøyd) – resultat i prosent  

Er du fornøyd med oppfølgingen fra opplæringskontoret? 

Svært godt fornøyd og 
nokså fornøyd 

Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017 

V N V N V N 

65,1 71,3 68 72,4 68,6 71,5 

Kilde: Udir 

 
Det legges vekt på å følge opp hvordan lærlingene opplever oppfølgingen fra 
opplæringskontorene. Andelen for svaralternativene svært godt fornøyd og nokså fornøyd 

                                            

8 Lærlinger har lærekontrakt 
9 Lærekandidater har opplæringskontrakt 
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viser at majoriteten av lærlingene i Vestfold er fornøyd med støtte og veiledning fra 
opplæringskontorene. Andelen har økt hvert år fra 2015 til 2017. Vestfold fylkeskommune 
jobber målrettet sammen med opplæringskontorene for å heve kvalitet og hyppighet på 
oppfølgingen av lærlingene.  
 

2.2.2 Mobbing på arbeidsplassen 

I de to neste tabellene vises resultater for spørsmål om mobbing på arbeidsplassen de siste 
månedene. I tillegg til selve spørsmålet i undersøkelsen utdyper følgende tekst hva som 
legges i begrepet mobbing: Med mobbing mener vi gjentatt, negativ eller ondsinnet atferd fra 
en eller flere rettet mot en lærling som har vansker for å forsvare seg. Gjentatt erting på en 
ubehagelig og sårende måte er også mobbing. Resultatet for Vestfold er sammenliknet med 
landsgjennomsnittet.  
 
Tabell 7: Fra lærlingundersøkelsen, svarandel for det mest positive svaralternativene (ikke i 
det hele tatt) – resultat i prosent 

Er du blitt mobbet på arbeidsplassen de siste månedene? 

Ikke i det hele tatt 

Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017 

V N V N V N 

86,9 85,5 84,3 84,9 80,2 83,8 
Kilde: Udir 

 
Resultatet viser at andelen lærlinger i Vestfold som ikke i det hele tatt opplevde mobbing på 
arbeidsplassen har gått ned de tre siste årene. Det er altså en høyere andel som i 2017, 
sammenliknet med både 2016 og 2015, opplevde å bli mobbet på arbeidsplassen. Detaljer 
fra lærlingundersøkelsen viser at nedgangen fra 2015 til 2017 på 6,7 prosentpoeng tilsvarer 
syv lærlinger. Sammenliknet med landsgjennomsnittet viser resultatet for Vestfold at det var 
litt mer positivt i 2015, omtrent på landsgjennomsnittet i 2016 og 3,6 prosentpoeng dårligere 
igjen i 2017. Dette er en utvikling og et resultat som tas svært alvorlig og som følges opp i 
møter med bedrifter og opplæringskontor. 
   
 
Tabell 8: Fra lærlingundersøkelsen, svarandel for lærlinger som opplever mobbing 2-3 ganger i 
måneden eller oftere – resultat i prosent 

Er du blitt mobbet på arbeidsplassen de siste månedene?  

2-3 ganger i måneden 
eller oftere 

Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017 

V N V N V N 

2,6 3,0 2,1 2,9 3,8 3,5 

Kilde: Udir 

 
Tabellen over viser at andelen lærlinger som i 2017 opplevde å bli mobbet på 
arbeidsplassen var, sammenliknet med landsgjennomsnittet, noe høyere i Vestfold. Fra 
2015 til 2016 var resultatet på nasjonalt nivå relativt stabilt, mens det i Vestfold var en liten 
nedgang i andelen. Fra 2016 til 2017 var det en økning på begge målingene, men andelen 
økte mest i Vestfold. Detaljer i lærlingundersøkelsen viser at det i 2017 var 19 lærlinger som 
opplevde å bli mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. I 2016 og 2015 var det henholdsvis 
10 og 12 lærlinger i denne gruppen. 
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2.2.3 Medvirkning i planleggingen av opplæring i bedrift 

Opplæringsloven §3-4 krever at lærlingene skal delta aktivt i planleggingen av egen 
opplæring. At lærlingene inkluderes og får medvirke er også viktige faktorer i arbeidet med å 
sikre et godt læringsmiljø.  
 
Tabell 9: Fra lærlingundersøkelsen, svarandel for de to mest positive svaralternativene (svært 
ofte eller alltid og nokså ofte) – resultat i prosent 

Deltar du aktivt i planlegging og vurdering av arbeidet ditt? 

Svært ofte eller alltid og 
nokså ofte 

Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017 

V N V N V N 

51,9 54,1 52,8 52,9 50,4 51 

 
 
Tar arbeidsgiveren hensyn til dine synspunkt når dere planlegger opplæringen? 

Svært ofte eller alltid og 
nokså ofte 

Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017 

V N V N V N 

61,5 60,8 63,0 58,7 61,7 58,2 
Kilde: Udir 

 
På første spørsmål i tabellen over viser resultatet en positiv utvikling for Vestfold fra 2015 til 
2016, men dessverre en nedgang igjen fra 2016 til 2017. Resultatet i Vestfold lå under 
landsgjennomsnittet alle de tre årene, men var nærmere i 2017 enn det var i 2015. 
Resultatene for det andre spørsmålet i tabellen over var ganske stabile i perioden fra 2015 til 
2017, men sammenliknet med landsgjennomsnittet var andelen av lærlinger i Vestfold som 
svært ofte eller alltid og nokså ofte opplevde å bli tatt hensyn til når opplæringen planlegges, 
noe høyere. Det er likevel ikke godt nok når det ikke er en høyere andel av lærlingene som 
opplever medvirkning. 
 

2.2.4 Skolen som forberedelse til opplæring i bedrift (arbeidslivet) 

Lærlingundersøkelsen inneholder også spørsmål om hvordan lærlinger opplever at skolen 
har forberedt dem på læretiden i bedrift. Spørsmålet i lærlingundersøkelsen er formulert 
påfølgende måte: Er du enig i disse utsagnene om skoledelen av opplæringen din? Dette 
spørsmålet er utgangspunkt for tabellene 10 til 14.  
 
Tabell 10: Fra lærlingundersøkelsen, svarandel for de to mest positive svaralternativene (helt 
enig og nokså enig) – resultat i prosent 

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

Helt enig og nokså enig 

Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017 

V N V N V N 

33,6 37,3 40,5 37,4 37,4 36,2 
Kilde: Udir 
 

Etter en fin økning fra 2015 til 2016, var det en nedgang fra 2016 til 2017 i andelen lærlinger 
som mente at undervisningen i fellesfagene var tilpasset yrkesfaget. Resultat for 
landsgjennomsnittet har vært ganske jevnt og lå under resultatet for Vestfold både i 2015, 
2016 og i 2017.  
 
Tabell 11: Fra lærlingundersøkelsen, svarandel for de to mest positive svaralternativene (helt 
enig og nokså enig) – resultat i prosent 

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

Helt enig og nokså enig 

Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017 

V N V N V N 

56,3 60,3 63,6 60,3 58,8 60,0 
Kilde: Udir 
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Fra 2015 til 2016 gikk andelen som opplevde at undervisningen i yrkesfagene ga et godt 
grunnlag for det de skulle lære i lærebedriften opp med hele 7,3 prosentpoeng. Den gikk 4,8 
prosentpoeng ned igjen i 2017. Resultatet for Vestfold var 3,3 prosentpoeng over 
landsgjennomsnittet i 2016, men i 2017 var det 1,2 % under. Det er vanskelig å si noe 
konkret om hva som kan være årsaken til denne utviklingen, men resultatene følges opp 
både i møtene med skolene, opplæringskontorene og bedriftene. 
 

 
Tabell 12: Fra lærlingundersøkelsen, svarandel for de to mest positive svaralternativene (helt 
enig og nokså enig) – resultat i prosent 

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

Helt enig og nokså enig 

Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017 

V N V N V N 

60,9 62,8 63,5 64 67,7 63,7 
Kilde: Udir 

 
Tabellen over viser en positiv utvikling i resultatet fra 2015 til 2017 for denne indikatoren og 
resultatet i Vestfold lå da 4 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.  
 
 
 
Tabell 13: Fra lærlingundersøkelsen, svarandel for de to mest positive svaralternativene (helt 
enig og nokså enig) – resultat i prosent 

Utstyret vi brukte på skolen var oppdatert og i god stand 

Helt enig og nokså enig 

Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017 

V N V N V N 

50,9 49 55,6 51 55,3 50 
Kilde: Udir 
 

Omtrent halvparten av lærlingene i Vestfold som de siste tre årene svarte på undersøkelsen 
mente at utstyret de brukte på skolen var oppdatert og i god stand. Andelen var stabil de to 
siste årene. Resultatet i Vestfold ligger over landsgjennomsnittet alle de tre årene. 
 
 
 
Tabell 14: Fra lærlingundersøkelsen, svarandel for de to mest positive svaralternativene (helt 
enig og nokså enig) – resultat i prosent 

Praksisen på skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet 

Helt enig og nokså enig 

Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017 

V N V N V N 

63,9 67,8 70 68 66 69 
Kilde: Udir 

 
Fra 2015 til 2016 var det en veldig fin økning i Vestfold i andelen som mente praksisen på 
skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet. Fra et resultat i 2015 som lå 3,9 
prosentpoeng under landsgjennomsnittet var resultatet i Vestfold 2 prosentpoeng bedre enn 
det nasjonale snittet i 2016. I 2017 gikk resultatet 4 prosentpoeng ned igjen og lå igjen under 
landsgjennomsnittet.   
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2.3 Læringsmiljø og sektorens resultatmål  

Fylkestinget i Vestfold vedtok for 2017 følgende resultatmål knyttet til læringsmiljø: 
 
Elevmedvirkning 
Skoler med økende andel elever som er med på å foreslå hvordan de skal arbeide med 
fagene – 100 %  
 
Mobbing, elever 
Skoler med synkende andel elever som oppfatter å være mobbet – 100 %   
Skoler med synkende andel elever som oppfatter å være mobbet av lærer – 100 %  
 
Erfaringen i 2017 har vært at resultatmål på skolenivå kan være utfordrende å følge opp 
fordi små skoler kan bli utsatt for prikking på grunn av lave antall og/eller tilfeldig prikking, for 
å skjule lave antall. Når resultatet for en eller flere skoler er ukjent, kan ikke et resultatmål på 
skolenivå svares opp. Med resultatmål på fylkesnivå fra 2018, så vil dette etter all 
sannsynlighet ikke bli noen utfordring.   
 
Spørsmålene i elevundersøkelsen vedrørende mobbing var nye i 2016, så det er bare to års 
historikk på denne indikatoren. På grunn av endringen er det heller ikke mulig å svare helt 
presist på resultatmålet skoler med synkende andel elever som oppfatter å være mobbet av 
lærer. Det spørsmålet i elevundersøkelsen som i 2016 og 2017 omfatter også lærere, er 
spørsmålet er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene? Selv om dette 
spørsmålet ikke henspeiler spesielt til lærerne, så er det dette spørsmålet som ligger 
nærmest resultatmålet, og som derfor legges til grunn i vurderingen.  
 
Tabell 15: Fra elevundersøkelsen, andel i alle eller de fleste fag og i mange fag 
(elevmedvirkning) og ikke i det hele tatt (mobbing) – resultat i prosent 

Skole  År Elevmedvirkning10 Mobbet av elever11 Mobbet av voksne12 
(erstatter lærer) 

Færder vgs. 2017 43,7 85  88,8 

 2016 47 87,1 89,4 

 2015 43,4 - - 

Greveskogen vgs. 2017 35,3 87,2 90,3 

 2016 35,6 88,4 91,2 

 2015 32,6 - - 

Holmestrand vgs. 2017 40 85,2 91,2 

 2016 38,1 87,6 87,9 

 2015 38,8 - - 

Horten vgs. 2017 40,4 87,1 88,3 

 2016 50,4 89,7 91,8 

 2015 42,9 - - 

Melsom vgs. 2017 36,8 83,1 81,6 

 2016 24,8 81,6 87,2 

 2015 37,3 - - 

Nøtterøy vgs. 2017 32,2 92,7 93 

 2016 33,1 93,2 94 

 2015 33,9 - - 

                                            

10 Andelen elever som opplever at de i alle eller de fleste fag og i mange fag er med på å foreslå hvordan de skal arbeide med 

fagene 
11 Andelen elever som ikke i det hele tatt opplever å ha blitt mobbet av andre elever de siste månedene 
12 Andelen elever som ikke i det hele tatt opplever å ha blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene 
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Skole  År Elevmedvirkning13 Mobbet av elever14 Mobbet av voksne15 
(erstatter lærer) 

Re vgs. 2017 43,7 85,9 89,3 

 2016 39,4 89 92,2 

 2015 39,4 - - 

Sande vgs. 2017 36,9 89,6 88,2 

 2016 31,8 87,3 90,9 

 2015 40,6 - - 

Sandefjord vgs. 2017 31,6 86 84,1 

 2016 34,5 87,1 86 

 2015 32,6 - - 

SMI-skolen 2017 46,3 * * 

 2016 51,2 * * 

 2015 44,8 - - 

Thor Heyerdahl vgs. 2017 36,4 86,6 88,8 

 2016 41,6 86,4 88,9 

 2015 35,7 - - 

Gjennomsnitt Vestfold 2017 36,9 86,9 88,2 

 2016 39 87,9 89,6 

 2015 36,8 - - 

 
Tabellen over viser en nedgang i gjennomsnittsresultatet for Vestfold på alle de tre 
resultatene fra 2016 til 2017. Resultatene på skolenivå varierer mye, for noen av skolene 
også fra år til år. Selv om noen av skolene har en positiv utvikling på en eller to av 
indeksene, er ikke dette et resultat som svarer til forventningene. Detaljer fra 
elevundersøkelsen viser blant annet følgende for de ulike indikatorene: 
 
Elevmedvirkning:  

 På fylkesnivå er det en høyere andel av elevene på yrkesfag som svarer positivt på 
spørsmål som inngår i indeksen elevmedvirkning. 

 Det er en positiv utvikling på indeksen fra 2016 til 2017 på Holmestrand, Melsom, Re og 
Sande videregående skoler. 

 Gjennomsnittsresultatet for Vestfold hadde en positiv utvikling fra 2015 til 2016, men i 
2017 er det omtrent tilbake til 2015-nivå. 

 
Mobbet av elever: 

 Det er en positiv utvikling fra 2016 til 2017 på Melsom, Sande og Thor Heyerdahl 
videregående skoler, med henholdsvis 1.5, 2.5 og 0.2 prosentpoeng. 

 Nøtterøy videregående skole hadde ikke en positiv utvikling fra 2016 til 2017, men 
resultatet er likevel godt og stabilt for indikatoren mobbet av elever. Skolen hadde, med 
92,7 %, den høyeste andelen av elever som svarte at de ikke i det hele tatt opplever å 
ha blitt mobbet av andre elever de siste månedene.  

 Gjennomsnittsresultatet for Vestfold gikk ned med 1 prosentpoeng fra 2016 til 2017. I 
2017 var andelen som ikke i det hele tatt opplever mobbing 86,9. Til tross for 
nedgangen, så er dette resultatet 5 prosentpoeng bedre enn landsgjennomsnittet.  

 I 2017 var det 193 elever som oppga at de opplevde mobbing 2-3 ganger i måneden 
eller oftere. I 2016 var det tilsvarende antallet 218. 
 

  

                                            

13 Andelen elever som opplever at de i alle eller de fleste fag og i mange fag er med på å foreslå hvordan de skal arbeide med 

fagene 
14 Andelen elever som ikke i det hele tatt opplever å ha blitt mobbet av andre elever de siste månedene 
15 Andelen elever som ikke i det hele tatt opplever å ha blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene 
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Mobbet av voksne:  

 Det er en positiv utvikling fra 2016 til 2017 på Holmestrand videregående skole, med en 
økning på 3,3 prosentpoeng i andelen av elever som ikke i det hele tatt opplever 
mobbing av voksne. Det er nedgang på de øvrige skolene.  

 Nøtterøy videregående skole hadde ikke en positiv utvikling fra 2016 til 2017, men 
resultatet er likevel godt for indikatoren mobbet av voksne. Skolen hadde, med 93 %, 
den høyeste andelen av elever som svarte at de ikke i det hele tatt opplever å ha blitt 
mobbet av voksne de siste månedene.  

 Detaljer fra elevundersøkelsen viser at det i 2017 var 154 elever som 2-3 ganger i 
måneden eller oftere opplevde å bli mobbet av voksne på skolen. I 2016 var det 
tilsvarende antallet 160.  
 

2.4 Prioriteringer i forbindelse med oppfølging av ny strategiplan 

I innledningen av dette kapitelet tydeliggjøres både retten til og viktigheten av, både på kort 
og lang sikt, et godt læringsmiljø. Selv om resultatene for en del av indikatorene som er 
presentert i kapitelet er bedre enn landsgjennomsnittet viser også tallene at resultatmålene 
og ambisjonene ikke svares opp. Resultatene viser at det er noen skoler som lykkes godt 
med sitt arbeid på dette området, men det kan også være store variasjoner mellom skolene. 
Framover blir det derfor viktig at gode resultater følges opp og deles, både mellom skoler, 
opplæringskontor og arbeidsplasser, slik at resultater for indikatorer og indekser innenfor 
området læringsmiljø både blir bedre og mer stabile.  
 
Ved inngangen til virkeperioden for den nye strategiplanen for videregående opplæring er 
det naturlig å se resultatene knyttet til tema læringsmiljø i sammenheng med strategiområdet 
Livsmestring. Livsmestring deles i denne sammenheng i de fire hovedelementene fysisk 
mestring, kognitiv mestring, emosjonell mestring og sosial mestring. De ulike 
hovedelementene består videre av enkeltdeler som blant annet empati, tilhørighet, 
samarbeid og trygghet, som alle er viktige for personlig og faglig utvikling. Alle lærer mer når 
de har det godt og trives. Arbeidet med å skape gode relasjoner og utvikle trygge miljøer 
uten krenkelser og mobbing vil fortsatt prioriteres høyt. 
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I dette kapitelet presenteres utvalgte eksamenskarakterer for flere matematikkfag, samt 
eksamenskaraktergjennomsnitt for tverrfaglige praktisk eksamen Vg2 og norsk på Vg3-nivå. 
Tverrfaglig praktisk eksamen og eksamen i norsk på Vg2-nivå er en del av sektorens 
resultatmål. I kapitelet presenteres et videre spekter av standpunktkarakterer enn 
eksamenskarakterer i matematikk. Dette fordi det er færre som er trukket opp i eksamen i de 
smalere matematikkfagene og det eksisterer dermed for få eller ingen observasjoner som 
kan gjengis i rapporten. Videre presenteres resultater for fag- og svenneprøver, samt 
kompetanseprøver.  
 
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. Kilden til statistikk for gjennomsnittskarakterer er 
Statistikkportalen. Fordi antallet av elever som avlegger eksamen i de ulike fagene kan 
variere en del fra år til år blir det store utslag på snittresultatet på skolenivå.  
 
Det er et større fokus på matematikkfagene i denne rapporten sammenlignet med tidligere. 
Dette har sin bakgrunn i at den nye strategiplanen for videregående opplæring i Vestfold har 
matematikkfaget som et av fem satsingsområder. I tillegge er det nytt i denne rapporten at 
andel med karakteren 1 - 6 blir presentert. Bakgrunnen for dette er at det er et uttrykt mål i 
den strategiplanen at andel 5 og 6 skal øke. På bakgrunn av at statistikk for 
karakterfordeling utsettes for en del tilfeldig prikking i den offisielle kilden, så er det det 
skoleadministrative systemet Extens som er kilde til disse resultatene. 
 

3.1 Eksamenskarakterer 

I dette avsnittet presenteres gjennomsnittlige eksamenskarakterer for de siste tre skoleårene 
for landsgjennomsnittet (nasjonalt), Vestfold (VFK), samt de videregående skolene. Videre 
presenteres også karakterfordelingsandelen i sum for Vestfold de tre siste skoleårene. 
 
Som nevnt og begrunnet innledningsvis er det færre fag som er presentert i 
eksamenskapittelet sammenlignet med standpunktkapittelet.  
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3.1.1 Eksamen Vg1 

Figuren under viser utvikling i gjennomsnittskarakter i eksamen for MAT1001, den praktiske 
matematikken på Vg1-nivå på yrkesfag.  

Figur 1: Gjennomsnittlig eksamenskarakter matematikk 1P-Y, Vg1 yrkesfag 

 
Kilde: Statistikkportalen  

 
Som figuren over viser hadde gjennomsnittskarakteren for den praktiske matematikken 1P-Y 
på Vg1 yrkesfag en positiv utvikling på 0,7 karakterpoeng fra skoleåret 2015/2016 til 
skoleåret 2016/2017. Figuren viser også at gjennomsnittet for Vestfold var 0,6 
karakterpoeng over landsgjennomsnittet i 2016/2017. 
 
Tabell 16: Karakterfordeling eksamensresultater matematikk 1P-Y, Vg1 yrkesfag – resultat i 
prosent 
Karakterfordeling MAT1001 matematikk, Vg1 
yrkesfag   1 2 3 4 5 6 

 VFK 2014/2015 Andel 9 16 27 28 18 1 

 VFK 2015/2016 Andel 9 22 31 21 14 3 

 VFK 2016/2017 Andel 1 11 24 31 27 6 
Kilde: Extens 

 
Figuren over viser at det var en svært positiv utvikling i andelen av elever som oppnådde 
karakterene 5 og 6 i faget matematikk 1P-Y på Vg1 yrkesfag, fra skoleåret 2014/2015 til 
skoleåret 2016/2017. Andelen elever som oppnådde karakteren 6 i denne perioden økte fra  
1 til 6 %. Samtidig økte andelen av elever som oppnådde karakteren 5 fra 18 til 27 %.  
 
Neste figur viser resultat for matematikk 1P (MAT1011), den teoretiske matematikken på 
Vg1 studieforberedende. Det et svært få observasjoner på skolenivå, derfor utgår en figur 
med presentasjon av gjennomsnittskarakter per skole. I figuren sammenlignes derfor 
gjennomsnittskarakteren for Vestfold med landsgjennomsnittet.  
  

Nasjo
nalt

VFK FVS GRVS HLVS HVS MVS NVS RVS SVS SVGS THVS

14/15 3,1 3,2 3,4 3,0 3,2 2,9 3,3 3,0 3,4

15/16 2,9 2,9 3,3 2,7 2,8 3,6 3,1 2,7 2,9

16/17 3,0 3,6 4,0 3,8 3,4 4,0 3,2 2,9 3,6 3,9

0,0
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2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

MAT1001

14/15 15/16 16/17
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Figur 2: Gjennomsnittlig eksamenskarakter matematikk 1P, Vg1 studieforberedende 

 
Kilde: Statistikkportalen 

Som figuren over viser var det en meget positiv utvikling fra 2015/2016 til 2016/2017 i 
Vestfold for gjennomsnittlig eksamenskarakter i matematikk 1P. Gjennomsnittskarakteren i 
2016/2017 var den samme som landsgjennomsnittet.  
 
Tabell 17: Karakterfordeling eksamensresultater matematikk 1P, Vg1 studieforberedende – 
resultat i prosent 
Karakterfordeling eksamen MAT1011 
Matematikk 1P, Vg1 studieforberedende   1 2 3 4 5 6 

 VFK 2014/2015 Andel 19 33 33 12 2 0 

 VFK 2015/2016 Andel 25 41 20 12 2 0 

VFK 2016/2017  Andel 8 33 37 19 3 0 
Kilde: Extens 
 

Det er få gjennomførte eksamener i matematikk på Vg1 studieforberedende i Vestfold. Det 
er mellom 40 og 60 observasjoner hvert skoleår, og få observasjoner kan få stor effekt på 
gjennomsnittlig karakter. Reduksjonen i andel med karakter 1 fra 2015/2016 til 2016/2017 
kan derfor være tilfeldig. Likevel kan figuren illustrere at det alle de tre skoleårene er en 
relativt stor andel av elevene som har vært oppe til eksamen som får karakterene  
1 og 2.  
  

14/15 15/16 16/17

Nasjonalt 2,4 2,5 2,4

VFK 2,3 2 2,4
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3.1.2 Eksamen Vg2 

Figuren under viser utvikling i gjennomsnittskarakter i eksamen for MAT1015, matematikk på 
Vg2-nivå studieforberedende.  
 
Figur 3: Gjennomsnittlig eksamenskarakter matematikk 2P, Vg2 studieforberedende  

 
Kilde: Statistikkportalen  

 

Figuren over viser at det er en positiv utvikling i gjennomsnittskarakter i Vestfold de siste tre 
skoleårene. I skoleåret 2016/2017 var resultatet i Vestfold 0,2 karakterpoeng under 
landsgjennomsnittet. Det en forbedring sammenlignet med de to siste skoleårene, men 
gjennomsnittlig eksamenskarakter i matematikk 2P var fortsatt 0,2 karakterpoeng lavere i 
Vestfold enn landsgjennomsnittet i 2016/2017. 
 
Tabell 18: Utvikling karakterfordeling eksamen matematikk 2P, Vg2 studieforberedende – 
resultat i prosent  
Karakterfordeling eksamen MAT1015, 
Matematikk 2P, Vg2 studieforberedende   1 2 3 4 5 6 

 VFK 2014/2015 Andel 22 37 24 12 5 1 

 VFK 2015/2016 Andel 10 38 28 18 3 1 

VFK 2016/2017  Andel 13 33 27 16 9 1  
Kilde: Extens 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasjon
alt

VFK GRVS HLVS HVS MVS NVS RVS SVS SVGS THVS

14/15 2,8 2,4 2,4 1,9 2,2 3,1 2,6 2,6 2 2,7

15/16 2,9 2,5 3 2,3 2,2 2,1 3,6 2,1 2,6 2,3 2,5

16/17 2,9 2,7 2,7 1,5 2,6 3 3,2 2,3 2,6 2,8
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2

3

4

5

6

MAT1015

14/15 15/16 16/17
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Lokalgitt tverrfaglig praktisk eksamen på Vg2 yrkesfag finnes ikke i noen av de offisielle 
kildene, men er et av resultatmålene for Vestfold fylkeskommune. Resultatene som gjengis i 
den neste figuren er derfor hentet fra det skoleadministrative systemet Extens. 
 

Figur 4: Gjennomsnittlig eksamenskarakter tverrfaglig praktisk eksamen, Vg2 yrkesfag 

 
Kilde: Extens 

 
Figuren viser at det er en positiv utvikling for snittkarakteren i Vestfold med 0,1 
karakterpoeng de siste tre årene. Helt eksakt var gjennomsnittskarakteren 3,90 i 2016/2017 
og dermed 0,16 karakterpoeng høyere enn resultatmålet på 3,74.  

 

3.1.3 Eksamen Vg3 

Eksamenskarakter i norsk Vg3 på studieforberedende løp er et av sektorens resultatmål. 
Målet er at gjennomsnittskarakteren i Vestfold skal ligge minst 0,1 over landsgjennomsnittet.  

Figur 5: Gjennomsnittlig eksamenskarakter i norsk, Vg3 studieforberedende 

 
Kilde: Statistikkportalen 

VFK FVS GVS HLVS HVS MVS NVS RVS SVS SVGS THVS

14/15 3,8 3,6 4,0 3,9 3,8 3,6 3,9 4,1 3,8 3,8 3,6

15/16 3,8 3,7 3,5 3,6 3,9 3,9 3,4 4,3 3,8 3,7 3,7

16/17 3,9 3,7 3,9 3,9 4,0 3,6 4,2 4,5 4,1 3,9 3,8
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VFK FVS GVS HLVS HVS MVS NVS RVS SVS SVGS THVS

14/15 3,4 3,3 0 3,5 0 3,3 0 3,8 3,2 3,2 3,2 3,1

15/16 3,4 3,4 3,4 3,6 3,1 3,4 3,1 3,7 3,4 3,3 3,5 3,3

16/17 3,5 3,4 3,3 3,6 3,1 3,4 3,4 3,8 3,1 4,0 3,5 3,2
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Som figuren illustrerer så ligger gjennomsnittlig eksamensresultater i Vestfold 0,1 under 
landsgjennomsnittet på 3,5. Det innebærer at resultatet ligger 0,2 karakterpoeng under 
resultatmålet. Fra skoleåret 2014/2015 til 2016/2017 har det vært en positiv utvikling i 
karaktersnittet i Vestfold på 0,1. Tilsvarende utvikling har også funnet sted for 
landsgjennomsnittet.  

Figur 6: Gjennomsnittlig eksamenskarakter i norsk, Vg3 påbygg til generell studiekompetanse 

 
Kilde: Statistikkportalen 

 

Resultatene i norsk hovedmål for påbygg til generell studiekompetanse var i Vestfold på nivå 
med landsgjennomsnittet i skoleåret 2016/2017. Det var ingen endring i snittet for Vestfold 
fra de to foregående årene.  
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alt

VFK FVS HLVS HVS MVS RVS SVS SVGS THVS

14/15 2,9 2,8 2,7 0 3,4 2,7 3,7 2,3 3,2 2,8

15/16 2,8 2,8 3,0 2,2 2,8 2,7 3,0 3,1 3,0 2,6

16/17 2,8 2,8 2,8 3,3 2,7 2,9 2,8 2,3 2,6 2,9
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3.2 Standpunktkarakterer 

I dette avsnittet presenteres standpunktkarakter i flere matematikkfag fra Vg1, Vg2 og Vg3 
de siste tre skoleårene. Informasjonen blir presentert både i figur for utvikling i 
gjennomsnittskarakter per skole, landsgjennomsnitt og snitt i Vestfold. I tillegg presenteres 
en egen figur for utvikling i karakterfordeling.  

 

3.2.1 Standpunkt Vg1 

Figuren under viser utvikling i gjennomsnittskarakter i standpunkt for MAT1001, den 
praktiske matematikken på Vg1-nivå på yrkesfag.  

Figur 7: Gjennomsnittlig standpunktkarakter i matematikk 1P-Y, Vg1 yrkesfag 

 
Kilde: Statistikkportalen  
 

Gjennomsnittlig standpunktkarakter i matematikk 1P-Y har vært forholdsvis stabil i Vestfold 
de siste tre årene og lå 0,1 karakterpoeng over landsgjennomsnittet alle de tre årene.   

 

Tabell 19: Utvikling karakterfordeling standpunkt matematikk 1P-Y, Vg1 yrkesfag – resultat i 
prosent 
Karakterfordeling standpunkt MAT1001 matematikk,  
Vg1 yrkesfag 1 2 3 4 5 6 

 VFK 2014/2015 Andel 6 26 27 20 15 6 

 VFK 2015/2016 Andel 6 26 24 22 16 7 

 VFK 2016/2017 Andel 7 22 25 22 18 6 
Kilde: Extens  
 

Karakterfordelingen i standpunkt for den praktiske matematikken i Vg1 på yrkesfaglige 
programfag har holdt seg relativt stabil de siste årene. Det er noe økning i andel med 
karakter 5.  

  

Nasjon
alt

VFK FVS GVS HLVS HVS MVS NVS RVS SVS SVGS THVS

14/15 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 3,4 3,3 2,4 3,5 3,2 3,1 3,5

15/16 3,3 3,4 3,8 3,3 3 3,3 2,9 2,8 4 3,4 3,1 3,4

16/17 3,3 3,4 3,6 3,3 3,6 3 2,8 4 2,9 3 3,6
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Neste figur viser utvikling i gjennomsnittskarakter i standpunkt for MAT1011, den praktiske 
matematikken på Vg1-nivå på studieforberedende.  

Figur 8: Gjennomsnittskarakter standpunkt matematikk 1P, Vg1 studieforberedende 

 
Kilde: Statistikkportalen  

Det har vært et stabilt resultat i gjennomsnittlig standpunktkarakter i matematikk 1P de siste 
to årene. Resultatet for Vestfold lå 0,1 karakterpoeng under landsgjennomsnittet begge 
årene.  

 

Tabell 20: Utvikling karakterfordeling standpunkt matematikk 1P, Vg1 studieforberedende 
Karakterfordeling standpunkt MAT1011 
Matematikk 1P, Vg1 studieforberedende   1 2 3 4 5 6 

 VFK 2014/2015 Andel 4 25 31 24 13 3 

 VFK 2015/2016 Andel 3 23 25 28 18 2 

 VFK 2016/2017 Andel 3 22 30 26 17 3 
Kilde: Extens  

 

Karakterfordelingen i den praktiske matematikken på Vg1 studieforberedende har holdt seg 
relativt stabil de siste to årene. Det var en liten økning i andel med karakter 5 fra skoleåret 
2014/2015 til 2015/2016, og denne utviklingen kan se ut til å ha stabilisert seg i skoleåret 
2016/2017.  

  

Nasjon
alt

VFK FVS GVS HLVS HVS MVS NVS RVS SVS SVGS THVS

14/15 3,3 3,3 2,8 3,3 3,4 3,1 3,5 3,6 2,9 3,6 3,3 3,3

15/16 3,5 3,4 3,5 3,6 3,2 3,3 3,5 3,6 3,3 3,5

16/17 3,5 3,4 3,4 3,4 4 3,5 3,2 3,2 3,5 3,5 3,2 3,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

MAT1011

14/15 15/16 16/17
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3.2.2 Standpunkt Vg2 

Figuren under viser utvikling i gjennomsnittskarakter i standpunkt for MAT1015, den 
praktiske matematikken på Vg2-nivå.  

 

Figur 9: Gjennomsnittskarakter standpunkt matematikk 2P, Vg2 studieforberedende 

 
Kilde: Statistikkportalen  

 
Utviklingen i gjennomsnittlig standpunktkarakter i Vestfold har vært positiv de siste tre 
skoleårene. Fra 2014/2015 til 2016/2017 har gjennomsnittskarakteren økt med 0,4 
karakterpoeng. Vestfolds resultater ligger noe under landsgjennomsnittet de siste tre årene.  
 
Tabell 21: Utvikling karakterfordeling standpunkt matematikk 2P, Vg2 studieforberedende – 
resultat i prosent 

Karakterfordeling MAT1015 
Matematikk R1, 
studieforberedende   1 2 3 4 5 6 

 VFK 2014/2015 Andel 5 29 31 21 11 3 

 VFK 2015/2016 Andel 3 25 27 23 16 6 

 VFK 2016/2017 Andel 2 23 26 27 18 4 
Kilde: Extens  

 

Karakterfordelingen i standpunkt MAT1015 har holdt seg relativt stabil de siste tre årene, 
men det har vært en tydelig positiv trend i andelen elever som har fått karakter 1 og 2 i 
standpunkt. Det har også vært en positiv økning i andel elever med standpunktkarakter 5 de 
siste tre årene; en økning på 7 prosentpoeng fra skoleåret 2014/2015 til skoleåret 
2016/2017.  
  

Nasjo
nalt

VFK FVS GVS HLVS HVS MVS NVS RVS SVS SVGS THVS

14 / 15 3,4 3,1 3,4 3,4 3,4 3,0 3,6 3,3 2,7 3,2 2,8 3,4

 15/16 3,5 3,4 3,6 3,7 4,3 3,0 3,9 3,4 3,1 3,6 3,3 3,4

 16/17 3,6 3,5 4,5 3,6 3,6 3,3 3,2 3,4 3,6 3,4 3,4 3,5

 -

  1,0

  2,0

  3,0

  4,0

  5,0

  6,0

MAT1015

14 / 15  15/16  16/17
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Neste figur viser utvikling i gjennomsnittskarakter for REA3022, realfagsmatematikk på Vg2-
nivå. 
 
Figur 10: Gjennomsnittskarakter standpunkt matematikk R1, Vg2 studieforberedende 

 
Kilde: Statistikkportalen  

 

Utviklingen i gjennomsnittskarakter for Vestfold har vært positiv de siste tre skoleårene og 
har økt med 0,3 karakterpoeng fra skoleåret 2014/2015 til 2016/2017. Økningen har vært 
større enn økningen i landsgjennomsnittet og i skoleåret 2016/2017 lå gjennomsnittlig 
standpunktkarakter i Vestfold 0,1 karakterpoeng over landsgjennomsnittet.  
 
Tabell 22: Utvikling karakterfordeling standpunkt matematikk R1, Vg2 studieforberedende – 
resultat i prosent 

Karakterfordeling REA3022 
Matematikk R1, Vg2 
studieforberedende 

  1 2 3 4 5 6 

 VFK 2014/2015 Andel 1 14 21 25 28 10 

 VFK 2015/2016 Andel 1 7 26 30 26 11 

 VFK 2016/2017 Andel 1 9 14 32 31 13 
Kilde: Extens  

 

Karakterfordelingen i standpunkt matematikk R1 har utviklet seg i retning av at en mindre 
andel av elevene får karakter 2 og 3, mens en større andel elever får karakteren 4, 5 og til 
dels 6.  
  

Nasjon
alt

VFK FVS GVS HLVS HVS NVS RVS SVS SVGS THVS

14/15 3,9 3,9 3,3 4,0 3,7 3,8 4,0 3,9 3,9 4,4 3,6

15/16 4,0 4,1 3,6 4,3 4,7 3,8 4,6 3,7 4,0 4,3 3,8

16/17 4,1 4,2 3,3 4,0 5,2 4,6 3,9 4,0 4,3 4,1 4,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

REA3022

14/15 15/16 16/17
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Neste figur viser utvikling i gjennomsnittskarakter for REA3026, matematikk for samfunnsfag 
Vg2-nivå.  
 
Figur 11: Gjennomsnittskarakter standpunkt matematikk S1, Vg2 studieforberedende 
samfunnsfag 

 
Kilde: Statistikkportalen 

 
Gjennomsnittlig standpunktkarakter for Vestfold i matematikk S1 har økt med  
0,1 karakterpoeng hvert år de siste tre skoleårene. Dette er lik tilsvarende utvikling som 
landsgjennomsnittet, men gjennomsnittssnittkarakteren i Vestfold er fortsatt er  
0,1 karakterpoeng lavere enn landsgjennomsnittet. 

 

Tabell 23: Utvikling karakterfordeling standpunkt matematikk S1, Vg2 studieforberedende – 
resultat i prosent 

Karakterfordeling REA3026 
Matematikk S1, Vg2 
studieforberedende samfunnsfag   1 2 3 4 5 6 

 VFK 2014/2015 Andel 6 18 28 26 17 6 

 VFK 2015/2016 Andel 4 17 27 26 20 5 

 VFK 2016/2017 Andel 3 14 24 31 21 7 
Kilde: Extens 
 

Karakterfordelingen i standpunkt matematikk S1 har vært ganske stabil de siste tre årene. 
Det er en svak tendens til at det er færre elever som får karakterene 1 og 2 og en større 
andel elever som får karakterene 4,5 og 6 de siste tre skoleårene.  

  

Nasjona
lt

VFK FVS GVS HLVS HVS MVS NVS RVS SVS SVGS THVS

14/15 3,6 3,5 3,6 4,9 3,7 3,3 3,2 3,5 3,2 3,8

15/16 3,7 3,6 3,8 3,1 3,4 3,4 3,7

16/17 3,8 3,7 3,9 3,9 4,2 3,9 3,4 3,4 3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

REA3026

14/15 15/16 16/17
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3.2.3 Standpunkt Vg3 

Figuren under viser utvikling i gjennomsnittskarakter i standpunkt for REA 3024, 
realfagsmatematikk på Vg3-nivå.  
 
Figur 12: Gjennomsnittskarakter standpunkt matematikk R2, Vg3 studieforberedende realfag 

 
Kilde: Statistikkportalen 
 

Utviklingen i gjennomsnittskarakter for Vestfold har vært positiv de siste tre skoleårene og 
har økt med 0,3 karakterpoeng fra skoleåret 2014/2015 til 2016/2017. Økningen har vært 
større enn økningen i landsgjennomsnittet og i skoleåret 2016/2017 lå gjennomsnittlig 
standpunktkarakter i Vestfold 0,1 karakterpoeng over landsgjennomsnittet.  
 
Tabell 24: Utvikling karakterfordeling matematikk R2, studieforberedende realfag – resultat i 
prosent 

Karakterfordeling REA3024 
Matematikk R2, Vg3 
studieforberedende 

 
1 2 3 4 5 6 

VFK 2014/2015 Andel 4 15 16 30 22 12 

VFK 2015/2016 Andel 2 12 17 22 32 15 

VFK 2016/2017 Andel 1 11 18 24 27 18 

Kilde: Extens  

 
Karakterfordelingen i standpunkt matematikk R2 har vært ganske stabil de siste tre årene. 
Det er samtidig en svak tendens til at det er færre elever som får karakterene 1 og 2, mens 
det er en svak økning i at en større andel elever får karakteren 5 og 6 de siste tre årene sett 
under ett.  
  

Nasjonal
t

VFK FVS GVS HLVS HVS NVS RVS SVS SVGS THVS

14/15 3,9 3,9 3,8 3,9 3,4 4,1 3,2 3,8 4,4

15/16 4 4,1 4,7 3,8 4,5 3,9 4,1 3,9 4,4

16/17 4,1 4,2 3,5 4,6 4,8 3,9 4,7 4,1 3,8 4,3 3,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

REA3024

14/15 15/16 16/17
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Neste figur viser utvikling i gjennomsnittskarakter i standpunkt for REA3028, den 
samfunnsfaglige matematikken på Vg3-nivå.  
 
Figur 13: Gjennomsnittskarakter standpunkt matematikk S2, Vg3 studieforberedende 
samfunnsfag  

 
Kilde: Statistikkportalen  

 

Utviklingen i gjennomsnittlig standpunktkarakter for Vestfold har vært positiv og har økt med 
0,6 karakterpoeng de siste tre skoleårene. Denne økningen har vært større enn økningen i 
landsgjennomsnittet, og gjennomsnittlig standpunktkarakter i Vestfold var 0,2 karakterpoeng 
høyere enn landsgjennomsnittet i 2016/2017.  
 
Tabell 25: Utvikling karakterfordeling standpunkt matematikk S2, Vg3 studieforberedende – 
resultat i prosent 

Karakterfordeling REA3028 
Matematikk S2, Vg3 
studieforberedende     1 2 3 4 5 6 

 VFK 2014/2015 Andel 6 25 31 20 14 5 

 VFK 2015/2016 Andel 7 21 27 21 18 6 

 VFK 2016/2017 Andel 2 14 20 29 23 12 
Kilde: Extens  

 

Karakterfordeling i standpunkt matematikk S2 har endret seg noe de siste årene. En større 
andel av elevene får karakterene 4, 5 og 6 enn tidligere, samtidig som en lavere andel elever 
får karakterene 1, 2 og 3. Fra 2014/2015 til 2016/2017 økte andelen som fikk karakterene 5 
og 6 fra 19 til 35.  

  

Nasjonalt VFK GVS HLVS HVS MVS NVS RVS SVS SVGS THVS

14/15 3,5 3,3 2,9 3,2 3,9 3,7 3,2 3,8 3,1 3,4

15/16 3,6 3,4 3,9 5,0 3,4 3,5 3,2 2,8 3,2 3,0 3,6

16/17 3,7 3,9 4,0 3,7 4,0 3,6 3,9 3,9 4,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

REA3028

14/15 15/16 16/17
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3.3 Fag-/svennebrev i videregående opplæring 

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 de som går Vg3 fagopplæring i skole 
med reduserte mål fra læreplanen.  
 
Figuren under viser hvor mange fag-/svennebrev og kompetansebevis som har blitt 
oppnådd, det vil si antall fag-/svenneprøver og kompetanseprøver med resultatet bestått og 
bestått meget godt16. Hvis en kandidat har avlagt flere prøver i det samme lærefaget, er det 
kun prøven med det beste resultatet som telles med.  
 
Antallet telles for perioden 1. oktober – 30. september, så for 2017 er det perioden mellom  
1. oktober 2016 til 30. september 2017. Totalt ble det avlagt henholdsvis 1216, 1507 og 
1349 fag-/svenneprøver og kompetanseprøver i 2015, 2016 og 2017. For detaljer, se avsnitt 
4.3.1.  
 
Figur 14: Oppnådd fag-/svennebrev og kompetansebevis – resultat i antall 

 
Kilde: Vigo, 2017: 18.03.18, 2016: 09.03.17 

 
Lærlingene er de som har hatt lærekontrakt med en bedrift, i ett av flere mulige løp, blant 
annet: 

 4 år i bedrift (elever tatt inn rett etter grunnskole) 

 3 år i bedrift (elever/voksne etter Vg1) 

 2 år i bedrift (elever/voksne etter Vg1 og Vg2) 

 Kombinert studiekompetanse og yrkesfagopplæring over 4 år (YSK) 

 0-4 år i bedrift - voksne personer som har tidligere utdannelse, som ønsker en ny og som 
vil ta hele opplæringen i bedrift. De får fratrekk for tidligere relevant skolegang og 
praksis. 

 
Lærekandidater avlegger en kompetanseprøve. Dette er også en praktisk prøve som er i 
henhold til den individuelle opplæringsplanen for hver enkelt lærekandidat. Figuren over 
viser antall lærekandidater som har oppnådd kompetansebevis, det vil si bestått 
kompetanseprøven. 

                                            

16 Resultatet gjelder prøver som er avlagt i Vestfold. De som har kontrakt i Vestfold går opp til prøve i Vestfold, dette gjelder 

også gjestelærlinger fra andre fylker. 
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Praksiskandidatene er de som har opparbeidet seg, og kan dokumentere, minimum fem års 
(60 måneders) 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. 
 
Elever på Vg3 fagopplæring i skole er de som går Vg3 fagopplæring og har status som 
elever. Det er ungdom som av ulike årsaker ikke har fått læreplass i bedrift. De får opplæring 
i skole og får ikke verdiskapingsåret ute i en bedrift, men det legges opp til mest mulig 
praksis i bedrift inkludert i opplæringen17. Inntil august 2017 var varigheten for Vg3 
fagopplæring i skole 12 måneder, med unntak av elektrikerfaget som hadde 18 måneder. 
Fra august 2017 ble ordinær tid for Vg3 fagopplæring i skole utvidet fra 12 til 18 måneder, og 
gjelder de som fikk tilbud om Vg3 fagopplæring i skole høsten 2017. Tiden er også utvidet 
med seks måneder for elektrikerfaget, fra 18 til 24 måneder.  

 
Antall fag-/svennebrev og kompetansebevis på Vg3 fagopplæring i skole økte i 2016.  
Dette er noen av grunnene til dette:  
 

 Høsten 2015 ble det inngått en landsdekkende avtale med skoleskipet Christian Radich 
om å ta imot søkere fra hele landet for å gjennomføre Vg3 fagopplæring i skole i 
matrosfaget. 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 på grunn av 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 blir synlig. Det er også noen av kandidatene som 
startet i 2015 som har rukket å ta prøven innenfor tellingen for 2016.  
 

 Antallet elever inkluderer også voksne personer som har gått veiledet praksis i 
helsearbeiderfaget ved Kompetansebyggeren Vestfold. De blir registrert med samme 
type kontrakt/avtale som andre på Vg3 fagopplæring i skole. Dette antallet var også noe 
høyere i 2016.  

 

3.4 Resultater 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 (KBV), men 
fylkeskommunen kan også gi opplæringstilbudet i de ordinære videregående skolene eller 
gjennom private tilbydere.  

                                            

17 Når en lærling/lærekandidat har kontrakt om opplæring i bedrift i to år, så innebærer dette ett år med opplæring og ett år 

med verdiskaping til bedriften. 
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Tabellen under viser antall elever (voksne med rett og voksne på oppdragsundervisning) 
som gikk hele eller deler av skoleåret 2016/2017 på KBV, antall fag som ble bestått og andel 
beståtte fag. Under fag som ble bestått inngår ikke de som det er gitt fritak18 for, de som er 
realkompetansevurdert, er tatt opp som privatist eller som har tatt ny, utsatt og særskilt 
eksamen.  
 
Tabell 26: Resultater antall voksne, antall beståtte fag og andel bestått fag 

  Antall voksne Antall beståtte fag Beståtte fag i % 

Voksne med rett 348 1745 91,50 

Oppdragsundervisning 157 808 88,31 

Samlet 505 2553   

Kilde: Extens 

 
Det er et mål at tilstandsrapport for videregående opplæring i Vestfold også skal kunne 
redegjøre for de voksnes læringsprogresjon, men utfordringer knyttet til kvaliteten på 
dataene innenfor voksenopplæringen gjør det utfordrende å få god nok oversikt over andel 
som oppnår status fullført og bestått i løpet av 2016/2017. 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 og så videre. 
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.  
 
Det er et pågående arbeid med å heve kvaliteten på dataene innenfor voksenopplæringen 
og en del av utviklingsarbeidet i 2016/2017 har vært rettet mot dette. Arbeidet videreføres 
inneværende år og har som mål at det skal kunne redegjøres for de voksnes 
læringsprogresjon i tilstandsrapporten i 2019.  
 

3.5 Læringsresultater og sektorens resultatmål 

Fylkestinget i Vestfold vedtok for 2017 følgende resultatmål knyttet til læringsresultater: 
 
Karakterer  
Snittkarakter i eksamen norsk, Vg3, skal ligge over landsgjennomsnittet med minst 0,1  
 
Snittkarakter tverrfaglig praktisk eksamen, lokalt gitt yrkesfag skal minst være 3,74 
 
Snittkarakter matematikk, yrkesfag Vg1, standpunkt skal minst være 3,26  
Snittkarakter matematikk, studieforberedende Vg1, standpunkt skal minst være 3,25  
  

                                            

18 På grunn av at resultatet er oppnådd hos annen tilbyder eller fordi det er gitt fritak pga. voksenstatusen 
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Tabell 27: Resultatmål og resultater 2017 
 Mål 2017 Resultat 2017 

Snittkarakter i eksamen norsk, 
Vg3 

3,6 3,4 

Snittkarakter tverrfaglig 
eksamen 

3,74 3,9 

Snittkarakter matematikk, 
yrkesfag Vg1 

3,26 3,4 

Snittkarakter matematikk, 
studieforberedende Vg1 

3,25 3,4 

Kilde: Budsjett 2017 og Årsrapport 2017  

 
Snittkarakteren i eksamen for hovedmål norsk Vg3 i Vestfold var 3,4 i 2017. Det betyr at 
Vestfold ligger under landsgjennomsnittet på 3,5, og dermed 0,2 under måltallet, som er 0,1 
karakter høyere enn landsgjennomsnittet. 
 
Gjennomsnittskarakteren i tverrfaglig praktisk eksamen Vg1 yrkesfag har utviklet seg positivt 
de tre siste årene, og resultatet i 2017 var et karaktersnitt på 3,90. Dette er et resultat som er 
bedre enn måltallet på 3,74.  
 
Gjennomsnittskarakteren i standpunkt matematikk på Vg1 yrkesfag har økt fra 3,3 i 2015 til 
3,4 i 2017, og er fortsatt høyere enn resultatmålet på 3,26. Gjennomsnittskarakteren i 
standpunkt matematikk på Vg1 studieforberedende var 3,4 i 2017 og er også høyere enn 
resultatmålet på 3,25.  

 

3.6 Prioriteringer i forbindelse med oppfølging av ny strategiplan 

I den nye strategiplanen for videregående opplæring i Vestfold er Matematikk valgt som ett 
av de fem prioriterte strategiområdene. I planen synliggjøres blant annet ambisjonen om å 
øke matematikkompetansen til alle elevene. På bakgrunn av dette er karakterer og utvikling i 
karakterfordeling i matematikkfag gitt større oppmerksomhet i årets tilstandsrapport. 
Kapitelet for læringsresultater omhandler derfor i hovedsak standpunkt- og 
eksamenskarakterer for matematikkfag. I tillegg er også resultater for tverrfaglig eksamen 
Vg2 yrkesfag og eksamen i norsk Vg3 gjengitt, siden disse inngår i sektorens resultatmål.  
 
Oppsummert viser resultatene for matematikkfag at Vestfold blant annet har en positiv 
utvikling i gjennomsnittlig eksamenskarakter det siste året i matematikkfagene 1P-Y (Vg1 
yrkesfag) og 2P (Vg2 studieforberedende). Resultatet i matematikk 1P-Y var i 2016/2017 
0,6 karakterpoeng bedre enn landsgjennomsnittet.  
 
Gjennomsnittlig standpunktkarakter i fagene 1P-Y, R1 (Vg2 studieforberedende) og S2 (Vg3 
studieforberedende samfunnsfag) var også bedre enn landsgjennomsnittet i 2017. Mens 
gjennomsnittskarakter standpunkt i Vestfold for fagene matematikk 1P (Vg1 
studieforberedende), 2P (Vg2 studieforberedende) og S1 (Vg2 studieforberedende 
samfunnsfag) lå under landsgjennomsnittet i 2016/2017. Standpunktkarakterene i 
matematikk viser i hovedsak en positiv utvikling for de fleste fagene.  
 
Kapittel 3 bidrar til å gi et bilde av ståsted for sentrale matematikkfag ved inngangen til 
virkeperioden for ny strategiplan, som et utgangspunkt for arbeidet med området 
Matematikk.  
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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 Gjennomføring i videregående opplæring 

Det er et mål at alle elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring skal 
gjennomføre opplæringsløpet. Gjennomføringen anerkjennes med et vitnemål,  
fag-/svennebrev eller kompetansebevis og er grunnlaget for videre studier eller direkte 
inngang til arbeidslivet. 
 

Figuren under viser resultatene for tre kull fylkesvis. I denne framstillingen inngår alle 
eierformene, både de offentlige og private. Vannrett linje viser til nasjonalt mål, som er 75 %. 
 

Figur 15: Fullført og bestått etter fem år, fylkesnivå, alle eierformer – resultat i prosent, 
avrundet/uten desimal 

 
Kilde: Skoleporten  

 
Det nasjonale målet for denne målingen er at 75 % skal ha fullført og bestått videregående 
opplæring etter fem år. Landsgjennomsnittet er 73 % og målet er dermed ikke oppnådd. I 
figuren over er resultatene framstilt uten desimaler og resultat for Vestfold viser at 72 % av 
2011-kullet fullførte og besto sin videregående opplæring etter fem år. Dette er en nedgang 
fra 2010-kullet hvor resultatet var 73 %.  
 
Neste tabell er mer detaljert og viser resultatet kun for de offentlige skolene i Vestfold. 
Resultatene vises også med ett desimal og synliggjør status for gjennomføring (fullførtkoder) 
etter fem år for årskullene som startet sin videregående opplæring i henholdsvis 2009, 2010 
og 2011. 
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Tabell 28: Gjennomføring i løpet av fem år, årskull i fylkeskommunale videregående skoler i 
Vestfold med oppstart 2009, 2010 og 2011 – resultat i prosent 

Årskull 2009 2010 2011 

Fullført og bestått innen 5 år 66,9 73,1 71,5 

Fullført med planlagt grunnkompetanse19   3,0 

Fortsatt i opplæring utover 5 år 5,7 4,9 5,2 

Fullført med ett eller flere stryk/mangler fag 8,5 6,3 6,1 

Sluttet uten å fullføre 18,9 15,8 14,3 

Totalt 100 100 100 
Kilde: Skoleporten 
 

Tabellen viser at den positive oppgangen i fullført og bestått innen fem år for 2010-kullet gikk 
noe ned igjen for 2011-kullet. Etter den store oppgangen året før var dette noe en kunne 
forvente, men utviklingen er ikke som ønsket. Målet for Vestfold fylkeskommune er at 75 % 
skal gjennomføre og bestå sin videregående opplæring innen fem år.  
 

4.2 Videregående opplæring i skole  

I dette avsnittet 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 16: Ordinær progresjon fra Vg1 – resultat i prosentandel 

 
Kilde: Skoleporten 

Andelen med ordinær progresjon på Vg1 har holdt seg stabil i Vestfold på rundt 87 % de 
siste årene, og har på alle disse målingene vært høyere enn landsgjennomsnittet.  

                                            

19 Fra 2017 er det i Skoleporten lagt til en kode for fullført med planlagt grunnkompetanse. Disse havnet tidligere i gruppen 

fullført med ett eller flere stryk/mangler fag eller sluttet uten å fullføre.  
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Figur 17: Ordinær progresjon Vg2 – resultat i prosentandel 

 
Kilde: Skoleporten 

 
Når det gjelder progresjonen på Vg2 har det vært noe større svingninger de siste årene, 
men i 2016 var det en ordinær progresjon på 86,4 %. Dette var på linje med 
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. Figuren under beskriver hvor elevene var 
året etter de gikk på Vg2 yrkesfag i 2016.  
 
Figur 18: Overgang fra Vg2 yrkesfag, fordelt på type overgang – resultat i prosentandel 

 
Kilde: Skoleporten 
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Figuren viser at det er en andel på 41,5 % av Vg2-elevene på yrkesfag som gikk ut i lære. 
17 % begynte direkte på Vg3 påbygg til generell studiekompetanse mens 19 % var ute av 
videregående opplæring. Når det gjelder overgang til læreplass var det for Vestfold en 
økning på 5,5 % i 2016 sammenlignet med 2015.  

 

4.2.1 Sluttet i videregående skole 

Neste figur viser andel elever som sluttet i løpet av skoleåret. Fra og med 2017 har 
Utdanningsdirektoratet endret på beregningsmetoden av indikatoren sluttere med 
tilbakevirkende kraft for resultatene i Skoleporten. Det er de oppdaterte tallene som 
presenteres i figuren nedenfor, også for de to foregående år. Hovedforskjellen er at elever 
som deltar i minst ett fag spesielt organisert for voksne eller er realkompetansevurdert i ett 
fag nå er holdt utenfor statistikken. Denne behandlingsmåten gjelder for alle årgangene av 
denne statistikken i Skoleporten, slik at tallene er sammenlignbare over tid. 
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 for disse resultatene. 
 

Figur 19: Andel sluttere fordelt på de videregående skolene i Vestfold – resultat i prosent 

 
Kilde: Skoleporten 

Som figuren viser var det totalt i Vestfold en økning i andelen sluttere fra 2,4 % i 2015 til  
2,6 % i 2016. Ved seks av de ti skolene økte andelen sluttere siste år.  
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Figur 20: Andel sluttere per utdanningsprogram – resultat i prosent 

 
Kilde: Skoleporten 

 
Figuren over viser at det er stor variasjon mellom de ulike utdanningsprogrammene. Det er 
jevnt over en høyere andel sluttere på yrkesfaglige utdanningsprogram enn 
studieforberedende. I tillegg til de 12 utdanningsprogrammene vises også slutterandelen på 
påbygging til generell studiekompetanse (PB). Her økte slutterandelen fra 4,0 i 2016 til 4,8 % 
i 2017. 
 
Tabell 29: Andel elever som har sluttet i løpet av skoleåret, offentlige skoler – resultat i prosent 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Andel elever som har sluttet - Vestfold 4,2 3,2 2,8 2,4 2,6 

Andel elever som har sluttet - Nasjonalt 4,3 4,2 4,1 4,1 3,9 
Kilde: Skoleporten 

 

Av tabellen over fremgår det at trenden for andel sluttere i Vestfold er klart positiv, til tross 
for en liten økning det siste året. I 2016/2017 var gjennomsnittet i Vestfold med hensyn til 
andelen sluttere 2,6 %. Et resultat som var betydelig bedre enn landsgjennomsnittet. 
 
Slutterandelen for Vestfold på 2,6 % innfrir fylkestingets resultatmål knyttet til andel sluttere, 
som er 3,9 %. Dette resultatmålet ble imidlertid valgt før den nye beregningsmetoden ble 
kjent, og på bakgrunn av nivået på sluttere ved den opprinnelige metoden.  

Som nevnt er andelen 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 med tanke på vurdering av sluttere per skole. 
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4.3 Videregående opplæring i bedrift 

I dette avsnittet presenteres resultater og informasjon for gjennomføring av videregående 
opplæring i bedrift. På grunn av lave antall forekommer det prikking og tilfeldig prikking i 
noen av tabellen i dette kapitelet. Begge deler er markert med stjerne (*).  
 
Det er forskjellige modeller for læreløp å velge mellom for å kunne oppnå fag-/svennebrev 
og kompetansebevis. Opplæringen av lærlinger eller lærekandidater i bedrift kan for 
eksempel starte direkte fra grunnskole, ved å ta full opplæring i bedrift, eller etter Vg1 eller 
Vg2. Etter Vg2 er det normalt to år med læretid i bedrift, hvor ett år er opplæring og ett år er 
verdiskaping til bedriften. Den største gruppen av lærlinger og lærekandidater starter 
opplæring i bedrift etter Vg2. 
  
Lærlinger oppnår fag eller svennebrev når de består sin fag- eller svenneprøve. Både de 
som har hatt læretiden sin i bedrift og de som går Vg3 fagopplæring i skole (alternativt Vg3) 
er med i statistikken under. De går alle opp til samme fag- eller svenneprøve. 
Lærekandidater er ikke med i resultatene under da disse går opp til kompetanseprøve for å 
oppnå kompetansebevis, og det er ikke inkludert i samme statistikk. 
 
Figur 21: Gjennomføring for lærlinger med oppnådd fag-/svennebrev 5 år etter læretidens 
start, for kullene som startet årene 2008 til 2012 – resultat i prosent 

 
Kilde: Skoleporten, Udir 

 
Figuren over viser hvor stor andel av lærlinger som hadde bestått sin fag- eller svenneprøve 
etter fem år fra de startet. En ny lærling er definert som en som begynte i lære mellom  
1. oktober ett år og 30. september året etter. Nye lærlinger i 2012 begynte læretiden sin i 
tidsrommet 1. oktober 2011 til 30. september 2012, og regnes som 2012-kullet. 
 
Status fem år etter at lærlinger startet læretiden viser at lærlinger i Vestfold som har 
oppnådd fag- eller svennebrev har økt gradvis de tre siste kullene. Av de som startet 
læretiden sin i 2012 oppnådde 80 % fag- eller svennebrev etter fem år. Detaljer viser at det 
var 0,3 % som fortsatt var i lære, 6,6 % hadde fullført læretiden sin, men hadde ikke 
oppnådd fag- eller svennebrev. Årsaken til det kan være at de ikke har gått opp til prøve, 
eller de har gått opp, men strøket. Videre var det 13,1 % av 2012-kullet som avsluttet 
læretiden sin uten å ha fullført.  
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Det var ulik andel som fullførte og bestod pr. programområde. Figuren under viser hvor stor 
andel av lærlinger per programområde som oppnådde fag-/svennebrev fem år etter at 
læretiden startet.  
 
Figur 22: Andel oppnådd fag- og svennebrev per utdanningsprogram i løpet av fem år etter 
påbegynt læretid for lærlinger som startet læretiden i 2012 – resultat i prosent 

 
Kilde: Skoleporten, Udir 

 
Figuren under viser hvordan resultatene fordeler seg på alle fylker samlet, og for Vestfold og 
de andre fylkene i landet hver for seg. Resultatet gjelder lærlinger som oppnådde fag-/ 
svennebrev fem år etter påbegynt læretid for læringer som startet læretiden sin i 2010, 2011 
og 2012. 
 
Figur 23: Andel oppnådd fag- eller svennebrev fem år etter påbegynt læretid, for læringer som 
startet læretiden sin i 2012 – resultat i prosent 

Kilde: Skoleporten, Udir 
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Figuren viser at Vestfold med 80 % var blant de fem fylkene med lavest andel lærlinger med 
oppnådd fag- eller svennebrev. Landsgjennomsnittet var 82,6 %. 

 

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 de som går individuelt løp med reduserte 
mål på Vg3 fagopplæring i skole. Fag-/svennebrev og kompetansebevis telles for det fylket 
hvor fag-/svenneprøven blir avlagt, og ikke for fylket hvor kandidaten har bostedsadresse. 
 
I tabellen under 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 eksempel for 2017 perioden mellom  
1. oktober 2016 til 30. september 2017.  
 
Tabell 30: Gjennomførte fag- og svenneprøver og kompetanseprøver – resultat i antall (prosent 
i parentes) 

 2015 2016 2017 
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 

638 607 
(95,1) 

31 724 670 
(92,5) 

54 712 675 
(94,8) 

37 

Praksiskandidater –  
fag- og svennebrev 

383 368 
(96,1) 

15 471 457 
(97,0) 

14 416 394 
(94,7) 

22 

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

* 103 
(90,4) 

* 224 191 
(85,3) 

33 * 157 
(92,4) 

* 

Lærekandidater – 
kompetansebevis    

* 79 
(97,5) 

* 88 81 
(92,0) 

7 * 47 
(92,2) 

* 

Totalt 1216 1157 
(95,1) 

59 1507 1399 
(92,8) 

108 1349 1273 
(94,4) 

76 

Kilde: Vigo20 

Lærlinger: Se beskrivelse i avsnitt 3.3.  
 
Praksiskandidater: Det er mange voksne som velger å ta fag- eller svennebrev på grunnlag 
av sin arbeidserfaring, slik at de har en dokumentasjon på sine ferdigheter. Det var stor 
økning fra 2015 til 2016 men antall har gått noe ned igjen i 2017. Se også beskrivelse i 
avsnitt 3.3. 

Lærekandidater: Prøven for lærekandidater er lagt opp etter de mål i læreplanen som er 
valgt ut i den individuelle opplæringsplanen for hver lærekandidat. Det er noen som stryker, 
og det kan tyde på at den individuelle opplæringsplanen ikke har vært godt nok tilpasset 
kandidaten. Se også beskrivelse i avsnitt 3.3. 

Elever på Vg3 fagopplæring i skole: Se også beskrivelse i avsnitt 3.3. 
De som går Vg3 fagopplæring i skole har status som elever, og inkluderer: 

 Elever fra Vestfolds videregående skoler som ikke fikk læreplass og takket ja til Vg3 

 Elever fra alle fylker i landet som søkte matrosfaget og takket ja til plass på Christian 
Radich  

 De som har gått veiledet praksis i helsearbeiderfaget ved Kompetansebyggeren Vestfold 

                                            

20 2015 og 2016: Uttrekk per 09.03.2017, 2017: Uttrekk per 18.03.2018 
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Tabell 31: Fordeling av gjennomførte prøver innenfor gruppen elever (Vg3 fagopplæring i 
skole) – resultat i antall (prosent i parentes) 

 2015 2016 2017 
Gått 
opp til 
prøve 

Bestått Ikke  
bestått 

Gått 
opp til 
prøve 

Bestått Ikke  
bestått 

Gått 
opp til 
prøve 

Bestått Ikke  
bestått 

Ved skolene i Vestfold * 15 
(88,2) 

* 50 38 
(76) 

12 35 30 
(85,7) 

5 

På Christian Radich – 
elever fra Vestfold 
(tilknyttet Færder vgs.) 

   * * 
(100) 

0 * * 
(100) 

0 

På Christian Radich – 
elever fra annet fylke 
(tilknyttet Færder vgs.) 

   60 47 
(78,3) 

13 25 25 
(100) 

0 

Elever som har gått 3 år 
på dataelektronikerfaget, 
anleggsmaskinmekaniker
faget og 
automatiseringsfaget 

14 7 
(50) 

7 17 * 
(64,7) 

* * * 
(60) 

* 

Ved 
Kompetansebyggeren 
Vestfold - Veiledet 
praksis i helsefag 

* 81 
(97,6) 

* * 92 
(97,8) 

* * 95 
(96) 

* 

Totalt 114 103 
(90,4) 

11 224 191 
(85,3) 

33 170 157 
(92,4) 

13 

Kilde: Vigo, 2015 og 2016: Uttrekk per 09.03.2017, 2017: Uttrekk per 18.03.2018 

 
Av de 13 i matrosfaget som ikke bestod fram til 30.09.2016, var det ni som gikk opp på nytt 
innen slutten av 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 

Det var en liten økning i antall søkere til læreplass i bedrift i 2017 sammenlignet med 2016, 
totalt 1152 i 2017 og 1109 i 2016. Av de 1152 var det 908 som hadde rett (ungdomsrett, 
voksenrett, fullføringsrett) og 244 som ikke hadde rett, inkludert søkere fra andre fylker. 
Vestfold fylkeskommune formidler søkere med rett, men det tegnes også  
lære-/opplæringskontrakt for søkere uten rett, når det er en bedrift som ønsker å tegne 
kontrakt med dem. I løpet av formidlingsperioden (etter søknadsfristen) kommer det hvert år 
også til nye søkere.  
 
Det er dessverre ikke alle søkere som får en læreplass eller opplæringsplass i bedrift.  
Vestfold fylkeskommune sender ut tilbud om Vg3 fagopplæring i skole til søkere med rett 
som i begynnelsen av august står uten plass. For nærmere beskrivelse av Vg3 fagopplæring 
i skole se nærmere beskrivelse i avsnitt 3.3. 
 
I tabellene under vises antall som fikk tilbud om Vg3 fagopplæring i skole og antall som 
takket ja til dette. De fra andre fylker som takket ja til tilbud om Vg3 fagopplæring i skole i 
matrosfaget på Christian Radich i 2015 og 2016 er ikke inkludert. 
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Tabell 32: Søkere som fikk tilbud om og som takket ja til Vg3 fagopplæring i skole – resultat i 
antall 

 2014 2015 2016 2017 

Fikk tilbud 309 235 310 235 

Takket ja 73 58 72 52 

Kvalifiseringskurs 60 31 50 Tilbud opphørt 

Kilde: Vigo 

 
For årene 2014 til 2016 fikk de som var kvalifisert starte rett på Vg3 fagopplæring i skole, 
disse startet opp på høsten. De som ikke var kvalifisert, fikk tilbud om kvalifiseringskurs først 
og startet deretter på Vg3 fagopplæring i skole på vårhalvåret. Etter kvalifiseringskurs var 
det også noen som gikk over på læreplass i bedrift. Tilbud om kvalifiseringskurs opphørte fra 
høsten 2017. 
 
For årene 2014 til 2016 ble Vg3 fagopplæring i skole i hovedsak gjennomført ved den skolen 
kandidatene tok Vg2. Innenfor noen fag samarbeidet skolene i Vestfold om opplæringen, 
enten ved at alle søkerne i et fag ble samlet ved en skole, eller at noe opplæring i et fag ble 
gjennomført ved en skole og noe ved en annen. For skoleåret 2017/2018 ble det laget en 
fagmodell for gjennomføring av Vg3 fagopplæring i skole, ved at noen skoler fikk ansvar for 
noen fag hver. Det skulle likevel kunne vurderes om det i spesielle tilfeller var bedre å legge 
til rette for et individuelt tilbud ved avgiverskole. 
 
Søkere uten plass i bedrift og 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 tabellen under vises fordeling av antallet som takket ja til Vg3 fagopplæring i skole,  
pr. utdanningsprogram, samlet for hele kalenderåret.  
 
 

Tabell 33: Søkere som takket ja til Vg3 fagopplæring i skole, fordelt på utdanningsprogram – 
resultat i antall 

Utdanningsprogram 2014 2015 2016 2017 

Bygg- og anleggsteknikk (BA) * 5 9 * 

Design og håndverk (DH) * * 0 * 

Elektrofag (EL) 17 12 6 11 

Helse- og oppvekstfag (HO) 9 * 8 10 

Naturbruk (NA) * 0 * 0 

Restaurant- og matfag (RM) * * 11 * 

Service og samferdsel (SS) 20 17 26 17 

Teknikk og industriell produksjon (TP) 15 17 9 10 

Totalt 73 58 72 52 

Kilde: Vigo, 2014-2016: uttrekk per 17.02.2017, 2017: uttrekk per 26.03.2018 

 
Som tabellen over viser var det 52 som startet i 2017, men det er for tidlig å gjøre opp status 
for disse enda.  
 
Neste tabell viser status for de som startet i 2014, 2015 og 2016 per dato for uttrekk av 
resultatene, se fotnoter. De fra andre fylker som takket ja til tilbud om Vg3 fagopplæring i 
skole i matrosfaget på Christian Radich i 2015 og 2016 er ikke inkludert. 
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Tabell 34: Status for gjennomføring for de som startet på Vg3 fagopplæring i skole – resultat i 
antall 

 
Status 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Bestått prøve 30 18 22 

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

7 14 8 

Fortsatt på Vg3 - oppmeldt til prøve  * 11 * 

Fortsatt på Vg3 - skal meldes opp til prøve  0 * 13 

Prøve avlyst eller oppmelding til prøve ikke godkjent 
manglende eksamener 

* * * 

Læretid utløpt uten prøve 8 * 6 

Ikke bestått prøve 8 * 7 

Hevet avtalen, av ulike årsaker 12 6 11 

Ukjent status * 0 0 

Totalt registrerte avtaler per 17.02.2017 73 58 72 

Kilde: Vigo, For 2014 og 2015 resultater per 17.02.2017, For 2016 resultater per 26.03.2018 

 

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 
per år. Kontrakter gjelder både lærekontrakter (lærlinger) og opplæringskontrakter 
(lærekandidater).  
 
Figur 24: Gjennomsnittlig antall lære-/opplæringskontrakter per år i Vestfold 

 
Kilde: Vigo21  

 

                                            

21 *Gjennomsnitt antall lærekontrakter og opplæringskontrakter for 2015 per 07.02.2016 

**Gjennomsnitt antall lærekontrakter og opplæringskontrakter for 2016 per 07.02.2017 

***Gjennomsnitt antall lærekontrakter og opplæringskontrakter for 2017 per 05.02.2018 
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Som figuren viser har det vært en økning i gjennomsnitt antall lære-/opplæringskontrakter 
siden 2011.  
 

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 eller 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 lærlingen, 
lærekandidaten eller for lærebedriften.  
 

Figur 25: Andel hevinger av lære-/opplæringskontrakter per år – resultat i prosent 

 
Kilde: Vigo22, 23, 24 

 
I 2017 ble det registrert 153 hevinger, dette utgjorde en andel av gjennomsnitt antall 
kontrakter på 7,7 %. For 2016 var det 170 registrerte hevinger. Dette utgjorde en andel på 
8,9 % av gjennomsnittlig 1920 lære-/opplæringskontrakter.  

 

Neste figur viser hvordan andelen av hevinger fordelte seg på de ulike 
utdanningsprogrammene, av 153 kontrakter som totalt ble hevet i 2017 (7,7 %). I 2017 var 
det 46 kontrakter som ble hevet innen Bygg og anleggsfagene. Dette var 30 % av de 153 
kontraktene som ble hevet.  

 

                                            

22 * Tall for hevinger er for 2014 gjelder per 12.01.2015. Hadde tallet vært tatt ut på samme tidspunkt som i 2015, ville det vært høyere. 
23 ** Tall for hevinger for 2015 er tatt ut per 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 per 7.02.2016. Prosent for 2016 kan endre seg da perioden for registreringer ikke er ferdig innen 
årsrapporten skrives. 
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Figur 26: Hevinger av lære-/opplæringskontrakter per utdanningsprogram – resultat i prosent  

 
Kilde: Vigo 

 
Figuren viser at det er store variasjoner mellom fagene. Bygg- og anleggsfagene ligger 
høyest både i 2016 og 2017, og har steget jevnt de tre siste årene. Hevinger i helse- og 
oppvekstfag har gått ned i 2017. Restaurant og matfag har hatt en økning i hevinger i 2017, 
men teknikk og industriell produksjon går ytterligere ned i 2017. 

 

4.4 Oppfølgings- og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OT-PPT) 

Oppfølgings- og PP-tjenesten omfatter lovpålagt Oppfølgingstjenesten (OT) og  
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). OT er et lovpålagt tilbud til ungdom som ikke har 
søkt, som har takket nei til, eller avbrutt videregående opplæring. PPT er en lovpålagt 
tjeneste rettet mot ungdom i videregående opplæring, med hovedformål å utarbeide 
sakkyndige vurderinger knyttet til tilrettelegginger og spesialundervisning.  

 

4.4.1 Oppfølgingstjenesten (OT) 

Målgruppen25 til Oppfølgingstjenesten er ungdom mellom 15 og 21 år som ikke er i 
opplæring eller arbeid. Formålet med Oppfølgingstjenesten er primært å få ungdom tilbake i 
opplæring gjennom rådgivning, tiltaksarbeid og samarbeid med andre instanser. 
Oppfølgingstjenesten registrerer, kontakter, tilbyr hjelp til, følger opp og koordinerer rundt 
ungdom i målgruppen. Oppfølgingstjenestene arbeider også frafallsforebyggende med 
elever i videregående skoler.   
 
Oppfølgingstjenestens avdelinger i Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Nordre Vestfold tilbød 
ungdommene i målgruppen rådgivning og oppfølging, arbeidspraksis i bedrifter og opplæring 
i grunnleggende ferdigheter. Hovedformålet med veiledningen og tiltaksarbeidet var å få 
ungdom tilbake i videregående opplæring26.  
 

                                            

25 Målgruppen til Oppfølgingstjenesten (OT) er omtalt i forskrift til opplæringsloven i § 13-2. Målgruppen omfatter ungdom som 
ikke har søkt eller tatt imot opplæringsplass, som avbryter opplæringen og som ikke er i arbeid 
26 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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Informasjon om situasjonen til ungdommene i målgruppen registreres i et nasjonalt 
kodesystem. I løpet av skoleåret 2016/2017 kontaktet Oppfølgingstjenesten 2105 
ungdommer. Situasjonen for de ungdommene som var i målgruppen er vist i tabellen under. 
 
Tabell 35: Situasjonen for ungdom i målgruppen til OT – resultater i antall og prosent 

Ungdommenes aktivitet Antall Prosentandel 

Under oppfølging og veiledning 162 17 

I arbeidspraksis og opplæring 109 11 

Formidlet til arbeid27  52 6 

Formidlet til videregående opplæring28 152 16 

I tiltak hos NAV 216 22 

Avklart   254 26 

Ukjent status 16 2 

Ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten 961 100 
Kilde: Udir 15.06.2017 **  

På slutten av skoleåret var 691 ungdommer enten under oppfølging og veiledning, i aktivitet 
på OT-tiltak, formidlet av Oppfølgingstjenesten til arbeid og opplæring eller i tiltak på NAV. 
Dette utgjorde 72 % av målgruppen. Av de 254 ungdommene som Oppfølgingstjenesten 
avklarte, takket 148 nei til oppfølging, var syke eller bodde i institusjon. De resterende 106 
ungdommene gikk på folkehøgskoler, var i militæret eller hjemme med barn.  
 

Figuren under viser antall ungdommer Oppfølgingstjenesten formidlet til opplæring og til 
ordinært arbeid. Oversikten inkluderer ungdommer som Oppfølgingstjenesten jobbet 
frafallsforebyggende med og som forble i skolen, og ungdom som Oppfølgingstjenesten 
formidlet direkte til skole, læreplass eller ordinært arbeid. Faktorer som påvirker andelen 
som hvert skoleår kommer tilbake i videregående opplæring og ordinært arbeid, er knyttet til 
variasjoner i ungdommenes livssituasjon, utfordringer og egne ønsker for fremtiden. 
Arbeidsmarkedet og tilgang på læreplasser er også viktige påvirkningsfaktorer. 

Figur 27: Ungdommer i Vestfold som OT formidlet til arbeid, skoleplasser og læreplasser i 
skoleårene 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 – resultat i antall 

 
Kilde: Udir  

                                            

27 Og 28 Ungdom som kommer i opplæring eller arbeid i løpet av skoleåret etter at OT har vært i kontakt med dem, tilhører 

målgruppen til Oppfølgingstjenesten. 
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4.4.2  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)   

PPT er en lovpålagt tjeneste rettet mot ungdom i videregående opplæring, med hovedformål 
å utarbeide sakkyndige vurderinger knyttet til tilrettelegginger og spesialundervisning. PPT 
gjennomfører også kompetanseheving av skolepersonale innen tema som psykisk helse og 
andre lærevansker, samt samtaler med grupper av elever som strever med sin psykiske 
helse.  

 
De videregående skolene og PPT jobber godt med allmennpedagogiske tiltak, og antall 
sakkyndige vurderinger om behov for spesialundervisning fortsetter å synke.  
Når det gjelder elever som går for varianten grunnkompetanse yrkesfag, har PP-tjenesten et 
ønske om at skolene i større grad gir tilbud om fullt løp til alle elevene på Vg1 frem til 
høstferien. Da får eleven, skolen og PPT er bedre grunnlag for å vurdere hvilket 
opplæringstilbud som er riktig for eleven før bortvalg av fag. Det er gjort noen svært 
vellykkede forsøk med dette på blant annet Re videregående skole.  
 
PPT er sakkyndig instans for elever som bor på institusjon (§13-3a og §13-2). Disse elevene 
blir henvist PPT gjennom hele skoleåret. 
 
PPT er også sakkyndig instans for lærlinger og lærekandidater som søker om tilskudd til 
opplæringen og sakkyndig instans for lærlinger og lærekandidater som søker om unntak for 
inntil to fellesfag (§3-67).  
 
I figuren under presenteres tallene for sakkyndige vurderinger inntak og spesialundervisning. 

Figur 28: Sakkyndig vurderinger inntak og spesialundervisning – resultat i antall  

 
Kilde: Pedagogisk-psykologisk tjeneste, VFK 
 
Neste figur 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 for 2016/17 er ved skoleårets slutt. For de foregående år er måletidspunktet 
november så det reelle antall for spesialundervisning antas å være høyere for tidligere år. 
Tallene for inntak er korrekte i forhold til skoleår.  
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Figur 29: Sakkyndig vurdering om spesialundervisning fordelt på kategorier – resultat i antall 

 
Kilde: Kilde: Pedagogisk-psykologisk tjeneste, VFK  
 

4.5 Gjennomføring og sektorens resultatmål 

Fylkestinget i Vestfold vedtok for 2017 følgende resultatmål knyttet til gjennomføring: 
 
Fullføre og bestå 
Andel elever, lærlinger som fullfører og består innen fem år skal minst være – 75 %  

 
Sluttet videregående skole 
Andelen som slutter i løpet av skoleåret skal være mindre enn – 3,9 %  
 
Avbrudd lærlinger og lærekandidater 
Andelen som avbryter opplæring i bedrift skal være mindre enn – 6,5 % 
 
Tabell 36: Resultatmål og resultater 2017 – resultat i prosent 

 Resultatmål 2017 
 

Resultat 2017 

Andel elever, lærlinger som 
fullfører og består innen fem år 

75  71,5  

Andelen som slutter i løpet av 
skoleåret 

3,9  2,6  

Andelen som avbryter opplæring 
i bedrift 

6,5  7,7  

 Kilde: Budsjett 2017 og Årsrapport 2017  

 
Helt fra starten av NyGIV i 2011 har målsettingen vært at minst 75 % av årskullet skal 
fullføre og bestå i løpet av fem år. Dette er i tråd med den nasjonale målsettingen. Det er en 
klar tendens nasjonalt at flere fullfører og består og færre slutter. Selv om to av tre 
resultatmål knyttet til gjennomføring ikke er nådd, så er tendensen i Vestfold positiv over tid. 
Å slutte på skolen kan føre til varig frafall så det er spesielt gledelig at stadig færre elever 
slutter. Vestfold ligger godt under landsgjennomsnittet og under resultatmålet for sektoren 
når det gjelder andel som slutter. Det har de siste årene vært større variasjoner i andelen 
som avbryter opplæringen i bedrift, men selv om det er en positiv utvikling fra 8,9 % i 2016 til 
7,7 % i 2017, så er det et lite stykke igjen til resultatmålet på 6,5 %.   
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4.6 Prioriteringer i forbindelse med oppfølging av ny strategiplan 

Et av de tre hovedmålene i ny strategiplan for videregående opplæring i Vestfold er å øke 
andelen som fullfører og består videregående opplæring. For å lykkes med dette er godt og 
systematisk samarbeid i hele det 4-årige opplæringsløpet helt avgjørende. Dette er også en 
av erfaringene etter at skolene i 2014/2015 fikk et større ansvar for det 4-årige 
opplæringsløpet for yrkesfagelevene fram til sluttkompetanse. I kapittel 5.2.3 redegjøres det 
ytterligere for satsingen i det 4-årige løpet som et ledd i arbeidet for bedre gjennomføring. 
 
Resultatene i kapittel 4 i denne rapporten viser at den svært positive økningen i andel fullført 
og bestått innen fem år for 2010-kullet gikk noe ned igjen for 2011-kullet, til 71,5 %. For at 
målet om 75 % skal være innen rekkevidde blir det blant annet viktig med ytterligere styrking 
av samarbeidet mellom skoler, opplæringskontorer, bedrifter og andre viktige 
samarbeidspartnere. Det blir derfor naturlig at tiltakene i strategiområdet Det 4-årige løpet 
sees i sammenheng med det videre arbeidet for å nå dette målet.  
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 Arbeid for bedre gjennomføring 

I det samlede gjennomføringsarbeidet er det 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. En del 
tiltak koordineres av utdanningsavdelingen, som for eksempel sommerskolen, FYR-arbeidet 
og innføringsklasser. Andre tiltak er i sin helhet planlagt og organisert på skolene, som for 
eksempel leksehjelp og intensivkurs i enkelte fag.  
 
Fra 2018 vil tiltak i økende grad sees i sammenheng med ny strategiplan for videregående 
opplæring i Vestfold. På grunnlag av ståstedsanalysene som skolene har gjennomført og 
annet datagrunnlag vil det bli gjort noen felles prioriteringer for videregående opplæring i 
Vestfold. Prioriteringene vil bli fulgt opp av utdanningsavdelingen i samarbeid med skolene 
og virksomhetene. I tillegg vil skolene og virksomhetene vurdere, eventuelt videreføre og 
iverksette lokale tiltak.   
 
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 2016/2017. 

 

5.1.1 Forsøk med NAV-veileder i skolen 

Det nasjonale forsøket med NAV-veileder i skolen kom i stand i Vestfold i 2015 og varer ut 
skoleåret 2017/2018. Forsøket har vært gjennomført i samarbeid mellom Tønsberg og 
Nøtterøy kommuner og Færder videregående skole. Ordningen innebærer at det er to NAV-
veiledere på Færder videregående skole fire dager i uken. Målsettingen er å forebygge 
frafall og bidra til at elever og ungdom blir i opplæringen og på sikt blir godt integrert i 
arbeidslivet. Aktuelle tiltak kan være å yte bistand til elever som kan trenge det på grunn av 
eventuelle sosiale, psykiske, økonomiske eller familiære vansker. En viktig del av forsøket er 
det tverrsektorielle samarbeidet. NAV-veilederne inngår i skolens elevtjeneste og 
samarbeider ellers med øvrig hjelpeapparat i og utenfor skolen. Det er gjennomført en 
halvårsevaluering av forsøket på skolen, og en kartlegging på de øvrige videregående 
skolene i fylket om samarbeidet med NAV. Dette vil være verdifullt ved evaluering av 
prosjektet i 2018. 

 

5.1.2 Mentorprosjekt Skiringssal folkehøyskole 

Som et tiltak i Program for bedre gjennomføring bevilget Kunnskapsdepartementet i 2016 
ressurser til et pilotprosjekt, kalt Mentorprosjektet, ved tre folkehøyskoler i Norge, og der 
Skiringssal i Sandefjord er en av dem. Prosjektet retter seg mot de av folkehøyskolenes 
elever som ikke har fullført videregående opplæring, og kan trenge en person, en mentor 
som støtte og veileder. Hensikten er å skape motivasjon for å fullføre videregående 
opplæring. Folkehøyskolerådet er prosjekteier og Høgskolen i Sørøst Norge forsker på 
prosjektet.  

På bakgrunn av gode erfaringer folkehøyskolene gjorde seg første året ble prosjektet utvidet 
til også å gjelde 2017/18. Omlag 30 elever i prosjektets målgruppe følges opp av sine 
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mentorer med regelmessige, planlagte, individuelle samtaler gjennom skoleåret og med 
kontakt med elevene i inntil ett år etter avsluttet folkehøyskole 

Det er viktig å kunne dokumentere effekten av tilbudet, noe som også var en forutsetning for 
ytterligere bevilgning fra departementet. Dette for senere å vurdere om ordningen bør 
implementeres ved alle landets folkehøyskoler. Mentorordningen del 2 gjennomføres ved de 
samme tre folkehøyskolene og med de samme mentorene som allerede har gjennomført 
mentorkurs og hatt erfaringssamlinger. Mentorene kan samarbeide med en nærliggende 
videregående skole og/eller ha kontakt med den enkelte elevs oppfølgingstjeneste i 
hjemfylket. 

 

5.1.3 Kvalifiseringskurs 

Fra 2017 er Vg3 fagopplæring utvidet med seks måneder og utgjør nå 18 måneder. I dette 
ligger at kvalifisering er lagt inn i Vg3 fagopplæring i skolen. De ulike elementene og erfaring 
fra kvalifiseringsmodellene som er prøvd ut i Vestfold, er nå implementert i Vg3 fagopplæring 
i skole og er en viktig del av arbeidet og samarbeidet i det 4-årige løpet. Elevene kartlegges 
ved oppstart av Vg3 og det utarbeides planer for hver enkelt elev som ivaretar opplæring og 
oppfølging. 

 

5.1.4 Hospitering og yrkesfaglærerløftet 

Departementet viderefører sin satsing på kompetanseheving for yrkesfaglærere og 
hospitering for lærere og veiledere. Målet er det samme – å sørge for at lærerne har den 
bredde- og spisskompetansen som er nødvendig for at elevene skal gjøre riktige valg og 
fullføre sin utdanning, og at næringslivet har den nødvendige veiledningskompetansen til å 
gi god opplæring.  
 
Vestfold fylkeskommune søkte og fikk kr 720 000,- til tiltak for skoleåret 2016/2017. Midlene 
er fordelt mellom syv skoler etter søknad, og denne gangen er utdanningsprogrammet helse 
og oppvekst sterkt representert. Tiltakene det er søkt penger til fyller kriteriene om faglig 
innhold og lokalt samarbeid mellom skoler og næringsliv. Noen tiltak ble i tillegg overført fra 
forrige skoleår og gjennomført høsten 2017. Opplæringskontorene ble invitert til å søke 
midler til hospitering for sine bedrifter, men ingen søkte. Næringslivet er likevel inne og 
bidrar i tiltakene skolene har satt i gang. 
 
I skoleåret 2016/2017 deltok fem skoler og fem programområder i ulike tiltak, og til sammen 
44 lærer og en leder i opplæringskontor gjennomførte til sammen 106 dagers hospitering i 
ulike bedrifter. For inneværende skoleår blir antallet enda høyere, og antallet skoler og 
programområder er økt fra fem til syv. Innenfor helse og oppvekst har skolene samarbeidet 
svært godt om kompetanseheving dette skoleåret og er et eksempel til etterfølgelse. 
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5.1.5 Karriereveiledning 

I Statsbudsjettet for 2017 ble det bevilget drøye 31 millioner i tilskudd til karriereveiledning. 
Det fylkesvise partnerskapet for karriereveiledning i Vestfold ble tildelt 1,8 millioner. 
Tilskuddet går i hovedsak til frikjøp av de fem karrierenettverkslederne og til Karrieresenteret 
Vestfold.  

Arbeidet med karriereveiledning i Vestfold er organisert i fem lokale nettverk:  

 Nord  

 Horten  

 Tønsberg, Færder, Re 

 Sandefjord 

 Larvik 
 

Hvert nettverk har en nettverksleder som er ansatt i Vestfold fylkeskommune.  
Arbeidet koordineres av en rådgiver i utdanningsavdelingen. Nettverkene består av 
fagpersoner som på ulikt vis jobber inn mot området karriereveiledning, som rådgivere i 
grunnskoler og videregående skoler, oppfølgingstjenesten, PPT, NAV, opplæringskontor og 
utdanningsavdelingen i VFK. Nettverkene teller omtrent 110 personer.  

Det avholdes seks møter per år i de lokale nettverkene. Det er månedlige møter med 
nettverkslederne der fokus er på kompetanseheving, ny kunnskap på fagfeltet, hva skjer 
nasjonalt av planer og føringer, forberede møtene i de lokale nettverk og liknende. 
Aktiviteten skoleåret 2016/2017 omfattet blant annet: 

 Fire kurstilbud for alle i nettverkene: 
o Kurs for nye rådgiver 
o Kurs i Vigo-søknad (elever/lærlinger søker videregående opplæring i Vigo) 
o Kan karriereveiledning bidra til et mer rettferdig samfunn, og i så fall hvordan? 
o Doping og ungdom, tegn og symptomer ved Antidoping Norge. 

 Lisens på karriereverktøye WIE til alle skolene, samt opplæring i bruken av dette 
verktøyet. WIE er et supplement til nettstedet utdanning.no 

 En kursdag i regi av HSN 

 Fagkonferansen om karriereveiledningen, årets tema: Omstilling og endring, ca. 170 
deltakere. 

 

5.1.6 FYR (Fellesfag – Yrkesretting – Relevans) 

Det nasjonale FYR prosjektet ble avsluttet i 2016. FYR prosjektet har bidratt til 
kompetanseheving av lærere og understreket skoleledelsens viktige rolle i 
utviklingsprosesser. Det er fortsatt behov for å sikre bærekraft for yrkesretting og relevans 
på den enkelte skole, og sikre god systematikk i samarbeidet om programfagene og 
fellesfagene. Her har avdelingsledere en nøkkelrolle. Utdanningsdirektoratet har derfor i 
perioden 2017-2019 videreført deler av satsingen på FYR. Det er bevilget midler til 
fylkeskommunens arbeid for å øke avdelingsledernes kompetanse til å lede 
utviklingsprosesser generelt og det tverrfaglige samarbeidet om læring, yrkesretting og 
relevans på sin skole spesielt. Erfaringer fra og praksis i FYR prosjektet vil også være viktig i 
forestående fagfornyelse der det vurderes om deler av engelsk og norsk på yrkesfag skal 
yrkesrettes. Det er allerede besluttet at det skal innføres en utdanningsprogramspesifikk del i 
de yrkesfaglige læreplanene i matematikk og naturfag.  
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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 videregående 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 helhetlig opplæringsløp 

Regional plan for et helhetlig opplæringsløp (RPHO) ble vedtatt i Fylkestinget den 
23.4.2015. I perioden 2016 – 2020 er planen førende for aktiviteten innenfor videregående 
opplæring i samhandling med kommunene og arbeids- og næringsliv. Målet er at barn og 
unge skal oppleve helhet og sammenheng i læring og utvikling gjennom hele 
opplæringsløpet.  
 
Nettsiden Opplæringsløpet.no og facebooksiden Opplæringsløpet er digitale delingsarenaer 
for å formidle og dokumentere arbeidet som gjøres i RPHO, dele aktuell forskning og fagstoff 
og god praksis. 
 
Det er igangsatt flere tiltak for å realisere målsettingen i planen. Pilotprosjekt med 
profesjonsnettverk for lærere fra barnehage til og med videregående opplæring som ble 
gjennomført i 2016, ga erfaringer som har ført til at flere kommuner og videregående skoler 
har etablert profesjonsnettverk. I 2016/17 ble det opprettet profesjonsnettverk i matematikk, 
grunnleggende ferdigheter i språk og digital kompetanse. 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. 
 
Sammen med kommunene er det nå ferdigstilt Kjennetegn på god kvalitet i opplæringen og 
Kjennetegn på god kvalitet i overgangene. Hensikten er å ha en felles kvalitetsstandard for 
arbeidet i hele opplæringsløpet. Kvalitetsstandarden er ment som en målestokk som brukes 
som grunnlag for kvalitetsvurdering i egen praksis på de ulike nivåene og rollene i 
opplæringsløpet.  
 
På handlingsområdet statistikk og analyse har RPHO-teamet arbeidet tett med 
pilotkommunene (Nøtterøy, Tønsberg og Re) og tall- og statistikkgruppen i 
utdanningsavdelingen. Målet med arbeidet har vært å videreutvikle Høstrapporten som viser 
årsproduksjonen i videregående opplæring. Resultatene kan spores til elevenes 
bostedskommune og avgivende ungdomsskole. Rapporten har derfor stor interesse for 
kommunenes kvalitetsarbeid i egne skoler. I 2016 og 2017 var det fokus på Høstrapporten i 
to samlinger som skulle bidra til kompetanseheving i analysearbeid for deltakere fra 
kommunene og fylkeskommunen. Temaene var: Hva forteller Høstrapporten? Hvordan skal 
vi forholde oss til tallene? Hva sier Høstrapporten ikke noe om – men som allikevel er viktig? 
 

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 på yrkesfag at frafallet er størst. Hovedgrunnen er mangel på læreplasser, også i 
kombinasjon med at en del elever ikke er god nok kvalifisert for læreplass. Noen har stryk 
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eller ikke vurdert i fag og/eller mye fravær. Sosiale, psykiske og familiære problemer kan 
også være en del av utfordringen. Som et ledd i Vestfoldskolen 2020 bevilget Hovedutvalg 
for utdanning midler til å prøve ut en ny funksjon i videregående opplæring, 
Opplæringskoordinator. Ordningen ble prøvd ut kalenderåret 2016 ved henholdsvis Horten 
og Sandefjord videregående skoler. Hovedmålsettingen var at ved oppstart på Vg3 skulle 
elevene ha en opplæringsplass å gå til. Positive erfaringer fra utprøvingen er bl.a. 
viktigheten av å ha helhetlig oversikt over elevenes opplæringsprogresjon, raskt å kunne 
sette inn tiltak, også på tvers av avdelinger, ha tydelig ansvarsplassering og et 
sikkerhetsnett. Utprøvingen varte i ett år og følger derfor ikke lærlingene på Vg3. Positive 
erfaringer tas med i det videre arbeidet med strategiplanen og det 4-årige løpet.  
 

5.2.3 Det 4-årige løpet  

Fra skoleåret 2014/2015 fikk de videregående skolene i Vestfold et større ansvar for hele det 
4-årige løpet for yrkesfagelevene fram til sluttkompetanse. Ansvaret innebærer at skolene 
skal ha økt fokus på å få praksis 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. Hovedmålet med dette tiltaket er å bedre overgangene, hindre frafall og øke 
gjennomføringen i videregående opplæring.  
 
Dette har ført til at skolene, næringslivet og opplæringskontorene har fått et mye tettere og 
mer systematisk samarbeid om hele opplæringsløpet. Det er gode erfaringer med at en YFF-
plass ofte resultere i en læreplass, og det er økt samarbeid med opplæringskontorene for å 
finne YFF - plasser til alle elevene. Dette arbeidet har ført til at fylkeskommunen hadde en 
positiv økning i antallet som fikk læreplass. Med det økte ansvaret fulgte også ressurser til 
skolene. Skolene har næringslivskoordinatorer som har som arbeidsoppgave å samarbeide 
med næringslivet om å skaffe nye læreplasser. Næringslivskoordinatorene har en felles 
arbeidsbeskrivelse for sitt arbeidsområde.  
  
Det 4-årige løpet har ført til: 

 Økt samarbeid mellom de videregående skolene og arbeidslivet  

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

 Mer systematisk bruk av YFF i en langsiktig formidlingsprosess  

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

 Fokus på at eleven som skal ut i lære skal være kvalifisert og forberedt på 
arbeidslivets krav 

 Tett oppfølging av lærlingene i læretiden fram til fagprøven er avlagt  

 Øke forståelsen for et helhetlig opplæringsløp 
 
Dersom elever står uten læreplass per 1. september, er også skolen ansvarlig for å 
gjennomføre Vg3 fagopplæring i skole. Alle elever uten læreplass får det tilbudet med 
oppstart senest 1. oktober. Dette gjennomføres fra 2017 i hovedsak som en fagmodell. Det 
betyr at skolene har fått ansvar for ulike utdanningsprogrammer. Det vil være mer 
forutsigbart for skolene, og gi grunnlag for å bygge opp en faglig god Vg3 opplæring. 
 
Det er et tett samarbeid mellom skolene og utdanningsavdelingen i dette arbeidet. Det 
gjennomføres årlig minimum fire samlinger og møter med skolene, opplæringskontorene, 
OT/PPT og utdanningsavdelingen. I tillegg gjennomføres det Workshops innenfor 
enkeltområder. Det er en viktig arena for å dele erfaringer, få informasjon og oppdateringer, 
samt å inspirere hverandre til videre innsats og utvikling. Det foregår også en kontinuerlig 
evaluering.  
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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. Canada er et av landene i verden som har hatt en svært positiv utvikling i resultatene 
innen grunnopplæringen siden 2000-tallet.  

 
Et sentralt grep i forbedringsarbeidet har vært Beverly Freedmans utvikling av metodikken 
pedagogisk vandring. Metodikken bruker praksisfeltet som læringsarena der ledere og 
lærere videreutvikler god praksis som fremmer læring gjennom profesjonelle lærende 
nettverk. Skoleeierne følger opp skolene gjennom å bruke metodikk som fremmer læring i 
organisasjonen som helhet. Ledere fra Vestfold har ved to anledninger (2014 og 2016) 
deltatt på studietur til Canada, University of Toronto.  
 
I 2017 arrangerte KS BTV konferanser i Vestfold for skoleeiere og skoleledere med Evelyn 
Wilson, Associate Director ved University of Toronto med to temaer  

1. Building School Improvement for the 21th century  
2. Leadership for school Principals that makes a difference 

Flere av de videregående skolene i Vestfold bruker pedagogisk vandring i forbindelse med 
kvalitetsutvikling og kapasitetsbygging i organisasjonen. Målet er at alle de videregående 
skolene skal bruke metodikken både for at ledere skal ha god kunnskap om læringsarbeidet 
på egen skole og for å videreutvikle kompetansen i personalet. 

 

5.2.5 Sommerskolen 

Som tidligere år ble det i 2017 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 har hatt grunnlag for vurdering i de aktuelle 
fagene.  
 
Årets sommerskole ble lagt til tre videregående skoler; Horten, Færder og Sandefjord. Til 
tross for dette deltok betydelig færre på årets sommerskole. Grunnen til dette antas å være 
at skolene selv i økende grad gjennomfører intensivkurs for de elever som kan trenge det, i 
forkant av eksamen. Nytt i år var også at Vg1 elever som ikke fikk vurdering på grunn av 
fraværsgrensen, må vente ett år med å ta faget på sommerskolen. I matematikk var det 38 
deltakere og 68 % bestod eksamen. I naturfag var det ni deltakere og alle bestod eksamen. 
Som tidligere år ga elevene svært gode tilbakemeldinger på opplæringen og oppfølgingen 
på sommerskolen.  

 

5.2.6 Arbeid for flere læreplasser 

I samarbeid med partene i arbeidslivet iverksatte Vestfold fylkeskommune mange tiltak for å 
skaffe flere læreplasser til de søkerne som trenger det for å fullføre sin videregående 
opplæring. Hovedutvalget for utdanning og Yrkesopplæringsnemnda vedtok at det skulle 
etableres en lokal samfunnskontraktgruppe med representanter og vararepresentanter fra 
de organisasjonene som har undertegnet kontrakten. Den arbeidsgruppen har utarbeidet et 
mandat og en handlingsplan for å skaffe flere læreplasser. Som en del av det arbeidet har 
det vært mange gode medieoppslag, annonser, og kronikker med positivt fokus på 
viktigheten av yrkesfagene og med en oppfordring om å ta inn lærlinger.  
 
Politikerne i Vestfold, med fylkesordføreren og leder av hovedutvalg for utdanning i spissen, 
utfordret de statlige institusjonene med en lærlingestafett i 2016, og en tilsvarende stafett ble 
satt i gang i 2017. Alle oppfordres til å benytte nettstedet utdanning.no for å finne nye 
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lærebedrifter. NHO og fylkeskommunen har samarbeidet om en nettside på 
fylkeskommunenes hjemmeside hvor bedrifter og andre kan få oversikt over lærlingsøkere 
som ikke har fått plass. Dette er det god erfaring med og nettsiden er aktiv de deler av året 
da formidlingsprosessen nærmer seg. NHO har også tilbudt skoler og opplæringskontorer å 
benytte call center for å få til møter med mulige lærebedrifter. 
 
Andre viktige arenaer for å få flere lærebedrifter er: 

 Arbeidet med det 4-årige løpet 

 Arbeidet i karrierenettverkene med alle samarbeidspartene 

 Arbeidet i referansegruppe for dimensjonering av utdanningstilbudet 

 Innovasjonsmidler til styrking av yrkesfaglig opplæring 

 Samarbeid om regionale planer som regional plan for helhetlig opplæring og regional 
plan for verdiskaping og innovasjon 

 

5.2.7 Yrkesfaglige innovasjonsprosjekter 

Hovedutvalget for utdanning avsatte i 2017 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 lyst ut hvert år til nye prosjekter. Prosjekter som får tildelt midler kan søke 
om videreføring, men må vise til resultater i tråd med kriteriene.  
 
Hovedintensjonen 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 måtte 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 søkte om videreføring skulle: 

 Begrunne videreføring i tråd med kriteriene 

 Beskrive erfaringer og resultater så langt 

 Beskrive eventuelle endringer i forhold til mål og tiltak i prosjektet 
 
I 2017 kom det inn 14 søknader og ni prosjekter har fått midler inneværende år: 
1. NHO og næringsforeningene. Videreført fra 2016 

2. Bli bedre lærling med HO på Re. Videreført fra 2016  

3. Greveskogen videregående 3D-prosjekt. Videreført fra 2016 

4. Tre-Ringen – læreplasser i bransjen. Videreført fra 2016  
5. Holmestrand videregående skole – samarbeid med næringsforeningen. Videreført fra 

2016 
6. TIP-forsterkning av YFF-samarbeid mellom skolene. Videreført fra 2016. 
7. Overgangen skole –arbeidsliv; Thor Heyerdahl videregående skole.  
8. Ny teknologi i industrifag; Færder videregående skole og Velle utvikling.  
9. Industrilærling. Vg2-industriteknologi i samarbeid mellom skolene. 
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5.2.8 Livsmestring - School Resilience Program (SRP)  

School Resilience Program (SRP) er et manualbasert Livsmestringsprogram som 
gjennomføres i skoletiden over 10 ganger. Ansvarlig for gjennomføringen er elevenes 
kontaktlærer. Hovedmålet med programmet er å styrke ungdommens motstandsdyktighet 
(resilience) og gi dem verktøy til å takle daglige stressfaktorer og ubehagelige situasjoner 
slik at dette ikke kommer i veien for læring. Programmet er ment å styrke elevenes evne til å 
ta vare på seg selv, regulere følelsene sine og reflektere over verdier og muligheter. I andre 
land har SRP vist seg å ha positiv effekt på elevenes psykiske helse, forbedret karakterer og 
bidratt til mindre fravær og frafall i skolen. Lærere som har gjennomført programmet har 
rapportert om økt trygghet og mestring i lærerrollen.  
 
Skoleåret 2016/2017 ble brukt til opplæring, veiledning og noe utprøving av programmet ved 
skolene. PPT har sammen med en lærer fra Sandefjord og en fra Thor Heyerdahl 
videregående skoler, ansvar for koordinering av prosjektet. Dette innebærer blant annet 
opplæring, implementering og oppfølging underveis.  
 
For å kunne undersøke om dette programmet har effekt på våre ungdommer er det inngått 
et samarbeid med Nord Universitet om effektforskning. Det er også ønskelig å gjennomføre 
kvalitative evalueringer gjennom fokusgruppeintervjuer av ungdom. Målet er å få frem både 
ungdommens og lærernes erfaringer, nytte og opplevelse av programmet.  
 

5.2.9 Trivselstiltak 

Det ble vedtatt i Fylkestinget 15. desember 2016 at to millioner kroner skulle fordeles til 
trivselstiltak i de videregående skolene i en periode over fire år, med kr 500 000 til årlig 
fordeling etter søknad. Trivselstilskuddet har som mål å bidra til økt trivsel i skolene. Første 
års tildeling ble gjort våren 2017 og tildeles hvert år til og med våren 2020. 
 
Eksempler på tiltak er for eksempel sjakkbrett og bordtennisbord eller fotballspill i de sosiale 
soner, ute og inne. Servering av grøt til frokost eller på formiddagen, klubbvirksomhet og 
temadager. 
 
Skolene gir svært positive tilbakemeldinger i forhold til effekten av tiltakene de har iverksatt. 
Det har vært stor interesse og engasjement fra elevene rundt tiltakene. Mange elever 
rapporterer at dette er meget positivt for miljøet på skolen. For å sikre at flest mulig elever får 
glede av trivselsmidlene, er det fordelt ut fra søknader fra skolene, men hvor elevantallet på 
skolen er hensyntatt i fordelingen.  

 

5.2.10 Entreprenørskap 

Nøtterøy videregående skole ble tildelt kr 500 000 til arbeid med entreprenørskap. Høsten 
2017 ble det igangsatt en ny og unik vei til studiekompetanse, kalt innovasjonslinjen. Ved å 
kombinere entreprenørskap, innovasjon og teknologi, får elevene mulighet til å tilegne seg 
kunnskap og erfaringer i kontakt med næringslivet. Innovasjonslinjen er 3-årig. 
 

Midlene skal stimulere til ytterligere entreprenørskap og styrke samarbeid mellom skole og 
næringsliv. Et ledd i tildelingen er at Nøtterøy videregående skole deler kunnskap og 
erfaringer med de andre videregående skolene og samarbeidsparter i nærings- og 
arbeidslivet.  
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5.2.11 Styrking av opplæringstilbudet for elever med omfattende    
 behov for tilrettelegging (arbeidsliv og hverdagslivstrening, 
 AHT) 

Fylkestinget bevilget 16. desember 2016 to millioner kroner årlig i fire år for å styrke 
opplæringstilbudet for elever ved arbeids og hverdagslivstrening, AHT. Elevgruppene ved 
AHT er mangfoldig, og har svært ulike behov for tilrettelegging av opplæringens innhold og 
organisering. Ansatte ved AHT har ulik erfarings- og utdanningsbakgrunn. Det ble derfor 
gjennomført en spørreundersøkelse blant de ansatte for å få innsikt i personalets behov for 
økt kompetanse.  
 
Resultater fra undersøkelsen viste behov for kompetanse innenfor: førstehjelp, alternativ 
supplerende kommunikasjon (ASK), lærevansker, digitale læringsressurser, regelverk og 
utarbeidelse og bruk av individuelle opplæringsplaner (IOP). Med utgangspunkt i 
kartleggingen og strategiplanen for videregående opplæring 2017-2022 er følgende tiltak 
iverksatt:  

 Regelverksamling for skoleledere og rådgivere i PPT 

 Førstehjelpskurs for ansatte ved AHT 

 Felles fagsamlinger for skoler med AHT-avdelinger innenfor psykisk 
utviklingshemming og livsmestring 

 Innkjøp av iPad`er til elever og ansatte ved AHT  

 Utprøving av ulike måter å organisere opplæring og pauser  
 
Evaluering av tiltakene peker på viktigheten av god regelverksforståelse for å ivareta lovens 
krav og forventninger innenfor området spesialundervisning. Videre er det kontinuerlig behov 
for å sette av tid til erfaringsutveksling og faglig påfyll, og til generell IKT-kompetanse og 
digitale verktøy for elever med omfattende behov for tilrettelegging ved AHT. Tiltakene 
opprettholdes for skoleåret 2017/2018. 

 

5.2.12 Styrket tilrettelegging for lærlinger og lærekandidater 

Høsten 2015 fattet Fylkestinget et vedtak om ekstramidler på totalt fire millioner som et tiltak 
for å øke andelen som fullfører og består sitt opplæringsløp. Midlene skulle gå til kjøp av 
plasser for lærlinger og lærekandidater som har behov for ekstra tilrettelegging og 
oppfølging. Utdanningsavdelingen utarbeidet en prosedyre med kriterier og retningslinjer for 
tildeling av midlene. Dette ble gjort i samarbeid med skolene og opplæringskontorene. Alle 
bedrifter som tar inn lærekandidater får ett ekstra økonomisk tilskudd. Når det gjelder 
lærlinger, foretar fagopplæringsseksjonen en individuell vurdering av behovet.  
 
For at dette skal føre til at flere bedrifter tar inn lærlinger og lærekandidater med 
tilretteleggingsbehov er dette lagt inn som en del av prosedyren for formidling til opplærings- 
og læreplass. Det betyr at prosedyrene og kriteriene blir tatt opp med skoler og 
opplæringskontorer tidlig i formidlingsprosessen. Dette vil skape en god forutsigbarhet for 
bedriften og legge til rette for gode overganger fra skole til bedrift, noe som igjen vil føre til at 
flere får plass og med det en god oppfølging og tilrettelegging i opplæringstiden. 
 

5.3 Kompetanseutvikling og kompetansenivå pedagogisk personale  

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 
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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 fagforaene, som er en viktig fagligpedagogisk arena på tvers av skoler.  
 
Hovedvekten av kompetanseutvikling gjennomføres imidlertid internt i den enkelte 
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 
tabellen under vises en oppsummering av kompetanse registrert i HRM-systemet per 1. 
mars 2018. Det er lærerne selv som har gjort registreringen. Som tabellen viser, er det 1106 
lærere som har lagt inn informasjon om egen kompetanse. Totalt var det tilsatt 1242 lærere i 
2017. 
 

Tabell 37: Fordeling kompetansenivå pedagogisk personale – antall på skole-/virksomhetsnivå  
Adjunkt Adjunkt 

m/ 
till.utd. 

Fagleder Lektor Lektor 
m/ 
till.utd. 

Lærer Lærer 
u/ 
godkj. 
utd. 

Total 

Fagskolen i Vestfold 4    3  2 9 

Færder vgs. 37 35  3 17 3 9 104 

Greveskogen vgs. 12 39  2 42 2 2 99 

Holmestrand vgs.  7 17  2 11 1 1 39 

Horten vgs. 23 46  4 42 9 7 131 

Kompetansebyggeren Vestfold 14 16  1 6 4 1 42 

Melsom vgs.  9 14  1 7 2 2 35 

Nøtterøy vgs.  10 13  5 22 1  51 

Re vgs. 14 29 1 2 36 3 6 91 

Sande vgs. 10 29  3 20 1 1 64 

Sandefjord vgs. 32 83  13 79 9 3 219 

Skiringssal folkehøyskole 3 3   3  1 10 

SMI-skolen 3 22  1 5 1 1 33 

Thor Heyerdahl vgs. 35 78  3 54 3 6 179 

Total 213 424 1 40 347 39 42 1106 
Kilde: HRM, 1.3.2018 
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 Videre arbeid 

I sum viser Tilstandsrapport 2018 at det legges ned et stort og viktig arbeid i videregående 
opplæring og i ulike støttefunksjoner for at elever, lærlinger og lærekandidater i Vestfold skal 
gjennomføre sin videregående opplæring med best mulig resultat. I rapporten er det 
redegjort for resultater på obligatoriske og utvalgte områder og den synliggjør både positive 
resultater, positiv og negativ utvikling og områder der resultatene ikke er gode nok.  
 
I slutten av kapittel 2, 3 og 4 er oppfølgingen av resultatene for læringsmiljø, 
læringsresultater og gjennomføring satt i sammenheng med følgende tre områder i den nye 
strategiplanen: Livsmestring, Matematikk og Det 4-årige løpet. I siste kapittel konkretiseres 
skoleeiertiltak knyttet til disse områdene og som vil bli prioritert i oppfølgingen av resultatene 
i tilstandsrapporten.  
 

6.1 Tiltak knyttet til utvalgte områder i Strategiplan for videregående 
opplæring i Vestfold 2017 – 2022  

I kapittel 2, som omhandler læringsmiljø, synliggjøres resultatene for obligatoriske indekser 
som støtte fra lærerne, instruktør eller opplæringskontor, vurdering for læring, mestring og 
viktige indikatorer som mobbing på skolen og mobbing på arbeidsplassen. For å snu 
utviklingen og forbedre resultater på disse viktige områdene vil følgende tiltak innenfor 
strategiområdet Livsmestring legges til grunn:  

 Gi gode rammer for helse- og trivselsfremmende aktiviteter 

 Initiere utviklingsprosjekt om livsmestring i samarbeid med eksterne fagmiljøer 

 Bidra til å utvikle en felles mal for elev- og lærlingsamtaler der elementene i 
livsmestring får en sentral plass 

 Utvikles indikatorer for å følge elever og lærlingers livsmestring, og bidra til at 
resultatene brukes i forbedrings- og utviklingsarbeidet 

 Bidra til felles forventninger til kontaktlærere og instruktører 

 Lage en felles rutine for hvordan lærestedene skal forebygge og håndtere mobbing 
og krenkelser 

 
Kapittelet 3 omhandler læringsresultater og viser resultater for utvalgte eksamens- og 
standpunktkarakterer. På bakgrunn av at Matematikk er et eget område i den nye 
strategiplanen er det i årets tilstandsrapport et økt fokus på matematikkfagene. I tillegg til 
gjennomsnittskarakterer er det for en del av matematikkfagene også tatt med statistikk som 
viser utvikling i karakterfordelingen. Dette har sammenheng med målsettingen om å øke 
andelen av elever som oppnår karakteren 5 eller 6. Datagrunnlaget viser status og utvikling 
de siste tre årene for Vestfold sammenlignet med landsgjennomsnittet. Totalt sett gir dette et 
bilde av ståsted for sentrale matematikkfag ved inngangen til virkeperioden for ny 
strategiplan, som et utgangspunkt for arbeidet med strategiområdet Matematikk. Framover 
vil følgende tiltak prioriteres:  

 Synliggjøre matematikk som et satsingsområde ved å ha klare forventninger, gi 
inspirerende rammer for arbeidet og etterspørre resultater 

 Videreutvikle profesjonsnettverk i matematikk med barnehage og grunnskole innen 
rammen av Regional plan for helhetlig opplæring 

 Innlede et samarbeid med Matematikksenteret for veiledning og støtte i 
gjennomføring av strategien 

 
Ordningen med at skolene fikk et større ansvar for hele det 4-årige opplæringsløpet for 
yrkesfagelevene fram til sluttkompetanse, har blant annet hatt god effekt på samarbeidet 
mellom skolene og arbeidslivet og har bidratt til økt forståelse for viktigheten av helhet og 
sammenheng i opplæringen. Kapittel 4 omhandler gjennomføring og resultatene synliggjør 
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behovet for ytterligere styrking og systematisering av samarbeidet. I tillegg er det viktig at det 
bygges videre på gode erfaringer og at det er vilje til læring og videreutvikling. I det videre 
arbeidet vil følgende tiltak bli prioritert innen strategiområdet Det 4-årige løpet: 

 Øke rekrutteringen til yrkesfaglig opplæring slik at næringslivet og offentlig sektor får 
den kompetansen de har behov for 

 Sikre at alle som ønsker det, får læreplass 

 Bidra til god kvalitet på den yrkesfaglige opplæringen og tett oppfølging av elever, 
lærlinger og lærekandidater slik at flere gjennomfører opplæringen med godt 
læringsutbytte 
 

 

Oppfølging av tilstandsrapporten vil bli forankret i den nye strategiplanen for videregående 
opplæring i Vestfold 2017 – 2022. Planen tar utgangspunkt i visjonen, verdiene og 
samfunnsoppdraget til Vestfold fylkeskommune i tillegg til at den bygger på anerkjent 
forskning. Helt konkret vil resultatoppfølgingen bli knyttet til de årlige handlingsplanene for 
skoleeier og virksomhetene. For å nå resultatmål og ambisjoner, blir det viktig å gi rom for at 
god praksis og gode erfaringer får virke, samtidig som det må jobbes målrettet med å bygge 
en sterk kultur for evaluering, læring og deling av god praksis. Et godt lærings- og 
arbeidsmiljø er grunnleggende og helt avgjørende for elevenes, lærlingenes og 
lærekandidatenes læring og resultater. Deres læringsutbytte og utvikling må være i sentrum 
for våre prioriteringer. Enda større grad av samhandling og dialog mellom alle aktører som 
skal bidra til videreutviklingen av det videregående opplæringsløpet er avgjørende for at vi 
skal lykkes - sammen om Vestfolds framtid.  
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