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Andel lærlinger og lære
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7,7Sammen om videregående opplæring
Vi er sammen om felles mål for videre gående 
opplæring i  Vestfold. Elevene skal fullføre og 
bestå, lære mer og mestre livet. Det er vårt 
 samfunnsoppdrag. En felles strategiplan 
gir tydelig retning for alle som arbeider i 
 videregående opplæring i Vestfold.

Tilstandsrapport 2019 viser at videregående 
opplæring på flere områder er inne på et godt 
spor. De offisielle gjennomførings tallene viser 
at 73,6 % av 2012kullet i Vestfold fullførte og 
bestod sin videre gående opplæring etter fem 
år. Sammenliknet med 2017, er det en høyere 
andel som ikke opplever mobbing på skolen 
eller arbeidsplassen, det er en høyere andel 
elever som opplever at de kan medvirke og 
det er en positiv utvikling i gjennomsnittlig 
standpunktkarakter i matematikk på studie
forberedende på alle tre nivåer. Det er også en 
økning i antallet som får fag og svennebrev og 
kompetansebevis. Dette er resultatet av godt 
samarbeid mellom skoler, 

 
opplærings kontorer og bedrifter i Vestfold. 
Sammen bidrar vi til byggingen av det fram
tidige Vestfold  og Telemarksamfunnet!

Rapporten viser også at det er områder 
der det er behov for forbedring. Vi forsterker 
arbeidet med å lære av hverandre og dele 
god praksis, både i den enkelte virksomhet og 
mellom virksomheter. Det arbeides videre med 
å utvikle en sterk evalueringskultur for å finne 
fram til beste praksis.

Tilstandsrapport 2019 gir en oversikt over 
viktige resultater for skoleåret 2017/2018. Vi 
 ønsker at rapporten skal bidra til refleksjon, 
dialog og samhandling mellom alle som jobber 
med videre gående opplæring i Vestfold. Dette 
er en smakebit på noen av funnene. Hele 
rapporten kan leses på vfk.no

Hilsen

10 videregående skoler, 
8 495 elever, 1 354 

lærere og 414 andre 
ansatte.

I gjennomsnitt  
2 097 løpende lære
kontrakter fordelt på 

98 lærefag.

40 opplæringskontorer 
med 955 medlem s
bedrifter, i tillegg til 

104 frittstående lære
bedrifter.

Antall elever ved de 
videregående skolene 

varierer fra 230  
til 1988.

NØKKELTALL

Andelen elever 
og lærlinger 

som  fullførte og 
bestod  innen  fem 

år.  Regionalt mål for 
2012kullet var 75  %.

2012kullet:

2011kullet 2010kullet

73,6 %
71,5 % 73,1 %

Kilde: SkoleportenFrode Hestnes, 
leder hovedutvalg  
for utdanning

Lisbeth Eek Svensson, 
 utdanningsdirektør



Andel elever som ikke har 
opplevd mobbing på skolen:

Andel lærlinger og 
 lære kandidater som  
ikke har opplevd mobbing 
på  arbeidsplassen:*

80,7 %
 av elever i Vestfold   

opplevde støtte fra lærer.  
I 2017 var  andelen 78,7.

Nasjonalt: 84,7 (2017), 85 (2018) 

89,4 %
av lærlinger og lære  

kandidatene opplevde hjelp 
og støtte i arbeidet dersom de 

trengte det.

Nasjonalt: 87,3 (2018)

Vurdering og medvirkning 
Andel av de to mest positive svaralternativene  
for begge indikatorer
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VURDERING FOR LÆRING

ELEVDEMOKRATI OG MEDVIRKNING

LÆRINGSMILJØ 

LÆRINGSRESULTATER 
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GJENNOMSNITTSKARAKTERER FAG

Eksamen:  
Snittkarakter norsk  
hovedmål Vg3 ST

Eksamen:  
Snittkarakter  
tverrfaglig Vg2 YF

Standpunkt:  
 Snittkarakter mate 
matikk 1PY, Vg1 YF

Standpunkt:  
Snittkarakter mate 
matikk 1P, Vg1 ST

16/17

3,4

3,9

3,4

3,4
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Vestfold Nasjonalt

3,6

3,9

3,3

3,5
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3,5
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3,3
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17/18

3,6

3,4

3,5

FAG- OG SVENNEBREV OG  
KOMPETANSEBEVIS

Antall fag og  
svennebrev for  
praksiskandidater

Antall fag og 
 svennebrev for 
lærlinger i bedrift

Antall kompetanse
bevis for lære
kandidater

Antall fag og svenne
brev for elever Vg3 
fagopplæring i skole

2017

668

441

150

50

2016

664

446

172

70

2018

705

413

73

52

*Nasjonalt resultat beregnes ikke

88,5

86,9

83,0

81,9

Deltar du aktivt i 

 planleggingen av  

arbeidet ditt?

Deltar du aktivt i  

vurderingen av arbeidet ditt?

2018

2018

Nasjonalt

Nasjonalt

73,1

74,9

Vestfold

Vestfold

71,4

76,4

Lærlinger  og lærekandidater

*Pga endring i spørsmålet fra 2018, så er ikke 
 tidligere resultater direkte sammenliknbare

ELEVER


