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Forord 

 
Vi er sammen om felles mål for videregående 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 gjennomføringstallene viser at 73,6 % av 2012-kullet i Vestfold fullførte og 
bestod sin videregående 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 gjennomsnittlige 
standpunktkarakterer i matematikk på studieforberedende på alle tre nivåer. Det er også en 
økning i antallet lærlinger i bedrift som får fag- og svennebrev. Dette er resultatet av godt 
samarbeid mellom skoler, opplæringskontorer og bedrifter i Vestfold. Sammen bidrar vi til 
byggingen av det framtidige Vestfold og Telemark-samfunnet! 
 
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. Og ikke minst vil vi ta med oss våre erfaringer og bidra til målrettet 
arbeid og utvikling av felles praksis for bedre resultater sammen med våre kolleger i 
Telemark fylkeskommune – på vei mot den nye fylkeskommunen Vestfold og Telemark. 
 
Tilstandsrapport 2019 gir en oversikt over viktige resultater for skoleåret 2017/2018. Ønsket 
er at rapporten skal bidra til refleksjon, dialog og samhandling mellom alle som jobber med 
videregående opplæring i Vestfold. 
 
God lesing! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisbeth Eek Svensson 
Utdanningsdirektør  
Vestfold fylkeskommune 
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 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 2019 presenterer resultater fra skoleåret 2017/2018 og resultater fra elev- 
og lærlingundersøkelsene høsten 2016, 2017 og 2018 på de fleste indikatorer. Som følge av 
endringer i spørsmål i lærlingundersøkelsen er det bare ett 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 
tiltak som skal bidra til bedre gjennomføring. I siste kapittel 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 og Utdanningsdirektoratet (Udir) som brukes. I enkelte tilfeller, 
der de offisielle kildene ikke er tilstrekkelig, er det hentet data fra Vigo 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 (*) i tabeller og 
med tomme celler og søyler i figurer. Det er antall lavere enn fem som i utgangspunktet 
prikkes. Dette er på linje med Udir sin praksis. Tomme celler og søyler i figurer kan også ha 
sammenheng med at det ikke foreligger resultater. 
 
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 full- og kortversjonen publiseres på Vestfold fylkeskommune (VFK) sine 
nettsider.  
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1.1 Sammendrag 

Resultatene som presenteres i rapporten viser positiv utvikling på en del viktige indikatorer 
og indekser, men den viser også at det er resultater som ikke utvikler seg i ønsket retning. 
Utviklingen for noen utvalgte, viktige indikatorer kommenteres i dette sammendraget.  
 
Indikatoren gjennomføring etter fem år publiseres i Skoleporten. Resultatet for Vestfold viser 
at andelen av 2012-kullet som fullførte og bestod sin videregående opplæring etter fem år 
var 73,6 %. Tilsvarende resultat for kullet før var 71,5 %. Tallene i Skoleporten for Vestfold 
viser for samme periode at andel som sluttet i løpet av fem år gikk ned fra 14,3 % til 13,7 % 
og at andelen som fortsatt var i opplæring gikk ned fra 5,2 % til 4,1 %. Sammenliknet med 
resultatene for 2008-kullet økte andelen av 2012-kullet som fullførte og bestod sin 
videregående opplæring etter fem år med 4,6 prosentpoeng, fra 69 % til 73,6 %. Andelen av 
elever som sluttet i løpet av fem år gikk i samme periode ned med 4,7 prosentpoeng, fra 
18,4 % til 13,7 %. Dette er viktige steg på veien for å kvalifisere enda flere til arbeidsliv og 
videre studier.  
 
Viktige indikatorer i elev- og lærlingundersøkelsen knyttet til tema mobbing utvikler seg også 
i ønsket retning, men det er fortsatt utfordringer knyttet til lærings- og arbeidsmiljø som må 
tas på største alvor. I 2018 var andelen av elever i Vestfold som opplevde mobbing på 
skolen to-tre ganger i måneden eller oftere 2,5 %. I 2017 var denne andelen 2,6 %. 
Utviklingen er for liten til at den kan kalles positiv, men resultatet var mer positivt enn det 
nasjonale snittet, som var 2,2 prosentpoeng høyere. Selv om det er positivt at andelen 
elever i Vestfold som opplevde alvorlig grad av mobbing er lavere enn landsgjennomsnittet, 
så er det likevel alvorlig at 185 elever i Vestfold opplevde mobbing to-tre ganger i måneden 
eller oftere. Det tas svært alvorlig at det i 2018 var 52 elever som opplevde mobbing flere 
ganger i uken. Dette følges blant annet opp i styringsmøtene med skolene. 
 
Spørsmålene i lærlingundersøkelsen som er knyttet til arbeidsmiljø ble noe justert fra 2017 til 
2018, så resultatene kan ikke sammenliknes direkte. Allikevel kan resultatene tyde på at 
andelen lærlinger og lærekandidater som ikke i det hele tatt opplevde mobbing på 
arbeidsplassen gikk noe opp fra 2017 til 2018. Resultatene fra lærlingundersøkelsen for 
2018 viser videre at andelen lærlinger og lærekandidater i Vestfold som opplevde mobbing 
to-tre ganger i måneden eller oftere var 3 %. Til sammenlikning var det nasjonale snittet  
3,6 %. Selv om det er positivt at det er en lavere andel av lærlingene og lærekandidatene i 
Vestfold som opplevde alvorlig mobbing i 2017, så er det svært alvorlig at det var 18 
lærlinger og lærekandidater som opplevde mobbing to-tre ganger i måneden eller oftere. 
Dette følges blant annet opp i samarbeidsmøtene med opplæringskontorene. 
 
Videre viser rapporten at den positive tendensen for antallet lærlinger og lærekandidater 
som fikk fag-, svennebrev eller kompetansebevis fortsetter. Antallet økte fra 668 i 2017 til 
705 i 2018. Dessverre økte andelen av lærlinger og lærekandidater som hevet kontrakten i 
løpet av året fra 7,7 i 2017 til 9,3 i 2018.  
 
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 2019 gir et avgrenset innblikk i utdanningssektoren i Vestfold 
fylkeskommune. Fylkesrådmannen følger opp opplæringen på et mer detaljert nivå enn det 
som framkommer i rapporten. 
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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 samfunns-
oppgaver fylkeskommunen forvalter.  

 

Utdanningssektorens visjon er Muligheter for alle og vekst for den enkelte. Det er videre en 
politisk målsetting at Vestfold fylkeskommune skal ha en videregående opplæring hvor 
elever og lærlinger opplever tilfredshet og fullfører og består utdanningen sin med gode 
resultater. Ungdom skal også få anledning til å delta i demokratisk arbeid og oppleve å ha 
innflytelse og medbestemmelse i opplæringen.  

For 2018 var målene at flere skulle fullføre og bestå, færre skulle slutte og 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. 

Våren 2018 ble det vedtatt en handlingsplan for prioriterte tiltak på skoleeiernivå for perioden 
fra mars 2018 til juni 2019. Handlingsplanen dekker alle de fem strategiområdene og 
konkretiserer tiltak innenfor de ulike strategiområdene. Det er tiltakene i handlingsplanen 
som legges til grunn for de prioriteringene som gjøres i denne rapporten. 

På bakgrunn av ståstedsanalyser og resultater viderefører virksomhetene vellykkede tiltak 
og planlegger nye innenfor de rammer som tiltak på skoleeiernivå gir. Den enkelte 
virksomhets prioriteringer synliggjøres i kapittel 1.4.1 og 1.4.2, der de videregående skolene 
og øvrige virksomheter som det er aktuelt for, har svart opp hvilke strategiområder og tiltak 
som prioriteres i 2018/2019 i forbindelse med oppfølgingen av strategiplanen for 
videregående opplæring i Vestfold. Arbeidet med å realisere de lokale planene følges blant 
annet opp i styringsmøtene. 
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1.4 Utdanningssektoren i Vestfold  

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift. I 2017/2018 var 
det ca. 8500 elever og nesten 2100 lærlinger og lærekandidater i Vestfold fylkeskommunes 
videregående skoler. Vestfold fylkeskommune eier og driver 10 videregående skoler, en 
skole for sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen), en folkehøyskole (Skiringssal), 
Fagskolen i Vestfold (FiV), Oppfølgings- og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OT-PPT), 
Kompetansebyggeren Vestfold (KBV) og Karrieresenteret i Vestfold (KV). 
 
Alle de videregående skolene tilbyr utdanningsprogrammer som både fører frem til 
studiekompetanse og/eller yrkeskompetanse. Størrelsen på de videregående skolene 
varierte i 2017/2018 fra 230 til 1988 elever. I tillegg hadde Vestfold fylkeskommune i 2018 i 
gjennomsnitt 2097 løpende lærekontrakter fordelt på 98 ulike lærefag. Det var 3507 
privatister som var oppe til eksamen og totalt ble det gjennomført 6104 privatisteksamener i 
Vestfold i 2017/2018. 

Videre var det i 2018 til sammen 1768 ansatte i de videregående skolene og SMI-skolen 
totalt. Av disse var det 1354 lærere og 414 øvrige ansatte. I utdanningsavdelingen er det 
totalt 53 ansatte fordelt på de fire seksjonene: eksamenskontoret, fagopplæringsseksjonen, 
skoleseksjonen og utdanningsstaben. Totalt i utdanningssektoren var det registrert 1862 
ansatte i 2018. 
 
Sektoren samarbeider med om lag 104 frittstående lærebedrifter og 955 medlemsbedrifter 
gjennom 40 opplæringskontorer. 

 

1.4.1 De videregående skolene  

I det følgende presenteres utvalgte resultater fra skoleåret 2017/2018, skolenes 
kommentarer til resultatene og deres prioriteringer inneværende skoleår. Det er Skoleporten 
som er kilde til antall elever, andel og antall sluttere i løpet av skoleåret. Siden det ikke 
publiseres noen offisielle tall for andel fullført og bestått i løpet av skoleåret, så er kilden til 
disse tallene det skoleadministrative systemet Extens. Grunnlaget for beregning av fullført 
og bestått og fullført og bestått uten alternativ plan (der elevene som har individuell 
opplæringsplan er fjernet fra grunnlaget) er de som var elever i Vg1, Vg2 og Vg3 etter 1.10. 
det aktuelle skoleåret. Antall ansatte er oppgitt av skolene. 
 
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 

 

Offisielle kilder2 2017/2018:  
Antall elever: 637 
Andel og antall sluttere i skoleåret 2017/2018: 5,8 % (44) 

Lokale kilder3 2017/2018: 
Antall ansatte: 140 
Andel fullført og bestått: 77,2 % (78,2 % uten elever med 
alternativ plan i grunnlaget) 

Utdanningstilbud/-program:  
Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk, 
Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon, Kunst, 
design og arkitektur, Påbygging til generell 
studiekompetanse, Tekniske og allmenne fag, Opplæring 
innenfor kriminalomsorgen, Lærlingskole/teknisk og 
allmenne fag, Grunnskoleopplæring for 
minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge, Kurs- 
og kompetansesenter. 

 
Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i 2017/2018? 

• Prosjektet Yrkesfaglig fordypning innen området teknikk og industriell produksjon i 
samarbeid med andre videregående skoler i Vestfold. Dette gir Vg1-elever et godt 
innblikk i hva de kan søke seg inn på til Vg2. 

• God innsøking til programområdet Kunst, design og arkitektur. Dette er et 
satsningsområde for skolen. 

• Godt samarbeid med forskjellige instanser i utvidet elevtjenesteteam (OT, PPT, BUPA, 
RUPO, utekontakten, politiet, NAV, barnevernstjenesten). 

• Lavt sykefravær på 4,4 %. 
 
Hva var de største pedagogiske utfordringene? 

• Minoritetsspråklige elever som må bestå engelsk for å fullføre fagbrev. For mange i 
denne elevgruppen er det en stor utfordring å lære to nye språk, både norsk og engelsk. 

• Enkeltelever med sammensatte sosialpedagogiske utfordringer. 
 
I 2018/2019 prioriteres følgende strategiområder og tiltak i forbindelse med oppfølging 
av strategiplanen for videregående opplæring i Vestfold 

• Prioriterte strategiområder i lokal oppfølgingsplan er Profesjonsutvikling og Digital 
kompetanse. 

• Arbeidet med å møte fagfornyelsen og den nye tilbudsstrukturen for yrkesfag ble 
intensivert ved å satse tungt på Kompetanse for kvalitet. 15 lærere er i ulike 
utdanningsløp innenfor prioritert fokusområder for skolen. 

 
 
 
 
 
 

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

• Ingen 

Status 2018:  

• Ingen endring 

  

                                            

2 Skoleporten 
3 Skolen og Extens 
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Greveskogen videregående skole 
Tønsberg 

 

Offisielle kilder4 2017/2018:  
Antall elever: 995 
Andel og antall sluttere i skoleåret 2017/2018: 3,7 % (38) 

Lokale kilder5 2017/2018: 
Antall ansatte: 179 
Andel fullført og bestått: 76,7 % (79,8 % uten elever med 
alternativ plan i grunnlaget) 

Utdanningstilbud/-program:  
Studiespesialiserende, inkl. topptilbud realfag og 
samfunnsfag, Musikk, dans og drama, Restaurant- og 
matfag, Service- og samferdsel, Arbeids- og 
hverdagslivstrening, Innføringstilbud til minoritetsspråklige. 

 
Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i 2017/2018? 

• Systematisk arbeid med klasse- og skolemiljø. Dette har resultert i god skår på trivsel og 
mobbing i elevundersøkelsen. 

• Elevene opplever høy grad av arbeidsro i timene. 

• Gode faglige resultater på sentralt gitt eksamen. 

• Ble tildelt prosjektmidler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 
 
Hva var de største pedagogiske utfordringene? 

• Lite fleksible pedagogiske arealer. 

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

• For å øke andelen fullført og bestått jobbes det mye med elever som mangler fag. 
 
I 2018/2019 prioriteres følgende strategiområder og tiltak i forbindelse med oppfølging 
av strategiplanen for videregående opplæring i Vestfold 

• Utvikle gode møteplasser for læring og samarbeid på tvers i organisasjonen. 

• Digitalt utviklingsarbeid: Øke både lærernes og elevenes digitale kompetanse gjennom 
spredning av god praksis og erfaring. 

• Matematikk: Det samarbeides med ungdomsskoler om faglig overgang til videregående 
skole. I tillegg satses det sterkt på samarbeid og deling internt. 

• Det 4-årige løpet: Tett og systematisk oppfølging av elevene, sammen med 
opplæringskontor og bransjer. 

• Livsmestring: Systematisk arbeid med klasse- og skolemiljø. 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Pedagogisk funksjonalitet 

• Kantine/aula 

• Fasader idrettsbygg 

Status 2018: 

• Ny multifunksjonsbane er ferdigstilt 

• Gymsal har fått nye lysarmaturer og lydplater 

• Nytt dekke gressbane 
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Holmestrand videregående skole 
Holmestrand  

 

Offisielle kilder6 2017/2018:  
Antall elever: 236 
Andel og antall sluttere i skoleåret 2017/2018: 3,7 % (9) 

Lokale kilder7 2017/2018: 
Antall ansatte: 55 
Andel fullført og bestått: 73,7 % (78,8 % uten elever med 
alternativ plan i grunnlaget) 

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

 
Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i 2017/2018? 

• Pedagogisk utviklingsarbeid med fokus på engasjerende undervisning og elevrelasjon. 

• Godt arbeidsmiljø. 

• Vektlegging av digitale hjelpemidler i undervisningen.  
 
Hva var de største pedagogiske utfordringene? 

• Mange elever med faglige og sosiale utfordringer.  

• Mange elever med faglige utfordringer i matematikk. 

• En klasse med spesielt store atferdsmessige utfordringer. 
 
I 2018/2019 prioriteres følgende strategiområder og tiltak i forbindelse med oppfølging 
av strategiplanen for videregående opplæring i Vestfold 

• Matematikk: Egen handlingsplan for våren 2019. Temaet er utforskende 
matematikkoppgaver. 

• Livsmestring: Gode klassemiljøer blant annet med bruk av Appreciative Inquiry-metoden8 
og kurs i Veilederen Psykisk helse ved PPT. 

• Profesjonsutvikling: Videreutvikling innen eget fagområde og ta i bruk digitale verktøy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Fasade og grunnmur 

• Lite fleksibilitet i tekniske installasjoner 

Status 2018: 

• Deler av fasadene er utbedret. Arbeidet vil fortsette i 
2019 

  

                                            

6 Skoleporten 
7 Skolen og Extens 
8 Appreciative Inquiry (AI) er en tilnærming til organisasjonsutvikling der man leter etter og tar utgangspunkt i det som fungerer 

aller best i organisasjonen og lærer av dette for å skape framgang. AI henter blant annet inspirasjon fra (og gir inspirasjon til) 
fagfeltet positiv psykologi. 
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Horten videregående skole 
Horten  

 

Offisielle kilder9 2017/2018:  
Antall elever: 1063 
Andel og antall sluttere i skoleåret 2017/2018: 4,6 % (50) 

Lokale kilder10 2017/2018: 
Antall ansatte: 200 
Andel fullført og bestått: 82,3 % (83,9 % uten elever med 
alternativ plan i grunnlaget) 

Utdanningstilbud/-program: 
Påbygging til generell studiekompetanse, Medier og 
kommunikasjon, Helse- og oppvekstfag 
studieforberedende, Idrettsfag, Studiespesialisering (med 
toppidrett og forsker), Medieproduksjon, Design og 
håndverk, Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon, 
Helse- og oppvekstfag, Service og samferdsel, Opplæring 
innenfor kriminalomsorgen, Innføringstilbud for 
minoritetsspråklige elever, Arbeidsliv og hverdagsliv, 
Nettskolen i Vestfold. 

 
Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i 2017/2018? 

• Digital utvikling for elever og lærer. 110 % ressurs til digitalpedagoger til hjelp for både 
elever og ansatte.  

• Gode resultater på elevundersøkelsen. 

• Eksamensgjennomføring av høy kvalitet. 

• Kontinuerlig fraværsoppfølging med mål om at alle elever skulle få vurdering i alle fag. 
 

Hva var de største pedagogiske utfordringene? 

• Et par klasser på yrkesfag med både faglige og adferdsmessige utfordringer. 

• Flere elever som ikke besto matematikk 1P-Y etter ploging første halvår. Tiltak: 
Intensivkurs og ny oppmelding andre halvår. 

• Utfordringer med å gi tilfredsstillende opplæringstilbud til minoritetsspråklige elever med 
kort botid i Norge, særlig de som ikke ønsker å benytte seg av innføringstilbudet. 
 

I 2018/2019 prioriteres følgende strategiområder og tiltak i forbindelse med oppfølging 
av strategiplanen for videregående opplæring i Vestfold 

• Livsmestring: Fokus på godt klasse- og skolemiljø ved blant annet å dedikere fire hele 
dager til sosiale og faglige aktiviteter på tvers av utdanningsprogram og bygninger.  
I tillegg arrangeres det livsgledeuke på enkelte utdanningsprogram. Økt antall 
assistenter for å jobbe med klassemiljøet.  

• Profesjonsutvikling: Fokus på klasseledelse. Mindre faggrupper og økt antall 
delingstimer for pedagoger. Fagutviklere innen økonomi, matematikk og norsk. 

• Digital strategi: Alle ansatte bruker Skype fra januar 2019 og alle lederne gjennomfører 
mye av kommunikasjonen via Teams. Alle lederne og flere klasser bruker OneNote. Alle 
lærerne skal gjennomføre Office 360-skolering via opplæringsmoduler utviklet for Horten 
videregående skole. 
 

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

• Isdannelse på tak i Skippergata 

• To skolebygg og funksjonalitet 

• Ny skole klar til skolestart 2019 

Status 2018: 

• Ingen endring 
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Melsom videregående skole 
Melsomvik 

 

Offisielle kilder11 2017/2018:  
Antall elever: 230 
Andel og antall sluttere i skoleåret 2017/2018: 4,8 % (13) 

Lokale kilder12 2017/2018: 
Antall ansatte: 60 
Andel fullført og bestått: 59,5 % (71,1 % uten elever med 
alternativ plan i grunnlaget) 

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

 
Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i 2017/2018? 

• Systematisk arbeid, tett på elevene for å fange opp elever som strever faglig og sosialt. 

• Har en god plan for implementeringen av fagfornyelsen.  

• Jobbet godt med å få til gode aktiviteter for å ivareta godt klasse- og skolemiljø.  
 
Hva var de største pedagogiske utfordringene? 

• Elever med manglende grunnleggende ferdigheter i matematikk, lesing og skriving. 

• Det er en økende andel elever som får fritak og ikke vurdert (IV) i fag fra 
ungdomsskolene. I skoleåret 2017/2018 var det 11 av 42 elever som hadde fritak for 
karakter eller IV i ett eller flere fag fra ungdomsskolen.  

• Elever som strever med å delta i ordinær undervisning i kroppsøvingsfaget.  

• Differensiering og tilrettelegging i fellesfag for elever som har behov for større faglige 
utfordringer. 

• Arbeidsro i timene. 

• Uvisshet rundt videreføring av forsøket med lærlingeløp Agronom skapte usikkerhet.  
 
I 2018/2019 prioriteres følgende strategiområder og tiltak i forbindelse med oppfølging 
av strategiplanen for videregående opplæring i Vestfold 

• Profesjonsutvikling: Alle ansatte i undervisningsrelaterte stillinger gjennomfører 
Vurdering for læring MOOC i regi av Høgskolen Innlandet. Møtene på Melsom 
videregående skole skal gjennomføres som lærende møter og pedagogisk vandring 
gjennomføres systematisk. 

• Livsmestring: Det skal arrangeres psykisk helsedag, elevene arrangerer hei-dager, det 
satses på relasjonsbyggingsturer med overnatting ved skolestart og andre sosiale 
arrangementer som vinteraktivitetsdag for alle i regi av kroppsøvingsfaget. 

• Digital kompetanse: Det gjennomføres en ny kartlegging av de ansattes digitale 
kompetanse for å differensiere opplæringsaktiviteter i tråd med fylkeskommunens  
IKT-standard om hva elevene kan forvente av ansattes kompetansenivå. Videreutvikling 
av iPad som pedagogisk opplæringsverktøy med et spesielt fokus på bruk av iPad i 
undervisning og praksis, som et verktøy for dokumentasjon.  

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

• Stor bygningsmasse, mange bygg med varierende tilstand 
og alder 

• Størst vedlikeholdsbehov på ikke-virksomhetsrelaterte 
behov 

Status 2018: 

• Administrasjonsbygget er blitt rehabilitert i 2018 
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Nøtterøy videregående skole 
Nøtterøy  

 

Offisielle kilder13 2017/2018:  
Antall elever: 563 
Andel og antall sluttere i skoleåret 2017/2018: 2,7 % (15) 

Lokale kilder14 2017/2018: 
Antall ansatte: 81 
Andel fullført og bestått: 82,3 % (83 % uten elever med 
alternativ plan i grunnlaget) 

Utdanningstilbud/-program: 
Studiespesialisering, Helse- og oppvekstfag, Helse- og 
oppvekstfag med studiespesialisering. 

 
Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i 2017/2018? 

• Andelen elever på Vg3 studieforberedende som gikk ut med vitnemål økte fra 77,4 % i 
2016/2017 til 84,6 % i 2017/2018.  

• Alle elevene i det første kullet på helse- og oppvekstfag med studiekompetanse 
oppnådde fullt vitnemål. 

• Den digitale utviklingen, spesielt at alle lærere og elever bruker OneNote i 
undervisningen. 

• Lite mobbing blant elevene på skolen. 
 
Hva var de største pedagogiske utfordringene? 

• Å gi tilfredsstillende tilbud til et økende antall elever med kort botid i Norge og med lite 
skolegang fra hjemlandet. 

• Skolen erfarer fortsatt at mange elever strever i faget matematikk. 
 
I 2018/2019 prioriteres følgende strategiområder og tiltak i forbindelse med oppfølging 
av strategiplanen for videregående opplæring i Vestfold 

• Profesjonsutvikling: Alle lærere og pedagogiske ledere er med i arbeidet med å 
videreutvikle metodikk for aksjonslæring med utgangspunkt i Lesson Study.  

• Livsmestring: Nedsatt egen arbeidsgruppe for livsmestring, og det er utarbeidet årsplan 
som skal sikre kontinuitet i aktiviteter gjennom hele skoleåret. 

• Matematikk: Det er igangsatt konkret samarbeid med matematikklærere i Færder 
kommune. Det er timeplanfestet samarbeidstid for alle matematikklærere, og man 
benytter aksjonslæring (Lesson Study) i arbeidet med å øke elevenes læringsutbytte. 

• Digital kompetanse: Skolens viktigste tiltak er å styrke samtlige ansattes kompetanse i 
bruk av OneNote. Det gjøres ved at skolens digitalpedagoger og ansatte på 
læringssenteret gir individuell veiledning og hjelp til kollegaer etter den enkeltes behov. 

• Det 4-årige løpet: Et samarbeidsprosjekt med Færder kommune som innebærer at 
yrkesfaglærere hospiterer i praksisfeltet og ansatte i kommunen besøker skolen. Ekstra 
opplæring i fellesfag til elever med kort botid i Norge og lite skolegang fra hjemlandet. 
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Byggeår: 1977/2009/2018 
Areal: 5 319m2 
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 2018:  
• Tilbygg og ombygging av arealer for helse- og 

oppvekstfag, samt lærerarbeidsplasser er ferdigstilt 

• Paviljongen er tilkoblet brannalarmanlegg og 
støyreduserende tiltak gjennomført 

• Retekking av taket er startet opp 
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Re videregående skole 
Ramnes  

 

Offisielle kilder15 2017/2018:  
Antall elever: 763 
Andel og antall sluttere i skoleåret 2017/2018: 1,5 % (12) 

Lokale kilder16 2017/2018: 
Antall ansatte: 129 
Andel fullført og bestått: 89,9 % (89,9 % uten elever med 
alternativ plan i grunnlaget) 

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

 
Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i 2017/2018? 

• Meget godt fornøyd med resultatene på fullført/bestått og eksamensresultatene. 

• Nye flotte lokaler til anleggsteknikk med tilhørende verksted og arbeidsrom. Skolens 
gamle verksteder er ombygd, klasserom og personalrom er renovert. 

• Søkning til skolen er meget god. 

• Mange gode søkere til utlyste stillinger. 
 
Hva var de største pedagogiske utfordringene? 

• Lang byggeperiode. Utfordringer med gode klasserom i denne perioden. 

• Mange nyansettelser. 

• Mange lærere i videreutdanning. 

• Utfordrende å få tilrettelagt godt nok for minoritetsspråklige elever. 

 
I 2018/2019 prioriteres følgende strategiområder og tiltak i forbindelse med oppfølging 
av strategiplanen for videregående opplæring i Vestfold 

• Livsmestring: Gratis måltid i skoletiden og egne undervisningsopplegg knyttet til tema 
livsmestring. 

• Profesjonsutvikling: Mange lærere og ledere på videreutdanning.  

• Digitalisering: En digitalpedagog har ansvar for skolens digitale utvikling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggeår: 1982/2017/2018 
Areal: 8 415m2 
ATG: 1,90 
Bygningstekniske utfordringer:  

• Drenering og enkelte fasader 

• Fire av fem ventilasjonsanlegg bør skiftes ut 

Status 2018: 

• Nytt bygg for anleggsteknikk 

• Praksisarealer for byggteknikk er pusset opp 

• Hovedtavle skiftet ut 
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Sande videregående skole 

Sande 

 

Offisielle kilder17 2017/2018:  
Antall elever: 459 
Andel og antall sluttere i skoleåret 2017/2018: 3,3 % (15) 

Lokale kilder18 2017/2018: 
Antall ansatte: 99 
Andel fullført og bestått: 79,7 % (81,5 % uten elever med 
alternativ plan i grunnlaget) 

Utdanningstilbud/-program:  
Studiespesialisering, Helse- og oppvekstfag, Helse- og 
oppvekstfag med studiespesialisering, Idrettsfag, Medier 
og kommunikasjon, Elektrofag, Teknikk og industriell 
produksjon. 

 
Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i 2017/2018? 

• Reduksjon i sykefraværet fra 6,1 % i 2017 til 5 % i 2018.  

• Få elever som opplever at de blir mobbet av andre elever på skolen. 

• 87,8 % av Vg2-elevene på yrkesfag fullførte og besto skoleåret 2017/2018. 
 
Hva var de største pedagogiske utfordringene? 

•  For mange elever som ikke får fullført og bestått fordi de får karakteren 1 i matematikk, 
1P-Y og 2P.  

• Mange elever med psykiske utfordringer som gjør det vanskelig å følge normert løp og 
skolen må være svært fleksibel.  

• Økt andel elever med minoritetsspråklig bakgrunn og med svært lave norskkunnskaper 
som søker seg inn på ordinære løp.  

 
I 2018/2019 prioriteres følgende strategiområder og tiltak i forbindelse med oppfølging 
av strategiplanen for videregående opplæring i Vestfold 

•  Livsmestring: Kontaktlærertime for å strukturere skolehverdagen for elevene, tett på og 
god struktur mellom kontaktlærer, rådgiver og studierektor. Smart skolestart for å bygge 
relasjoner og skape et trygt skolemiljø. 

• Digital utvikling: Egen tiltaksplan for å bedre ferdighetene til alle skolens pedagoger.  

• Godt i gang med pedagogisk vandring, som skal bidra til å øke kunnskapen hos ledere 
og lærere om elevenes læring og sammen få en felles forståelse av hva som fører til økt 
læring hos elevene. 

 
 
 
 
 
 

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

• Ventilasjonsanlegg eldre enn anbefalt teknisk levetid 

• Rørledninger generelt eldre enn anbefalt teknisk levetid 

Status 2018: 

• Ingen endring 
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Sandefjord videregående skole 
Sandefjord  

 

Offisielle kilder19 2017/2018:  
Antall elever: 1988 
Andel og antall sluttere i skoleåret 2017/2018: 3,8 % (79) 

Lokale kilder20 2017/2018: 
Antall ansatte: 370 
Andel fullført og bestått: 78,4 % (80,4 % uten elever med 
alternativ plan i grunnlaget) 

Utdanningstilbud/-program: 
Studiespesialisering, Studiespesialisering med toppidrett, musikk, 
dans og drama, Idrettsfag, Kunst, design og arkitektur, Helse- og 
oppvekstfag, Teknikk og industriell produksjon, Elektrofag, 
Restaurant og matfag, Design og håndverk, Service og 
samferdsel, Service og samferdsel med dobbelkompetanse, 
Påbygg, Arbeids- og hverdagslivstrening, Innføringsklasse og 
International Baccalaureate. 

 
Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i 2017/2018? 

• At alle lærerne deltar i et profesjonsutviklingsprogram i Vurdering for læring (MOOC) i 
regi av Høgskolen i Innlandet gir muligheter for felles løft for et satsningsområde.  

• Systematisk og godt arbeid med elevrådsarbeid/elevdemokrati. 

• Et godt samarbeid med lokale bedrifter, organisasjoner og opplæringskontorene. 

• Sommerskolen i matematikk fikk meget gode resultater. Alle elevene besto eksamen. 

• Skolen bidrar til å opprettholde og videreutvikle karakternivået elevene kommer inn med. 

• Svært fornøyd med at et omfattende rehabiliteringsprogram for skolen er i gang. 
 
Hva var de største pedagogiske utfordringene? 

• Etter flere år med fremgang var det i 2017/2018 en tilbakegang i antall elever som 
fullfører og består. Dette er skolens største utfordring. 

• For mange elever som fikk stryk og ikke vurdert i fag, blant annet i matematikk 1P. 

• Det er mange elever som har manglende faglige forutsetninger. Økning i gruppen av 
elever som sliter med personlige utfordringer.  

 
I 2018/2019 prioriteres følgende strategiområder og tiltak i forbindelse med oppfølging 
av strategiplanen for videregående opplæring i Vestfold 

• Livsmestring: Relasjonsutviklingsprogram/prosjekt med tiltak som blant annet Hei-uke, 
psykisk helseuke, Pusterommet, School Recilience Program for utvalgte klasser, 
tverretatlig samarbeid med Sandefjord kommune og økt karriereveilederressurs. 

• Matematikk: Etablerer og utvikler en lærerspesialist i matematikk, periodisering av 
matematikkundervisningen og sommerskole for elever. 

• Digital kompetanse: Videreutvikling av skolens IKT plan, samarbeider med Sandefjord 
kommune og fornyer pc-parken 

• Profesjonsutvikling: Deltar i Vestfold fylkeskommunes lederutviklingsprogram, 
systematisk arbeid med fagfornyelsen.  

 
Byggeår: 1956/2014/2018 
Areal 36 471m2 
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 2018: 

• Forprosjekt rehabilitering startet opp 

• Taktekking av deler av bygningsmassen 

• Fukt og muggsanering i bygg A 

• Ny idrettshall ferdigstilt 
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Thor Heyerdahl videregående skole 
Larvik 

 

Offisielle kilder21 2017/2018:  
Antall elever: 1561 
Andel og antall sluttere i skoleåret 2017/2018: 2,8 % (44) 

Lokale kilder22 2017/2018: 
Antall ansatte: 310 
Andel fullført og bestått: 84,2 % (86,4 % uten elever med 
alternativ plan i grunnlaget) 

Utdanningstilbud/-program:  
Studiespesialisering, Påbygg 3, Medier- og 
kommunikasjon, Musikk og dans, Idrettsfag, Bygg- og 
anleggsteknikk, Elektrofag, Arbeids- og 
hverdagslivstrening, Restaurant- og matfag, Helse og 
oppvekst, Teknikk og industriell produksjon, Service og 
samferdsel. 

 
Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i 2017/2018? 

• Økt nærvær, reduksjon i sykefraværet fra 6,3 % til 5,5 %. 

• Gode resultater i medarbeidermålingen (HKI). 

• Økt andel elever med fullført og bestått. 

• Få elever som slutter på skolen.  
 
Hva var de største pedagogiske utfordringene? 

• Skolen har et økende antall elever med psykiske utfordringer. Dette gjør det krevende å 
gjennomføre det videregående skoleløpet.  

• Økende antall minoritetsspråklige elever med språklige utfordringer. Gir spesielt utslag i 
språkfagene, samt gjør det vanskelig å kvalifisere for læreplass. 

 
I 2018/2019 prioriteres følgende strategiområder og tiltak i forbindelse med oppfølging 
av strategiplanen for videregående opplæring i Vestfold 

• Med utgangspunkt i VFKs strategiplan har alle avdelinger utarbeidet sin egen 
utviklingsplan. Satsingsområdene varierer mellom de fem områdene, men samtlige har 
profesjonsutvikling som satsingsområde. 

• Skolen gjennomfører VFKs lederutviklingsprogram, og supplerer med relasjonsledelse. 

• Skolen vil prioritere digital utvikling som et satsingsområde og vil jobbe for å videreutvikle 
den enkeltes digitale verktøykasse.  

• Regionreform og fagfornyelse vil også være viktig med tanke på utvikling av skolen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Utvendig solskjerming bør utvides/skiftes 

Status 2018: 

• Ingen endring 

  

                                            

21 Skoleporten 
22 Skolen og Extens 
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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 2017/2018.  
 
 

Nettskolen Vestfold 

Horten 

 

 

Ansatte: 20, de fleste i delstillinger. Totalt ca. 8 årsverk 

Beskrivelse av oppgaver:  
Nettskolen tilrettelegger for at elever kan velge fag 
uavhengig av hvor de bor. 

 
Resultater i 2017/2018 

• Nettskolens positive vekst og utvikling fortsetter.  

• Det er fortsatt gode elevevalueringer og elevenes resultater er gode.  

• Nettskolen har en nasjonal karakter med ca. 300 elever fra de fleste fylker i Norge. 

• Kompetansen er etterspurt nasjonalt og kompetanseheving for andre fylker ble 
gjennomført.  

• Nettskolen er ettertraktede foredragsholdere og hadde i 2018 foredrag på OEB2018 i 
Berlin23. 

 
I 2017/2018 var de største utfordringene  

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

• Gjøre Nettskolens kompetanse kjent i Vestfold fylkeskommune. 
 

I 2018/2019 prioriteres følgende i forbindelse med oppfølgingen av den nye 
strategiplanen  

• Få driftsansvar for Den Virtuelle Matematikkskolen for Utdanningsdirektoratet. 

• Nettskolen vil bli brukt som prosjektleder og underleverandør av kompetanse og 
infrastruktur. 

  

                                            

23 OEB i Berlin er en årlig konferanse som fokuserer på utveksling om bruk av nye teknologier i opplæring og 

kompetanseheving innenfor skole, privat og offentlig sektor. I 2018 var det med 2500 deltagere fra over 70 land, og mer enn 
130 utstillere og 120 sesjoner i forskjellig størrelse og format. 
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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. 

 
Hva var skolen spesielt godt fornøyd med i 2017/2018? 

• Positive resultater på elevundersøkelsene våre. 

• Et aktivt elevkull. 

• Utvikling og resultater av nærværsprosjektet. 

• Tilnærmet full skole. 
 
I 2017/2018 var de største utfordringene 

• Fornye og videreutvikle linjefagtilbudet. 

• Gjøre fellesfagundervisningen mer utbytterik og interessant. 

• Følge opp elever som ikke har fullført og bestått videregående skole på en 
konstruktiv, systematisk og motiverende måte. 

• Elevenes psykiske helse. 
 
I 2018/2019 prioriteres følgende tiltak for å følge opp virksomhetens visjoner og mål 

• Skolen har et spesielt fokus på livsmestring på mange områder: Utdanning, danning, 
psykisk og fysisk helse, selvbilde, selvstendighet, sosial kompetanse med mer.  

• Skolen vil sammen med elevene utvikle et dialogbasert fellesskap med vekt på følgende 
verdier: Toleranse, kreativitet, ansvarlighet og tillit. 

• Sammen med resten av Vestfold fylkeskommune deler også skolen et felles, 
organisatorisk verdigrunnlag: Åpen, modig, rettferdig og profesjonell. 

• Gjennom skolens verdier arbeider for å utvikle ulike typer kompetanse i elevgruppa, på 
individ-, gruppe- og fellesnivå, med spesiell vekt på: 

o Fagkompetanse: Innsikt i og kompetanse innenfor enkeltfag og tverrfaglige 
emneområder. 

o Sosial kompetanse: Evne til samarbeid, konfliktløsing og håndtering av 
mellommenneskelige relasjoner som forutsetning for gode bo-, samværs- og 
arbeidssituasjoner. 

o Livskompetanse: Tilegne kompetanse og forståelse som er grunnleggende for 
individets mestring av den daglige livssituasjonen. Slike kunnskaper inkluderer 
bl.a. evne til egenomsorg, kommunikasjon, sosiale relasjoner og nærhet, 
praktiske ferdigheter og arbeidslyst. 

• Noen av de øvrige satsningsområdene i 2018/2019 er psykisk helse, 
mentorordningen og økt nærvær – redusere fravær.  
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Fagskolen i Vestfold (FiV) 
Horten  

 

Antall elever: 155 

Antall ansatte: 17 

Virksomhetens oppgaver: 

• Skolen skal gi utdanning for de som har  
fag-/svennebrev, eller treårig yrkesfaglig 
utdanning. 

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

• Fra 2019 tilbys også utdanningsprogrammer 
innen maritime fag. 

 
Hva var virksomheten spesielt godt fornøyd med i 2017/2018? 

• FiV flyttet inn i nye lokaler på Campus Vestfold  

• NOKUT-akkreditering av utdanninger innen 
o Palliativ omsorg – stedbasert 60 studiepoeng 
o Energitekniker – nettbasert uten samlinger 30 studiepoeng 
o Velferdsteknologi – nettbasert uten samlinger 30 studiepoeng 
o Elektronikk – nettbasert med samlinger 120 studiepoeng 
o Automatisering – nettbasert med samlinger 120 studiepoeng 
o Dekksoffiser på ledelsesnivå – stedbasert 120 studiepoeng 
o Maskinoffiser på ledelsesnivå – stedbasert 120 studiepoeng 

• Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler i 2017 fra Kunnskapsdepartementet.  
 
Hva var de største pedagogiske utfordringene? 

• Vurdering for læring i henhold til arbeidslivets ønsker og en rettferdig vurdering. 

• Systematisk opplæring av undervisningspersonalet innen nettpedagogikk som 
tilfredsstiller NOKUTs krav 

• Skrevet et paper sammen med Universitet i Bergen, Universitetet i Aalborg og Fleksibel 
Utdanning Norge (FuN)24. Paper´et har ved to anledninger blitt presenter på 
internasjonale samlinger 

• Utarbeidet opplæringssider med undervisningsopplegg innen matematikk og fysikk til 
maritime fagskolene 

• Tett oppfølging fra e-læringskoordinator av nettstudenter for å unngå frafall  
 
I 2018/2019 prioriteres følgende tiltak for å følge opp virksomhetens visjoner og mål 

• Kompetanse for framtiden. 

• Skolen jobber aktivt med å orientere seg innen ny teknologi som studentene må kjenne 
til. 

• Det er tett dialog med arbeidslivet ved de fleste fordypningene. 

  

                                            

24 FuN er en medlemsorganisasjon for virksomheter og enkeltpersoner som jobber med digitale og fleksible læringsformer. 

Organisasjonen har som formål å bidra til at medlemmene får best mulige rammevilkår, og skal sammen med medlemmene 

bidra til å øke kvaliteten på og stimulere til utvikling av fleksibel utdanning. Kilde: Styrevedtektene til FuN 
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Oppfølgingstjenesten (OT) 
Administrasjon Tønsberg, avdelinger Larvik, Sandefjord, 
Tønsberg og Horten 

 

 

Antall ungdommer i målgruppen: 1033 

Antall ansatte: 23 + 1,5 prosjektmedarbeider 

Oppfølgingstjenestens mandat, oppgaver og tilbud: 
Oppfølgingstjenestens målgruppe er ungdom mellom 15 og 
21 år utenfor opplæring og arbeid. OT sitt formål er primært 
å få ungdom tilbake i opplæring. OT har oversikt over, tar 
kontakt med, veileder og gir tilbud om opplæring og praksis 
til målgruppen. OT arbeider også frafallsforebyggende med 
elever og lærlinger, og har et lovpålagt koordinerende ansvar 
for målgruppen. 

 
Hva var tjenesten spesielt godt fornøyd med i 2017/2018? 

• Et faglig godt og differensiert opplæringstilbud til målgruppen. Høy aktivitet på 
avdelingene.  

• I skoleåret tilbød OT nettundervisning for ungdom i matematikk. To OT-rådgivere i  
50 % stillinger underviste ungdommer inne på OT-avdelingene og via nettet. Det var 29 
ungdommer som meldte seg opp til privatisteksamen i matematikk i skoleåret 
2017/2018, 22 møtte til eksamen og 17 av disse bestod eksamen.  

• Prosjektet Kortere vei til riktig læreplass startet opp med en pilot våren 2018. Dette er et 
prosjekt som skal videreføres skoleåret 2018/2019. Prosjektet tilbyr 20 ungdommer kurs 
i arbeidslivskunnskap og livsmestring, kombinert med utplassering i arbeidslivet. 
Prosjektet er finansiert med midler fra Utdanningsdirektoratet. Varigheten er ut juni 2020. 

• OT sitt frafallsforebyggende arbeid inne på skolene og ute i bedrift ble videreført, og 
samarbeidet med skolene, opplæringskontorene og fagopplæring fungerer godt.  

• I skoleåret 2017/2018 arbeidet OT frafallsforebyggende med 401 elever og lærlinger. 
 
I 2017/2018 var de største utfordringene 

• Målgruppen til OT består av ungdom der en stor andel har store utfordringer knyttet til 
psykisk helse og en vanskelig livssituasjon. Det er ressurskrevende å tilby gode tiltak 
som treffer målgruppen, mange ungdommer har en lang vei tilbake til opplæring og 
oppfølgingen av hver enkelt tar derfor mye tid. 

 
I 2018/2019 prioriteres følgende tiltak for å følge opp virksomhetens visjoner og mål 

• Generelt: Videreføre et differensiert og godt faglig tilbud til ungdommene i målgruppen 
for å bidra til at flere mestrer livet og finner veien tilbake til opplæring og arbeid.  

• Matematikk: Videreføre og øke innsatsen for målgruppen på nettundervisning/ 
undervisning i faget. Fortsette å ha fokus på grunnleggende ferdigheter på avdelingene. 
Øke kompetansen på matematikkvansker til OT-rådgivere i samarbeid med PPT.  

• Livsmestring: Livsmestring i alle deler av tilbudet. Aktiviteter, fysisk fostring, opplæring 
og veiledning. Tilby School Resilience Program (SRP) til målgruppen på alle avdelinger 
og i prosjektet Kortere vei til riktig læreplass.  

• 4-års løpet: Videreføre ressursene som er avsatt til det frafallsforebyggende arbeidet, 
bistå fagopplæring med å gjennomføre veilederkurs og delta i nettverket for  
4-årsløpet. 
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Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 
Korten i Tønsberg 

 

 

Målgruppen: Ungdom i opplæring i Vestfold fylkeskommune 

Antall ansatte: 19 

PPTs mandat Opplæringslova §5-6:  
PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med 
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje 
opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den 
pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir 
utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. 
 

 
Hva var virksomheten spesielt godt fornøyd med i 2017/2018? 

• Kvalitetsforbedring i sakkyndighetsarbeidet på alle områder etter tilsyn: Utforming og 
innhold i de sakkyndige vurderingene, internkontroll for å sikre at sakkyndige vurderinger 
oppfyller lovens krav, rutiner for samarbeid med skolene, kompetanseheving og økt 
kvalitet på overgangsarbeid.  

• Livsmestring – psykisk helse og læring: Profesjonsutvikling i samarbeid med skolene: 
Opplæring og gjennomføring av School Resilience Program (SRP). Dette utdypes i 
kapittel 5. Workshops og veiledning av lærere innen psykisk helse og læring, spesifikke 
vansker og læringsmiljø (klasseledelse og relasjonskompetanse). Arbeid med 
stressmestring og angst hos elever.  

 
I 2017/2018 var de største utfordringene 

• Kvalitetsforbedringen av sakkyndighetsarbeidet reduserte PPTs kapasitet til å bistå 
skolene i organisasjonsutvikling og kompetanseheving.  

 
I 2018/2019 prioriteres følgende tiltak for å følge opp virksomhetens visjoner og mål 

• Den nye standarden i sakkyndighetsarbeidet er i drift. Fortsette arbeidet med 
sakkyndighetsfeltet slik at ny standard blir implementert i alle ledd (skole og PPT). 

• Bidra til lukking av avvik etter tilsyn på SMI-skolen. PPT har opprettet et eget SMI-team 
for å heve kvaliteten på arbeidet med denne sårbare gruppen.  

• PPT jobber med kvaliteten på drøftingsmøtene med avdelingsledere og rådgivere i 
skolene. Dette er viktig for å følge opp prosedyrer, årshjul og prosjekter.  

• Bidra til tidlig identifisering, kartlegging og oppfølging av elever som strever med fag 
og/eller psykisk helse.  

• Øke kompetansen på matematikkvansker og utredning av vansker. Kompetanseheving 
sammen med skolene.  

• Livsmestring, psykisk helse og læring: Fortsette arbeidet med opplæring og 
gjennomføring av SRP, bidra til kompetanseheving av ansatte og elever.  

• Bedre kvaliteten i samarbeidet med fagopplæring. 

• Heve kvaliteten på utredningsarbeidet som PPT gjennomfører. 

• Jobbe med synliggjøring i Portalen av PPT sin kompetanse og tiltak slik at skolene kan 
ha nytte av det.  
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Skolen for sosiale og medisinske 
institusjoner (SMI) 
Tønsberg, Melsom 

 

Antall ansatte: 38  

Antall elever: 241 elever, fordelt på følgende 
opplæringsarenaer: 

• SMI avdeling Melsom vgs., 73 elever 

• BUPA intensiv ungdom, 15 elever 

• BUPA intensiv familie, 40 elever 

• Barne- og ungdomssenteret, 13 elever 

• Rehabilitering barn/unge Kysthospitalet, 64 elever  

• Fornyet grunnskoleopplæring Kysthospitalet, 
21 elever  

• Barn/unge i barneverninstitusjoner, 15 elever 
Virksomhetens oppgaver: 

• SMI skal gi et tilrettelagt opplæringstilbud til barn 
og unge som er innlagt ved helse- og 
barneverninstitusjoner i Vestfold. 

• I tillegg skal skolen være en alternativ 
opplæringsarena for de ti videregående skolene i 
Vestfold, hvor elever med psykiske utfordringer får 
en tilrettelagt skolehverdag hvor målet er fullført og 
bestått. 

 
Hva var virksomheten spesielt godt fornøyd med i 2017/2018? 

• Gode resultater og godt samsvar mellom standpunkt og eksamen på de 41 skriftlige og 
muntlige eksamenene som ble gjennomførte i avdeling Melsom våren 2018. 

• Implementering av OneNote som felles delings-/arbeidsverktøy for ansatte og elever. 

• Skolens nye handlingsplan for godt skolemiljø og arbeidet med livsmestring 
(oppstartsdager og midttimeaktiviteter). 

 
Hva var de største pedagogiske utfordringene? 

• Få videregående elever returnerer til morskolen i løpet av tiden de er på alternativ 
opplæringsarena. 

• Svært syke elever med stort behov for individuelle tilpasninger og tilrettelegginger. 

• Utfordringer knyttet til rom/plass. 
 
I 2018/2019 prioriteres følgende strategiområder og tiltak i forbindelse med oppfølging 
av strategiplanen for videregående opplæring i Vestfold 

• Livsmestring: Alle ansatte skoleres i School Resilience Program v/PPT. 

• Matematikk: Skolen har en lærerspesialist i matematikk og etablert fagutvikler i realfag.  

• Digital kompetanse: Bruk av OneNote som delings- og samarbeidsplattform ved skolen. 

• Profesjonsutvikling: Lederprogram Kvalifisere skoleledere til å lede lærernes læring og 
pedagogisk vandring. Skolen har også etablert en plangruppe og fire fagutviklere til å 
drive profesjonsutvikling og utviklingsarbeid i sine faggrupper. 
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Karrieresenteret Vestfold (KV)  
Tønsberg 

 
 

 

 

Antall ansatte: 5,3 faste, 1 innleid. 

Virksomhetens oppgaver: 

• Karrieresenteret Vestfold eies av NAV Vestfold og 
Vestfold fylkeskommune. 

• Mål: Gi god karriereveiledning til alle innbyggere over 
19 år. Gjøre kundene best mulig i stand til å gjøre gode 
yrkes- og utdanningsvalg i et livslangt perspektiv. 

• Skal være et ressurs- og kompetansesenter for 
rådgivere i skolen, veiledere i NAV og andre som jobber 
med karriereveiledning i fylket.   

 
Hva var virksomheten spesielt godt fornøyd med i 2018? 

• Gjennomført 2029 karriereveiledningssamtaler med 1544 brukere. Nasjonal 
brukerundersøkelse viser at 46 % av målgruppen er mellom 19 og 29 år, mens 54 % er 
fra 30 år og eldre. 97 % er fornøyd med veiledningen, snittet for landet er 94 %. 

• Gjennomført ca. 30 gruppeveiledninger med ca. 600 brukere. 18 av gruppeveiledningene 
er gjennomført i integreringsmottaket i Larvik kommune, der det gis karriereveiledning til 
nyankomne flyktninger. Videre er det blant annet gjennomført gruppeveiledninger for 
elever ved Kompetansebyggeren, langtidsledige i NAV (i forbindelse med 
nedbemanninger i næringslivet) og ved utdanningsmessa på Sandefjord videregående 
skole. For rådgivere i skolen, og NAV er det gjennomført ca. 20 kurs/ 
gruppeveiledninger/seminar for totalt ca. 850 rådgivere. 

• I 2016 tilbød IMDI og UDI 10 kommuner å søke om å få etablere integreringsmottak 
(IM-mottak). Larvik kommune var en av de fem kommunene som fikk tildelt IM-mottak. 
Dette er et nasjonalt prøveprosjekt, der karriereveiledning av de nyankomne asylsøkerne 
er en viktig del av asylsøkernes heldagsprogram. KV bidro med en 100 % ressurs til 
dette prosjektet i 2018. I tillegg er leder av KV med i styringsgruppen i prosjektet. 
Prosjektet er fullfinansiert av Kompetanse Norge. 

 
I 2017/2018 var de største utfordringene 

• Partnerskapsavtalen mellom NAV Vestfold og Vestfold Fylkeskommune har en 
oppsigelsesmulighet på seks måneder, og er nå prolongert ut til 31.12.2019. Det gir en 
viss usikkerhet i forhold til videre innhold og drift. 

• Det er fortsatt ikke alle som vet om tilbudet om gratis karriereveiledning til alle over 19 år 
bosatt i Vestfold.  

• Noen utfordringer knyttet til plass og bygning.  
 
I 2018/2019 prioriteres følgende tiltak for å følge opp virksomhetens visjoner og mål 

• Individuelle karriereveiledningssamtaler til innbyggere i Vestfold over 19 år, samt å være 
et ressurssenter for karriereveiledere i grunnskolen, videregående skole og NAV.  

• Videreføre samarbeidet med Larvik kommune om karriereveiledning i 
integreringsmottaket i Larvik ut 2019. 

• Være bidragsyter til prosjektet Flere unge i fast arbeid i regi av Verdiskaping Vestfold. 

• Fortsatt fokus på markedsføring mot målgruppen. 

• Bidra i arbeidet med regionaliseringsprosessen. 
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Kompetansebyggeren Vestfold (KBV) 
Tønsberg  

 
 
 

 

 
 
 
 

Elevgruppe: Voksne 
Antall elever: 823 
Antall ansatte: 67 

Virksomhetens oppgaver: 
• Dekke behovet til de som har voksenrett i 

Vestfold, gjennom å gi opplæringstilbud i tråd med 
opplæringslovens §§4A-3 og 4A-4.  

• Veilede og stimulere voksne i videregående 
opplæring til å fullføre og bestå. 

• Gjennomføre realkompetansevurderinger når det 
er hensiktsmessig, og tilpasse opplæringen til den 
enkelte i størst mulig grad. 

• Ivareta voksne uten rett som gjennom NAV, vil 
fullføre videregående opplæring. 

• Drive en aktiv oppdragsvirksomhet overfor stat, 
kommuner og næringsliv basert på våre egne 
fagområder og primært også egne lærekrefter. 

 
Hva var virksomheten spesielt godt fornøyd med i 2017/2018? 

• Elevene ved KBV trives svært godt. 96 % svarer at de trives og ingen oppgir at de 
mobbes regelmessig. 

• Elevene skårer svært høyt på voksenopplæringsundersøkelsen når det gjelder støtte fra 
lærerne, arbeidsforhold og læring. 

 
Hva var de største pedagogiske utfordringene? 

• Stadig økende andel av minoritetsspråklige elever med kort botid, lav/manglende 
grunnskolekompetanse og manglende grunnleggende ferdigheter i norsk og engelsk gjør 
det krevende å drive undervisning på videregående skole-nivå. 

 
I 2018/2019 prioriteres følgende strategiområder og tiltak i forbindelse med oppfølging 
av strategiplanen for videregående opplæring i Vestfold 

• Systematisk arbeid med profesjonsutvikling for lærere og ledere knyttet til KBVs 
samfunnsoppdrag og målgrupper. 

• Videreføre arbeidet med livsmestring i samhandling med NAV og avgiverkommuner. 
Spesielt med fokus på elever med minoritetsbakgrunn og kombinasjon utdanning/ 
intro.program. Herunder kartlegging, veiledning, tilpassing av opplæringsløp og prosjekt i 
samarbeid med kommunene i Vestfold. 

• Ferdigstille forprosjekt og forberede innkjøp/iverksetting av elev-pc ordning. Mål om å 
kunne iverksette konkret arbeid med elevenes digitale kompetanse fra skolestart august 
2019. 
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Opplæring i kriminalomsorgen (OiK) 
Administrasjon fylkeshuset, Tønsberg  
Thor Heyerdahl, Færder og Horten vgs. 
 
Vestfold har til sammen syv fengsler med tilsammen 
ca. 380 soningsplasser og en oppfølgingsklasse (for 
løslatte som ønsker å fullføre opplæring som er 
påbegynt i fengsel), med ca. 12 elever daglig. 

 

Antall ansatte: 42 som utgjør ca. 23 årsverk 

Virksomhetens oppgaver: 
Hovedmålsettingen er den samme som for all annen 
utdanning. Opplæringen skal bidra til dannelse, sosial 
mestring, kompetanse, selvstendighet og kunnskap, 
slik at den enkelte kan utnytte sine evner positivt og 
bidra til verdiskapning i samfunnet. Utdanning er et 
sentralt punkt for å etablere seg i samfunnet etter 
endt fengselsstraff. Domfelte har de samme 
rettigheter og plikter som befolkningen for øvrig 
innenfor rammene som følger av Opplæringslova og 
Lov om gjennomføring av straff. 

 
Hva var OiK spesielt godt fornøyd med i 2017/2018? 

• Sertifisering av lærer til å holde stillaskurs og varmearbeider 

• Muligheten for eksamen og fagbrev innen maritime fag er bedre kjent og brukt 

• Samhandlingen ved overføring av elever under soning fra lukket til mer åpen soning (fra 
Larvik til Berg). 

• Flere voksne kvinner fullførte utdanningsprogrammer, spesielt innen restaurant- og 
matfag. 

• Økt fokus på karriereveiledning og oppfølging ved løslatelse har bidratt til bedre 
rehabilitering. 

• Sammenliknet med året før var det flere unge gutter mellom 17 og 21 år som fullførte og 
bestod påbegynt utdanning. Det var også en økning i antallet elever på Utsikten som tok 
eksamen og fikk standpunktvurdering. 

• Bedre samarbeid med arbeidsdriften ved Sem fengsel. 

• Godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid som synligjøres gjennom deltakelse i 
Innovasjonscamp. 

• Fokus på sammenheng mellom ernæring og psykisk helse ved Berg, Sem og Utsikten. 

• OIK-fagsamling for Vestfold, der også Telemark deltok, med fokus på bl.a. vurdering for 
læring, fagfornyelsen, fremtidens kompetansebehov og sikkerhet. 
 

I 2017/2018 var de største utfordringene 

• Stort press på skolerådgiverne. 

• Stadig flere elever trenger oppfølging en-til-en og opplæring på grunnskolenivå. 

• Kriminalomsorgens nedbemanning gir innsatte et dårligere totaltilbud. 
 

I 2018/2019 prioriteres følgende tiltak for å følge opp visjoner og mål 

• Evaluering av nåværende strategiplan og oppstart på utarbeidelse av en ny. 

• Bedre tilgang til yrkesfaglærere i mange ulike fag etter behov. 

• Faglig samling med alle i Vestfold OiK. 

• Videreutvikle samarbeidet med arbeidsdriften om grunnleggende ferdigheter. 

• Øke ressursen til rådgiverne. 

• Beslutningen om nedleggelse av Søndre Vestfold fengsel, avdeling Sandefjord 
(kvinnefengsel), og Nordre Vestfold fengsel, avdeling Hof, høsten 2018 vil gi 
konsekvenser for videre arbeid inneværende skoleår.  
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1.5 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 
målene for videregående opplæring i Vestfold kan nås. Samtidig skal kompetansehevende 
tiltak bidra til at skolene og andre utdanningsmiljøer øker sin kollektive kompetanse og 
videreutvikles som gode læringsfellesskap. Kompetansehevende tiltak i regi av skoleeier er 
et viktig og målrettet virkemiddel i et helhetlig utviklings- og kvalitetsarbeid. 
Fylkesrådmannens lederprogram for virksomhetsledere, mellomledere og nytilsatte ledere er 
ett eksempel på sektorovergripende kompetansehevende tiltak som skal henge sammen 
med og støtte opp om utviklings- og kvalitetsarbeid i den enkelte virksomhet. Et annet 
eksempel er fagforaene, som er en viktig faglig-pedagogisk 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 
1133 lærere som har lagt inn informasjon om egen kompetanse. Totalt var det tilsatt 1354 
lærere i VFK i 2018. 
 
Tabell 1: Fordeling kompetansenivå pedagogisk personale – antall på skole-/virksomhetsnivå  

Adjunkt Adjunkt 
med 

tilleggs- 
utd. 

Fagleder Lektor Lektor 
med 

tilleggs- 
utd. 

Lærer Lærer 
uten 

godkjent 
utd. 

Totalt 

Fagskolen i Vestfold 3 1 
  

4 
 

3 11 

Færder vgs 35 29 
 

3 22 3 8 100 

Greveskogen vgs  12 40 
 

5 49 2 2 110 

Holmestrand vgs  4 14 
 

2 13 
  

33 

Horten vgs 21 47 
 

6 50 8 6 138 

Kompetansebyggeren 
Vestfold 

14 19 
 

1 8 2 2 46 

Melsom vgs 12 13 
 

4 5 3 2 39 

Nøtterøy vgs 9 13 
 

6 23 2 2 55 

Re vgs 18 30 2 3 34 2 2 91 

Sande vgs 9 33 
 

3 21 1 1 68 

Sandefjord vgs 36 77 
 

12 79 8 4 216 

Skiringssal folkehøyskole 3 3 
  

3 
 

2 11 

SMI-skolen 3 23 
 

1 5 
  

32 

Thor Heyerdahl vgs 28 82 
 

3 57 4 8 182 

Totalsum 207 424 2 49 374 35 42 1133 

Kilde: HRM, 1.3.2019 
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 Læringsmiljø 
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Alle elever og lærlinger har 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 
strategiplanen for videregående opplæring i Vestfold. Strategiplanen har som hovedmål at 
elever og lærlinger, i tillegg til å lære mer og fullføre og bestå sin videregående opplæring, 
skal mestre livet.  

 
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 tiltak25. 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.  
 
Resultatene fra elev- og lærlingundersøkelsen høsten 2018 viser at det var henholdsvis  
185 elever og 18 lærlinger eller lærekandidater i Vestfold som opplever mobbing 2-3 ganger 
i måneden eller oftere. Dette omfanget viser alvorligheten og ikke minst viktigheten av 
arbeidet med å forebygge og stoppe mobbing i videregående opplæring i Vestfold.  
 
I dette kapittelet 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.  
  

                                            

25 Breivik, K., Bru, E., Hancock, C., Idsøe, EMC., Idsøe T. & Solberg, M.E. (2017) – Å bli utsatt for mobbing. En 

kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak. Stavanger: Læringsmiljøsenteret 
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2.1 Resultater fra elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen er obligatorisk for Vg1-elevene og Utdanningsdirektoratet (Udir) krever at 
elevundersøkelsen gjennomføres en gang i året. I Vestfold er det tradisjon for at alle elevene 
i de videregående skolene inviteres til å delta. Høsten 2018 var det 7392 elever som deltok i 
undersøkelsen, dette tilsvarer en svarprosent på 90,2 %. Svarprosenten var 0,9 % høyere 
enn landsgjennomsnittet26. 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. 

  

                                            

26 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 neste tabell 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 2: Resultater fra elevundersøkelsen, svarandel for de mest positive nivåene (4 og 5) – 
resultat i prosent 

  Høst 2016 Høst 2017 Høst 2018 

Nr.  V N V N V N 

1 Støtte fra lærer 81,8 85,2 78,7 84,7 80,7 85 

2 Vurdering for læring 48,7 57,4 45,9 57,2 49,2 57,6 

3 Mestring 81 80,7 78,2 79,9 78,7 79,4 

4 Elevdemokrati og medvirkning 50,2 57 50 56,7 53,8 57,8 

Kilde: Udir 

 
Tabellen viser en positiv utvikling for Vestfold fra 2017 til 2018 for alle disse fire indeksene. 
Det var indeksen elevdemokrati og medvirkning som økte mest fra 2017 til 2018,  
svarandelen på de mest positive nivåene økte med 3,8 prosentpoeng. Resultatene for 
Vestfold ligger under det nasjonale snittet på alle disse indeksene, men sammenliknet med 
landsgjennomsnittet har alle indeksene en mer positiv utvikling i Vestfold fra 2017 til 2018. 
 
Resultater for spørsmålene som inngår i indeksen elevdemokrati og medvirkning viser blant 
annet at elevene i større grad opplever at skolen legger til rette for at de kan delta i 
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgte. Det var også økning i andelen elever som 
opplever at skolen svært ofte eller alltid hører på elevenes forslag, og det var også økning i 
andelen elever som opplever at de i alle eller de fleste fag får være med å foreslå hvordan 
de skal arbeide med fagene.  
 
Andre detaljer fra elevundersøkelsen viser også at det er en økning på 2,7 prosentpoeng i 
andelen elever som opplever at lærerne har tro på at de kan gjøre det bra på skolen og en 
økning på 2,9 prosentpoeng i andelen som opplever at lærerne behandler dem med respekt. 
På begge disse indikatorene går både andelen og antallet av de som opplever at ingen bryr 
seg eller ingen har respekt noe ned.  
 
Det er svært gledelig at det i smått og stort er positiv utvikling for alle spørsmålene som 
inngår i disse fire viktige indeksene.  
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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 3: Fra elevundersøkelsen, svarandel for det mest positive nivået (helt enig) – resultat i 
prosent 

 Høst 2016 Høst 2017 Høst 2018 

Nr. 5 Læringskultur 
V N V N V N 

30,7 35,8 29,7 35,5 31,4 35,9 

Kilde: Udir 

Detaljer fra elevundersøkelsen viser at sammenliknet med landsgjennomsnittet har andelen 
elever som er helt enige eller litt enige i at det er god arbeidsro i timene de siste tre årene 
vært omtrent 3 prosentpoeng høyere i Vestfold. Detaljene viser videre at det på de to øvrige 
spørsmålene som inngår i denne indeksen er en lavere andel positive svaralternativer i 
Vestfold sammenliknet med landsgjennomsnittet. Andelen som er helt enige eller litt enige i 
at I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet og Mine lærere synes 
det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det er henholdsvis 6,9 og 4,5 
prosentpoeng lavere i Vestfold.  
 
Selv om resultatet for indikatoren læringskultur i 2018 er bedre enn det var både i 2017 og 
2016, så er elevenes opplevelse av læringskulturen et viktig signal å ta med i det videre 
arbeidet.  
 

2.1.3 Mobbing 

Den sjette obligatoriske indeksen er:  
 
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 4: 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 Høst 2018 

V N V N V N 

Ikke i det hele tatt 87,9 82,5 86,9 81,9 88,5 83 

Kilde: Udir 
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Som tabellen viser var resultatet for denne indikatoren hele 5,5 prosentpoeng bedre i 
Vestfold enn landsgjennomsnittet i 2018. Økningen i andelen som ikke opplever mobbing er 
også større i Vestfold sammenliknet med landsgjennomsnittet. 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.  
 
 
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 på skolenivå i det forebyggende 
arbeidet på dette området:  

• Systematisk arbeid med klasse- og skolemiljø 
• Flere assistenter for å ha et økt fokus på klassemiljø 

• Psykisk helsedag 

• Hei-dager 

• Sosiale arrangementer 
• Årsplan og egne undervisningsopplegg knyttet til livsmestring 

• Gratis måltid i skoletiden 

• Smart skolestart for å bygge relasjoner og skape et trygt skolemiljø 

• School Recilience Program (SRP) for utvalgte klasser 
 
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.  
 
Tabell 5: 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 Høst 2018 

V N V N V N 

2,9 4,8 2,6 5,1 2,5 4,7 

Kilde: 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 2,2 prosentpoeng i 2018.  
 
Til tross for at gjennomsnittsresultatet for Vestfold var bedre enn landsgjennomsnittet, viser 
data på et mer detaljert nivå at det i 2018 var 185 elever i Vestfold som opplevde mobbing  
2-3 ganger i måneden eller oftere. Til sammenlikning utgjorde denne gruppen  
193 elever i 2017. I 2017 var det 80 elever som svarte at de opplevde mobbing flere ganger i 
uka. Denne gruppen reduseres noe og utgjorde 52 elever i 2018. Det er likevel ikke grunn til 
å være fornøyd med dette og resultatet 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.  
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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. 
 

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 2018 var det 1092 som ble invitert, 614 av disse svarte på 
undersøkelsen, noe som tilsvarer en andel på 56,2 %. I 2017 var det 1031 som ble invitert 
og 505 som besvarte, noe som tilsvarer en andel på 49 %. Snittet nasjonalt var 60,2 % i 
2018 og 54 % i 2017. 
 
Fra lærlingundersøkelsen fokuseres det her på følgende fire tema:  

• Støtte og hjelp fra instruktør/veileder og opplæringskontor  

• Mobbing på arbeidsplassen 

• Medvirkning i planlegging og vurdering av arbeidet 

• Skolen som forberedelse til opplæring i bedrift (arbeidslivet) 
 

2.2.1 Støtte og hjelp fra instruktør/veileder og opplæringskontor 

På arbeidsplassen er det instruktør/veileder som skal gi den daglige opplæringen. I tillegg 
skal også opplæringskontoret ha jevnlig oppfølging av lærlingene i sine medlemsbedrifter. 
Spørsmålsformuleringen innenfor dette tema er endret i lærlingundersøkelsen 2018, og er 
derfor ikke sammenlignbart med tidligere års svar. 

Tabell 6: Fra lærlingundersøkelsen, svarandel for de to mest positive svaralternativene samlet 
(i nokså stor grad og i svært stor grad) – resultat i prosent 

Spørsmål fra lærlingundersøkelsen: I hvilken grad får du hjelp og støtte i arbeidet du gjør dersom 

du trenger det? 

I nokså stor grad og svært stor grad 

Høst 2018 

V N 

89,4 87,3 

Kilde: Udir 

Det er generelt positivt at det er en høy prosentandel av lærlingene som oppgir at de får 
støtte og hjelp. Som resultatene viser ligger Vestfold noe høyere enn landsgjennomsnittet.  

Bedriften eller opplæringskontoret skal minst en gang hvert halvår ha en planlagt samtale 
med lærlingen om faglig utvikling. 
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Tabell 7: Fra lærlingundersøkelsen, svarandel per svaralternativ - resultat i prosent 

Spørsmål fra lærlingundersøkelsen: Har du planlagte samtaler med en i bedriften eller 
opplæringskontoret minst en gang hvert halvår, hvor dere går igjennom hva du har lært og hva du 
skal lære framover? 

 
Høst 2018 

V N 

Ja 79,1 68,5 

Noen ganger 17,1 21,3 

Nei 3,8 10,2 
Kilde: Udir 

Bedrifter og opplæringskontor følges nøye opp i forhold til om de gjennomfører 
halvårssamtaler med lærlinger, da dette er en lovpålagt oppgave som lærebedrifter har. 

Svarene fra lærlingene på spørsmålet om de har halvårssamtaler viser at det fortsatt er et 
forbedringspotensial på dette punktet, selv om det er en betydelig høyere andel som får 
dette i Vestfold enn snittet nasjonalt. 

 

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 utdypes hva som legges i begrepet 
mobbing i følgende tekst: Med mobbing mener vi gjentatte, negative handlinger fra en eller 
flere sammen, mot en som kan ha vanskelig for å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en 
annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast. 
Denne teksten er noe endret fra 2017, men spørsmålene og svaralternativene er helt like. 
Resultatene er allikevel ikke direkte sammenlignbare med tidligere år, og det er bare svar fra 
2018 som presenteres i tabellen. 

Tabell 8: Fra lærlingundersøkelsen, svarandel for det mest positive svaralternativet (ikke i det 
hele tatt) – resultat i prosent 

Spørsmål fra lærlingundersøkelsen: Er du blitt mobbet på arbeidsplassen de siste månedene? 

Ikke i det hele tatt 

Høst 2018 

V N 

82,1 83,8 

Kilde: Udir 

 
I tabellen over ser vi at andel lærlinger og lærekandidater som oppgir at de ikke i det hele 
tatt har blitt mobbet siste måneden er noe lavere for Vestfold enn gjennomsnittet nasjonalt. 
 
Tabell 9: Fra lærlingundersøkelsen, svarandel for lærlinger som opplever mobbing 2-3 ganger i 
måneden eller oftere – resultat i prosent 

Spørsmål fra lærlingundersøkelsen: Er du blitt mobbet på arbeidsplassen de siste månedene?  

2-3 ganger i måneden eller oftere 

Høst 2018 

V N 

3,0 3,6 
Kilde: Udir 

 
Tabellen over viser at andelen lærlinger som i 2018 opplevde å bli mobbet på 
arbeidsplassen var lavere i Vestfold enn det nasjonale snittet. I Vestfold utgjør andelen 18 
lærlinger. 
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2.2.3 Medvirkning i planlegging og vurdering av arbeidet 

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. Spørsmålsformuleringen innenfor dette tema er endret i 
lærlingundersøkelsen 2018, og er derfor ikke sammenlignbar med tidligere års resultat. 
 
Tabell 10: Fra lærlingundersøkelsen, svarandel for de to mest positive svaralternativene(i 
nokså stor grad og i svært stor grad) – resultat i prosent 

Spørsmål fra lærlingundersøkelsen: I hvilken grad deltar du i planlegging av arbeidet ditt? 

Nokså enig og helt enig 
Høst 2018 

V N 

71,4 73,1 

Kilde: Udir 

 
Tabell 11: Fra lærlingundersøkelsen, svarandel for de to mest positive svaralternativene 
(i nokså stor grad og i svært stor grad) – resultat i prosent 

Spørsmål fra lærlingundersøkelsen: I hvilken grad deltar du i vurdering av arbeidet ditt? 

I nokså stor grad og i svært stor grad 
Høst 2018 

V N 

76,4 74,9 

Kilde: Udir 

 
Resultatet i Vestfold ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder lærlingers deltakelse i 
planlegging av arbeidet, men noe over i vurdering av arbeidet. På svaralternativet verken 
eller for begge spørsmålene over så er prosenten for deltakelse i planlegging av arbeidet i 
Vestfold 18,8 % og for vurdering av arbeidet 17,6 %. Svaralternativet verken eller kan bety at 
lærlingene ikke helt vet om de har vært med på planlegging og vurdering av arbeidet ved at 
det ikke har gått klart fram fra bedriftens side. 
 

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. Noen spørsmålsformuleringer innenfor dette tema 
er endret i lærlingundersøkelsen 2018, og resultatene er derfor ikke sammenlignbar med 
tidligere års svar. Noen spørsmål fra tidligere år går derfor ut og erstattes med nye. Vi ser av 
de følgende tabellene at Vestfold ligger ganske jevnt med gjennomsnittet nasjonalt når det 
gjelder spørsmål om skolen som forberedelse til opplæring i bedrift. 

I innledende tekst i lærlingundersøkelsen til første spørsmålet under står det i: I yrkesfaglig 
fordypning (YFF) er elevene utplassert i praksis i bedrift.  
 
Tabell 12: Fra lærlingundersøkelsen, svarandel for de to mest positive svaralternativene (helt 
enig og nokså enig) – resultat i prosent 

Spørsmål fra lærlingundersøkelsen: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? 

YFF ga meg viktig kjennskap til arbeidsliv 

Nokså enig og helt enig 

Høst 2018 

V N 

69 69,9 

Kilde: Udir 
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Tabell 12 viser at det er ganske lik andel lærlinger og lærekandidater i Vestfold og 
gjennomsnittlig nasjonalt som opplever at YFF ga dem viktig kjennskap til arbeidslivet.  
Det er stor satsing i 4-års løpet på at YFF-plasser skal lede til læreplasser og da er det viktig 
at disse plassene gir god innsikt i arbeidslivet. Det er ønskelig at denne andelen øker. 
 
Tabell 13: Fra lærlingundersøkelsen, svarandel for de to mest positive svaralternativene 
(nokså enig og helt enig) – resultat i prosent 

Spørsmål fra lærlingundersøkelsen: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? 
Undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det jeg skulle lære i bedriften 

Nokså enig og helt enig 
Høst 2018 

V N 

63,5 63,4 

Kilde: Udir 

 
I tabellen over går det fram at andelen lærlinger og lærekandidater som mener 
undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det de skulle lære i bedriften er likt for 
Vestfold og det nasjonale gjennomsnittet. Det er allikevel ønskelig at denne andelen øker. 
 
Tabell 14: Fra lærlingundersøkelsen, svarandel for de to mest positive svaralternativene 
(nokså enig og helt enig) – resultat i prosent 

Spørsmål fra lærlingundersøkelsen: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? 
Lærerne mine hadde god innsikt i det jeg skulle møte i læretiden 

Nokså enig og helt enig 

Høst 2016 Høst 2017 Høst 2018 

V N V N V N 

63,5 64 67,7 63,7 65,3 64,3 
Kilde: Udir 

 
Resultatene i tabellen over viser en positiv utvikling i resultatet for Vestfold fra 2016 til 2017, 
i motsetning til landsgjennomsnittet, som fortsatt er på samme nivå som i 2016. I 2018 gikk 
andelen noe ned igjen i Vestfold, men resultatet er fortsatt bedre enn i 2016. Det nasjonale 
snittet har endret seg svært lite i denne perioden. 
 
Tabell 15: Fra lærlingundersøkelsen, svarandel for de to mest positive svaralternativene 
(nokså enig og helt enig) – resultat i prosent 

Spørsmål fra lærlingundersøkelsen: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? 
Utstyret vi brukte på skolen var i god nok stand for å lære fagene 

Nokså enig og helt enig 

Høst 2018 

V N 

61,2 59,7 
Kilde: Udir 

 
Tabellen over viser at andelen lærlinger og lærekandidater som mener at utstyret de brukte 
på skolen var i godt nok stand til å lære fagene er noe høyere for Vestfold enn det nasjonale 
gjennomsnittet. Dette er likevel en lavere andel enn det som er ønskelig for Vestfold. 
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2.3 Læringsmiljø og sektorens resultatmål  

Fylkestinget i Vestfold vedtok for 2018 følgende resultatmål knyttet til læringsmiljø: 
 
Elevmedvirkning 

• Økende andel elever som er med på å foreslå hvordan de skal arbeide med fagene  
 
Mobbing 

• Økende andel elever som oppfatter å ikke bli mobbet av andre elever de siste månedene  

• Økende andel elever som oppfatter å ikke bli mobbet av voksne de siste månedene 

• Økende andel lærlinger som oppfatter å ikke bli mobbet på arbeidsplassen de siste 
månedene  

 
Trivsel 

• Positiv utvikling av andelen elever som trives på skolen 

• Positiv utvikling av andelen lærlinger som alt i alt trives i lærebedriften. På grunn av 
endringer i spørsmålene i lærlingundersøkelsen fra høsten 2018 må resultatmål 
vedrørende lærlingenes trivsel endres til: Positiv utvikling av andelen lærlinger som trives 
på arbeidsplassen. 

 
I de neste kapitelene kommenteres resultatmålene som svares opp i elev- eller 
lærlingundersøkelsen.  
 

2.3.1 Resultatmål som svares opp i elevundersøkelsen  

I tabellen under framkommer resultater fra elevundersøkelsen som svarer opp målene for 
elevmedvirkning, mobbet av elever, mobbet av voksne og trivsel. Resultatene kommenteres 
etter tabellen.  
 
Tabell 16: Resultatmål og resultat 2018 – resultat i prosent  

 Mål 2018 Resultat 2018 

Økende andel elever som er med på å foreslå 

hvordan de skal arbeide med fagene  

Økende fra 36,9 40,6 

Økende andel elever som oppfatter å ikke være 

mobbet av andre elever de siste månedene 

Økende fra 86,9 88,5 

Økende andel elever som oppfatter å ikke bli mobbet 

av voksne de siste månedene 

Økende fra 88,2 90,6 

Positiv utvikling av andel elever som trives27 på 

skolen 

Positiv fra 88,3  88,5 

Kilde: Budsjett 2018 og Udir  

 
Selv om den positive utvikling for trivsel på 0,2 prosentpoeng er så liten at den kan være 
tilfeldig, så er tallet positivt og resultatene i tabellen over viser en økende andel eller en 
positiv utvikling for alle de fire resultatmålene. Resultatmålene knyttet til elevmedvirkning, 
mobbing og trivsel er derfor nådd.  
  

                                            

27 Andelen elever som trives svært godt eller godt 
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2.3.2 Resultatmål som svares opp i lærlingundersøkelsen 

I tabellen under framkommer resultater fra lærlingundersøkelsen som gjelder resultatmålene 
mobbing og trivsel for lærlinger og lærekandidater. 2018 er første året det er knyttet 
resultatmål til lærlingundersøkelsen. Resultatene kommenteres etter tabellen. 
 
Tabell 17: Resultatmål og resultat 2018 – resultat i prosent  

 Mål 2018 Resultat 2018 

Økende andel lærlinger som oppfatter å ikke bli 

mobbet på arbeidsplassen de siste månedene  

Ingen tidligere 

resultater 

82,1 

Positiv utvikling av andelen lærlinger som 

trives28 på arbeidsplassen 

Ingen tidligere 

resultater 

86,6 

Kilde: Budsjett 2018 og Udir  

 
På grunn av at spørsmålene i lærlingundersøkelsen som svarer opp disse resultatmålene er 
nye fra 2018, så er det ikke mulig å si om andelen av lærlinger som oppfatter å ikke bli 
mobbet er økende og om det er en positiv utvikling i andelen lærlinger som trives på 
arbeidsplassen. Derfor er det heller ikke mulig å svare på om disse resultatmålene er nådd.  
 
 

2.4 Prioriteringer i forbindelse med oppfølging av strategiplanen 

I innledningen av dette kapittelet tydeliggjøres 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 kapittelet både har en positiv utvikling og er bedre enn landsgjennomsnittet, så 
viser også tallene at det er områder der ambisjonene ikke nås. 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.  
 
Det er videre 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. I handlingsplanen som strekker seg fra mars 2018 til juni 2019 er 
derfor følgende tiltak prioritert: 

• Gi gode rammer for helse- og trivselsfremmende aktiviteter 

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

• Initiere utviklingsprosjekt om livsmestring i samarbeid med eksterne fagmiljøer 
  

                                            

28 Andelen lærlinger og lærekandidater som trives i nokså stor grad og svært stor grad  
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Alle de videregående skolene lager på bakgrunn av de overordnede tiltakene i sine lokale 
handlingsplaner, som følges opp i styrings- og samarbeidsmøtene med skolen. Dette gjelder 
også øvrige virksomheter, der dette er aktuelt. 
 
Arbeidet med å skape gode relasjoner og utvikle trygge miljøer uten krenkelser og mobbing 
vil fortsatt prioriteres høyt.  
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 Læringsresultater 
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I dette kapittelet presenteres utvalgte eksamenskarakterer for flere matematikkfag, samt 

gjennomsnittskarakter for tverrfaglige praktisk eksamen på Vg2 og norsk på Vg3. Tverrfaglig 

praktisk eksamen og eksamen i norsk er en del av sektorens resultatmål. I kapittelet 

presenteres et videre spekter av standpunktkarakterer enn eksamenskarakterer i 

matematikk, fordi antallet som trekkes ut til eksamen i de smalere matematikkfagene er for 

lavt til å kunne gjengis i rapporten. Videre presenteres resultater for fag- og svenneprøver, 

samt kompetanseprøver. 

 
I fjor og i år er det større fokus på matematikkfagene enn tidligere i tilstandsrapporten. Dette 
har sin bakgrunn i at strategiplanen for videregående opplæring i Vestfold har 
matematikkfaget som ett av fem satsingsområder. I tillegg vises også andel med karakteren 
1 - 6. Bakgrunnen for dette er at det er et uttrykt mål i 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 
karakterfordelingene. 

 
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 kan det gi store utslag på snittresultatet på skolenivå.  

 
Noen år kan det skje at skoler ikke har elever oppe til eksamen i enkelte fag og det skjer 
også at noen fag ikke settes i gang. Det vil også forekomme prikking av resultater i dette 
kapittelet. Dette skyldes antall under fem eller tilfeldig prikking for å skjule lavt antall.  
I figurene i dette kapittelet framkommer alle disse tilfellene ved at søyler ikke vises og at det 
er tomme celler i datatabellen.  

 

3.1 Eksamenskarakterer 

I det følgende presenteres utvalgte eksamensresultater fra Vg1, Vg2 og Vg3.  

 

3.1.1 Eksamen Vg1 

Figur 1 viser utvikling i gjennomsnittskarakter i eksamen for matematikk 1P-Y praktisk 
matematikk på Vg1-nivå på yrkesfag (MAT1001). 

 
Som nevnt over kan tomme celler og søyler i figurene bety enten at det ikke har vært noen 
elever oppe til eksamen i faget, at resultatet er prikket på grunn av lavt antall eller at 
resultatet er tilfeldig prikket for å skjule lavt antall.  
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Figur 1: Gjennomsnittlig eksamenskarakter matematikk 1P-Y, Vg1 yrkesfag 

 
Kilde: Udir  

Som figuren viser hadde gjennomsnittskarakteren en negativ utvikling på 0,7 karakterpoeng 
fra skoleåret 2016/2017 til skoleåret 2017/2018. Figuren viser også at gjennomsnittet for 
Vestfold var 0,2 karakterpoeng under landsgjennomsnittet i 2017/2018. 

 
Tabell 18: Karakterfordeling eksamensresultater matematikk 1P-Y, Vg1 yrkesfag – resultat i 
prosent 

Karakterfordeling eksamen 

MAT1001, Matematikk 1P-Y, Vg1 

Yrkesfag  1 2 3 4 5 6 

VFK 2015/2016 Andel 9 22 31 21 14 3 

VFK 2016/2017 Andel 1 11 24 31 27 6 

VFK 2017/2018 Andel 12 26 22 17 21 2 

Kilde: Extens 

 
Tabellen viser at andelen av elever som fikk karakteren 1 og 2 økte betraktelig fra 
2016/2017 til 2017/2018. I samme periode har det også vært en negativ utvikling av andelen 
av elever som fikk karakteren 5 og 6.  
 
Neste figur viser resultat for matematikk 1P praktisk matematikk på Vg1-nivå, 
studieforberedende (MAT1011). 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. 

  

Nasj VFK FVS GVS HLVS HVS MVS NVS RVS SVS SVGS THVS

15-16 2,9 2,9 3,3 2,7 2,8 3,1 2,7 2,9

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

17-18 3,1 2,9 3,0 3,7 3,1 1,6 2,9 3,1

0,0
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2,0
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4,0
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Figur 2: Gjennomsnittlig eksamenskarakter matematikk 1P, Vg1 studieforberedende 

 
Kilde: Udir 

Som figuren over viser var det i Vestfold en meget positiv utvikling fra 2016/2017 til 
2017/2018 for gjennomsnittlig eksamenskarakter i matematikk 1P. Gjennomsnittskarakteren 
i 2017/2018 var likevel 0,1 under landsgjennomsnittet.  
 
Tabell 19: Karakterfordeling eksamensresultater matematikk 1P, Vg1 studieforberedende – 
resultat i prosent 

Karakterfordeling eksamen MAT1011 

Matematikk 1P, Vg1 studieforberedende 
 1 2 3 4 5 6 

VFK 2015/2016 Andel 25 41 20 12 2 0 

VFK 2016/2017 Andel 8 33 37 19 3 0 

VFK 2017/2018 Andel 6 23 27 34 8 1 

Kilde: Extens 

 
Det er forholdsvis få gjennomførte eksamener i matematikk på Vg1 studieforberedende i 
Vestfold. Det er mellom 40 og 60 kandidater hvert skoleår, og variasjonene kan derfor ha 
stor effekt på gjennomsnittlig karakter. Av samme årsak kan økningen i andel elever som 
fikk karakteren 5 og 6 være tilfeldig. Tabellen illustrerer uansett at det i 2017/2018 var en 
positiv utvikling i andelen av elever som fikk bedre karakterer. 
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Nasjonalt 2,5 2,4 2,9

Vestfold fylke 2,0 2,4 2,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

MAT1011 

Nasjonalt Vestfold fylke



 

46 av 90 
 

3.2 Eksamen Vg2 

Neste figur viser utvikling i gjennomsnittskarakter i eksamen for matematikk 2P matematikk 
praktisk på Vg2-nivå studieforberedende (MAT1015). 
 
Tomme celler og søyler i figurene betyr enten at det ikke har vært noen elever oppe til 
eksamen i faget, at resultatet er prikket på grunn av lavt antall eller at resultatet er tilfeldig 
prikket for å skjule lavt antall.  

 
Figur 3: Gjennomsnittlig eksamenskarakter matematikk 2P, Vg2 studieforberedende 

 
Kilde: Udir  

 
Figuren over viser at gjennomsnittskarakteren i Vestfold for 2017/2018 er lik som året før.  
I skoleåret 2017/2018 var resultatet i Vestfold 0,3 karakterpoeng under landsgjennomsnittet. 
Sammenliknet med 2016/2017 var det en økning i den negative forskjellen på 0,1 
karakterpoeng.  

 
Tabell 20: Utvikling karakterfordeling eksamen matematikk 2P, Vg2 studieforberedende – 
resultat i prosent 

Karakterfordeling eksamen MAT1015, 
Matematikk 2P, Vg2 studieforberedende 

 1 2 3 4 5 6 

VFK 2015/2016 Andel 10 38 28 18 3 1 

VFK 2016/2017 Andel 13 33 27 16 9 1 

VFK 2017/2018 Andel 12 36 25 18 9 0 
Kilde: Extens 

 
Tabellen viser at fordelingen av andelen på de ulike karakternivåene i dette faget er 
forholdsvis stabil. Sammenliknet med de andre matematikkfagene som er tatt med i denne 
rapporten er det i 2016/2017 og 2017/2018 en forholdsvis høy andel som får karakteren 1 på 
eksamen i matematikk 2P på Vg2 studieforberedende.  

Nasj VFK FVS GVS HLVS HVS MVS NVS RVS SVS SVGS THVS

15-16 2,9 2,5 3,0 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 3,0 3,2 2,3 2,6 2,8

17-18 3,0 2,7 2,7 2,1 2,4 3,4 2,9 2,7 2,7 2,7
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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 gjennomsnittlig eksamenskarakter tverrfaglig Vg2 yrkesfag har vært 
forholdsvis stabil i Vestfold de siste tre årene. Resultatet har økt med 0,1 karakterpoeng fra 
2015/2016 til 2017/2018. Siste år var det Melsom videregående skole som hadde den mest 
positive utviklingen, med en økning på 0,6 karakterpoeng i gjennomsnittlig 
eksamenskarakter. Utviklingen i gjennomsnittskarakteren ved Melsom videregående skole 
har også sammenheng med at det var et lavt antall elever som tok eksamen i faget. Med lavt 
antall vil større svingninger i andel kunne oppstå. Nøtterøy videregående skole har den 
største nedgangen i gjennomsnittlig eksamenskarakter, med 0,5 karakterpoeng.  

  

VFK FVS GVS HLVS HVS MVS NVS RVS SVS SVGS THVS

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

17/18 3,9 3,4 4,1 3,5 4,0 4,2 3,7 4,4 3,8 4,0 3,9

0,0
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3.2.1 Eksamen Vg3 

Neste figur viser utvikling i gjennomsnittskarakter i eksamen for norsk på Vg3 
studieforberedende (NOR1211). 
 
Figur 5: Gjennomsnittlig eksamenskarakter i norsk, Vg3 studieforberedende 

 
Kilde: Udir 

 
Som figuren illustrerer så er gjennomsnittlig eksamensresultat i Vestfold 3,6, likt med 
landsgjennomsnittet. Det innebærer at resultatet ligger 0,1 karakterpoeng under 
resultatmålet. Fra skoleåret 2015/2016 til 2017/2018 har det vært en positiv utvikling i 
karaktersnittet i Vestfold på 0,2. Tilsvarende utvikling har også funnet sted for 
landsgjennomsnittet.  

 

3.3 Standpunktkarakterer 

I dette delkapittelet 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 tabell for utvikling i karakterfordeling.  

 

3.3.1 Standpunkt Vg1 

Figuren på neste side viser utvikling i gjennomsnittskarakter i standpunkt for den praktiske 
matematikken på Vg1 yrkesfag, matematikk 1P-Y (MAT1001). 

Tomme celler og søyler i figurene betyr enten at faget ikke har vært satt i gang det aktuelle 
året, at resultatet er prikket på grunn av lavt antall eller at resultatet er tilfeldig prikket for å 
skjule lavt antall.  

  

Nasj VFK FVS GVS HLVS HVS MVS NVS RVS SVS SVGS THVS

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

17-18 3,6 3,6 3,4 3,7 3,4 3,5 3,5 4,0 3,4 3,2 3,6 3,7

0,0
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1,0

1,5

2,0
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3,0
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4,0

4,5

NOR1211 
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Figur 6: Gjennomsnittlig standpunktkarakter i matematikk 1P-Y, Vg1 yrkesfag 

 
Kilde: Udir  

 
Gjennomsnittlig standpunktkarakter i matematikk 1P-Y har vært forholdsvis stabil i Vestfold 
de siste tre årene og lå 0,1 karakterpoeng under landsgjennomsnittet i 2017/2018 etter en 
nedgang på 0,1 karakterpoeng fra 2016/2017. 

 
Tabell 21: Utvikling karakterfordeling standpunkt matematikk 1P-Y, Vg1 yrkesfag – resultat i 
prosent 

Karakterfordeling MAT1001 
Matematikk 1P-Y, Vg1, 
Yrkesfag  1 2 3 4 5 6 

VFK 2015/2016 Andel 6 26 24 22 16 7 

VFK 2016/2017 Andel 7 22 25 22 18 6 

VFK 2017/2018 Andel 8 24 24 21 19 5 
Kilde: Extens 

Karakterfordelingen i standpunkt for den praktiske matematikken i Vg1 på yrkesfaglig 
programfag har holdt seg relativt stabil de siste årene.  

Neste figur viser utvikling i gjennomsnittskarakter i standpunkt for den praktiske 
matematikken på Vg1-nivå på studieforberedende (MAT1011).  

  

Nasj VFK FVS GVS HLVS HVS MVS NVS RVS SVS SVGS THVS

15-16 3,3 3,4 3,8 3,3 3,0 3,3 2,9 2,8 4,0 3,4 3,1 3,4

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

17-18 3,4 3,3 3,5 3,3 3,3 3,5 3,6 3,8 3,1 2,7 3,6
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Figur 7: Gjennomsnittskarakter standpunkt matematikk 1P, Vg1 studieforberedende 

 
Kilde: Udir  

 
Det har vært et stabilt resultat i gjennomsnittlig standpunktkarakter i matematikk 1P de siste 
to årene. Resultatet for Vestfold gikk i 2017/2018 opp med 0,1 og ligger nå på 
landsgjennomsnittet.  

 
Tabell 22: Utvikling karakterfordeling standpunkt matematikk 1P, Vg1 studieforberedende – 
resultat i prosent 

Karakterfordeling standpunkt MAT1011 
Matematikk 1P, Vg1 studieforberedende 

 1 2 3 4 5 6 

VFK 2015/2016 Andel 3 23 25 28 18 2 

VFK 2016/2017 Andel 3 22 30 26 17 3 

VFK 2017/2018 Andel 3 23 25 24 19 5 
Kilde: Extens 

 
Karakterfordelingen i den praktiske matematikken på Vg1 studieforberedende har holdt seg 
relativt stabil de siste tre årene.  

  

Nasj VFK FVS GVS HLVS HVS MVS NVS RVS SVS SVGS THVS

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 4,0 3,5 3,2 3,2 3,5 3,5 3,2 3,4

17-18 3,5 3,5 3,1 3,5 3,6 3,4 3,4 3,7 3,7 3,7 3,3 3,5
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3.3.2 Standpunkt Vg2 

Figuren under viser utvikling i gjennomsnittskarakter i standpunkt for den praktiske 
matematikken på Vg2-nivå, matematikk 2P (MAT1015).  
 
Tomme celler og søyler i figurene betyr enten at faget ikke har vært satt i gang det aktuelle 
året, at resultatet er prikket på grunn av lavt antall eller at resultatet er tilfeldig prikket for å 
skjule lavt antall. 

 
Figur 8: Gjennomsnittskarakter standpunkt matematikk 2P, Vg2 studieforberedende 

 
Kilde: Udir  

 
Utviklingen i gjennomsnittlig standpunktkarakter i Vestfold har vært positiv de siste tre 
skoleårene. Fra 2015/2016 til 2017/2018 har gjennomsnittskarakteren økt med  
0,2 karakterpoeng. Vestfolds resultater ligger likt med det nasjonale snittet.  

 
Tabell 23: Utvikling karakterfordeling standpunkt matematikk 2P, Vg2 studieforberedende – 
resultat i prosent 

Karakterfordeling 
MAT1015 matematikk 2P, 
Vg2 studieforberedende 

 1 2 3 4 5 6 

VFK 2015/2016 Andel 3 25 27 23 16 6 

VFK 2016/2017 Andel 2 23 26 27 18 4 

VFK 2017/2018 Andel 3 20 25 27 20 5 
Kilde: Extens 

 
Karakterfordeling i standpunkt MAT1015 har holdt seg relativt stabil de siste tre årene, men 
det har vært en svak positiv trend i andelen som har fått karakter 1 og 2 i standpunkt.  

  

Nasj VFK FVS GVS HLVS HVS MVS NVS RVS SVS SVGS THVS

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 3,6 3,6 3,3 3,4 3,6 3,4 3,4 3,5

17-18 3,6 3,6 4,4 3,7 3,4 3,5 3,3 3,5 3,7 3,4 3,4 3,8
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Neste figur viser utvikling i gjennomsnittskarakter for realfagsmatematikk på  
Vg2-nivå (REA3022). 
 
Figur 9: Gjennomsnittskarakter standpunkt matematikk R1, Vg2 studieforberedende 

 
Kilde: Udir  

Gjennomsnittskarakteren i Vestfold har vært forholdsvis stabil de siste tre årene. Den har økt 
med 0,1 karakterpoeng siden 2015/2016. I 2017/2018 var resultatet i Vestfold det samme 
som landsgjennomsnittet. Som figuren viser kan resultatene på skolenivå variere en del fra 
år til år.  

 
Tabell 24: Utvikling karakterfordeling standpunkt matematikk R1, Vg2 studieforberedende – 
resultat i prosent 

Karakterfordeling REA3022 
Matematikk R1, Vg2 

 1 2 3 4 5 6 

VFK 2015/2016 Andel 1 7 26 30 26 11 

VFK 2016/2017 Andel 1 9 14 32 31 13 

VFK 2017/2018 Andel 1 11 19 25 28 14 
Kilde: Extens 

 
Som fordelingen i tabellen over viser, har karakterfordeling i standpunkt REA3022 har holdt 
seg relativt stabil de siste tre årene.  

  

Nasj VFK FVS GVS HLVS HVS MVS NVS RVS SVS SVGS THVS

15-16 4,0 4,1 4,3 3,8 4,7 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

17-18 4,2 4,2 3,2 4,2 4,3 4,4 4,2 3,7 4,5
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53 av 90 
 

Neste figur viser utvikling i gjennomsnittskarakter for matematikk for samfunnsfag Vg2-nivå 
(REA3026). 
 
Figur 10: Gjennomsnittskarakter standpunkt matematikk S1, Vg2 studieforberedende 
samfunnsfag 

 
Kilde: Udir  

Gjennomsnittlig standpunktkarakter for Vestfold i matematikk S1 har økt med  
0,1 karakterpoeng hvert år de siste tre skoleårene. I 2017/2018 var gjennomsnittskarakteren 
i Vestfold lik landsgjennomsnittet for første gang på flere år.  

 
Tabell 25: Utvikling karakterfordeling standpunkt matematikk S1, Vg2 studieforberedende – 
resultat i prosent 

Karakterfordeling REA3026 
matematikk S1, Vg2 
studieforberedende samfunnsfag 

 1 2 3 4 5 6 

VFK 2015/2016 Andel 4 17 27 26 20 5 

VFK 2016/2017 Andel 3 14 24 31 21 7 

VFK 2017/2018 Andel 6 11 26 27 25 5 
Kilde: Extens 

Som tabellen over viser har karaktefordelingen i standpunkt matematikk S1 vært ganske 
stabil de siste 3 årene.  

  

Nasj VFK FVS GVS HLVS HVS MVS NVS RVS SVS SVGS THVS

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 3,9

17-18 3,8 3,8 3,9 4,4 4,0 3,9 3,5 3,2 4,2
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3.3.3 Standpunkt Vg3 

Figuren under viser utvikling i gjennomsnittskarakter i standpunkt for matematikk R2 
realfagsmatematikk på Vg3-nivå (REA 3024). 
 
Tomme celler og søyler i figurene betyr enten at faget ikke har vært satt i gang det aktuelle 
året, at resultatet er prikket på grunn av lavt antall eller at resultatet er tilfeldig prikket for å 
skjule lavt antall.  

 
Figur 11: Gjennomsnittskarakter standpunkt matematikk R2, Vg3 studieforberedende realfag 

 
Kilde: Udir  

 
Som figuren over viser har utviklingen i gjennomsnittskarakteren standpunkt matematikk R2 
for Vestfold har vært positiv de siste tre skoleårene og har økt med 0,2 karakterpoeng fra 
skoleåret 2015/2016 til 2017/2018. I skoleåret 2017/2018 var gjennomsnittlig 
standpunktkarakter i Vestfold den samme som landsgjennomsnittet. 

 
Tabell 26: Utvikling karakterfordeling matematikk R2, studieforberedende realfag – resultat i 
prosent 

Karakterfordeling REA3024 

matematikk R2, Vg3 

studieforberedende realfag 
 1 2 3 4 5 6 

VFK 2015/2016 Andel 2 12 17 22 32 15 

VFK 2016/2017 Andel 1 11 18 24 27 18 

VFK 2017/2018 Andel 3 5 18 27 31 16 

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 karakteren 1 og 2 i 
2017/2018 sammenlignet med de to foregående årene.  

 

Nasj VFK FVS GVS HLVS HVS MVS NVS RVS SVS SVGS THVS

15-16 4,0 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

17-18 4,3 4,3 4,3 4,8 4,7 4,4 3,7 4,1 4,4
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Neste figur viser utvikling i gjennomsnittskarakter i standpunkt for matematikk S2 
(REA3028), samfunnsfaglig matematikk på Vg3-nivå.  
 
Figur 12: Gjennomsnittskarakter standpunkt matematikk S2, Vg3 studieforberedende 
samfunnsfag 

 
Kilde: Udir  

 
Utviklingen i gjennomsnittlig standpunktkarakter for Vestfold i matematikk S2 økte med 0,5 
karakterpoeng fra 2015/2016 til 2016/2017. Denne økningen var større enn økningen i 
landsgjennomsnittet, og gjennomsnittlig standpunktkarakter i Vestfold var 0,2 karakterpoeng 
høyere enn landsgjennomsnittet i 2016/2017. Resultatet for Vestfold og landsgjennomsnittet 
holdt seg stabilt fra 2016/2017 til 2017/2018.  
 
Tabell 27: Utvikling karakterfordeling standpunkt matematikk S2, Vg3 studieforberedende – 
resultat i prosent 

Karakterfordeling REA3028 
matematikk S2, Vg3 
studieforberedende samfunnsfag 

  1 2 3 4 5 6 

VFK 2015/2016 Andel  7 21 27 21 18 6 

VFK 2016/2017 Andel  2 14 20 29 23 12 

VFK 2017/2018 Andel  2 16 16 35 19 12 
Kilde: Extens 

Karakterfordelingen i standpunkt matematikk S2 har holdt seg forholdsvis stabil i denne 
perioden. Resultatene viser likevel at andelen av elever som fikk karakteren 4, 5 og 6 økte 
fra 45 til 66 % fra 2015/2016 til 2017/2018.  

  

Nasj VFK FVS GVS HLVS HVS MVS NVS RVS SVS SVGS THVS

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 4,0 3,6 3,9 4,4

17-18 3,7 3,9 4,4 5,1 3,7 2,2 4,1 4,2 3,5 3,3 4,3
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3.4 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 godt29. Hvis en kandidat har avlagt flere prøver i det samme lærefaget, er det 
kun prøven med det beste resultatet som telles med.  
 
Antall telles for kalenderåret. Totalt ble det avlagt henholdsvis 1438, 1376 og 1320  
fag-/svenneprøver og kompetanseprøver i 2016, 2017 og 2018. Figuren viser hvor mange 
som bestod og dermed oppnådde fag/-svennebrev eller kompetansebevis. For detaljer, se 
delkapittel 4.3.1.  
 
Figur 13: Oppnådd fag-/svennebrev og kompetansebevis – resultat i antall 

 
Kilde: Vigo 

 
 
Lærlinger 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. 

  

                                            

29 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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Lærekandidater avlegger en kompetanseprøve. Dette er også en praktisk prøve som er i 
henhold til den individuelle opplæringsplanen for hver enkelt lærekandidat. Figur 13 viser 
antall lærekandidater som har oppnådd kompetansebevis, det vil si bestått 
kompetanseprøven. 
 
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, men det legges opp til mest mulig praksis i bedrift inkludert i opplæringen30. 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. Tiden ble også utvidet med seks måneder 
for elektrikerfaget, fra 18 til 24 måneder.  
 
Antall fag-/svennebrev og kompetansebevis på Vg3 fagopplæring i skole var høyt i 2016.  
Noen av grunnene til dette er:  
 

• Høsten 2015 ble Vestfold fylkeskommune vertsfylke for en avtale med skoleskipet 
Christian Radich om å ta imot søkere fra hele landet for å gjennomføre Vg3 
fagopplæring i skole i matrosfaget. Elevenes avtale var tilknyttet Færder videregående 
skole, og resultatene fra deres prøver er derfor registrert på Vestfold fylkeskommune. 

 

• 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 og derfor kommer disse inn i 
beregningen av prøver på Vg3 fagopplæring i skole. Det antallet var også høyere i 2016.  

 
 

3.5 Voksne i videregående opplæring  

Voksenopplæringen i regi av Vestfold fylkeskommune er rettet mot voksne som har fullført 
norsk grunnskole eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring. Disse 
har, etter søknad, rett til videregående opplæring særskilt organisert for voksne fra det året 
de fyller 25 år, jamfør Opplæringsloven §4A-3. I 2017/2018 var det ca. 1200 personer som 
søkte videregående opplæring for voksne i Vestfold. I disse tallene inngår både søkere med 
og uten rett til opplæring.  
 
I skoleåret 2017/2018 har ca. 600 nye elever påbegynt videregående opplæring for voksne, 
fordelt over to inntak (august og januar). I overkant av 90 % av voksenrettselevene i Vestfold 
får sitt opplæringstilbud ved Kompetansebyggeren Vestfold, med lokasjoner i Tønsberg og 
Sandefjord. I tillegg benyttes i noen grad tilbud ved de ordinære videregående skolene, 
offentlige tilbud i Buskerud og Telemark, Folkeuniversitetet og andre private tilbydere eller 
ved opplæringskontorene.  
 

                                            

30 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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Budsjettrammen for voksenopplæring ble økt med midler over statsbudsjettene for 2017 og 
2018 for å følge opp nye rettigheter for målgruppen. Både i 2017 og 2018 ble det registrert 
rundt 1200 voksne søkere i Vestfold. Økt etterspørsel etter voksenopplæring har nær 
sammenheng med den økte bosettingen av flyktninger i perioden etter 2015. Behovet 
forventes å avta noe de nærmeste årene. Mange søker videregående opplæring for voksne 
mens de fortsatt er i, eller har avsluttet introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.  

 

3.5.1 Kompetansebyggeren Vestfold (KBV) 

I skoleåret 2017/2018 ga KBV opplæring til ca. 820 deltakere, hvorav ca. 65 % fikk 
videregående opplæring over fylkeskommunalt budsjett. Øvrig opplæring ble finansiert ved 
salg av kurs til næringsliv og privatister, oppdragsvirksomhet for NAV, Fylkesmannen og 
kommuner.  
 
Opplæringen ved KBV har i hovedsak rettet seg mot følgende sluttkompetanser: generell 
studiekompetanse, helsearbeiderfag, barne- og ungdomsarbeider, helsesekretær, 
fotterapeut, yrkessjåfør, logistikkoperatør, renholdsoperatør, elektriker, samt enkelte andre 
kurs. Deltakere med helsefagarbeider som planlagt sluttkompetanse, utgjør den desidert 
største gruppen ved KBV. 
 
Tilbudsstrukturen ved KBV er justert vesentlig for å imøtekomme opplæringsbehovet for 
nyankomne flyktninger. For denne gruppen er det utfordringer knyttet til mangelfulle 
forkunnskaper i norsk og engelsk og det pågår et målrettet arbeid for å lykkes bedre med 
veiledning, prekvalifisering, overganger og alternative praksisnære løp i samarbeid med 
NAV og kommunene. 

 

3.6 Læringsresultater knyttet til sektorens resultatmål 

Fylkestinget i Vestfold vedtok for 2018 følgende resultatmål knyttet til læringsresultater: 
 
Karakterer 

• Snittkarakter i eksamen norsk, Vg3, skal ligge over landsgjennomsnittet med minst 0,1  
• Snittkarakter i tverrfaglig eksamen, lokalt gitt yrkesfag skal minst være 3,74 
• Snittkarakter i matematikk, yrkesfag Vg1, standpunkt skal minst være 3,26 
• Snittkarakter i matematikk, studieforberedende, Vg1, standpunkt skal minst være 3,25 
 
I den neste tabellen framkommer resultatene som svarer opp disse målene. Resultatene 
kommenteres etter tabellen.  
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Tabell 28: Resultatmål og resultater 2018 – resultat i gjennomsnittskarakter 

 Mål 2018 Resultat 2018 

Snittkarakter i eksamen norsk, Vg3, skal ligge 

over landsgjennomsnittet med minst 0,1 

3,8 

 

3,6 

Snittkarakter i tverrfaglig eksamen, lokalt gitt 

yrkesfag skal minst være  

3,74 3,9 

Snittkarakter i matematikk, yrkesfag Vg1, 

standpunkt skal minst være  

3,26 3,3 

Snittkarakter i matematikk, studieforberedende, 

Vg1, standpunkt skal minst være  

3,25 3,5 

Kilde: Budsjett 2018, Udir og Extens  

 
Snittkarakteren i eksamen for hovedmål norsk Vg3 i Vestfold var 3,6 i 2018. Det betyr at 
Vestfold ligger under landsgjennomsnittet som er 3,7. Dermed er resultatet 0,2 under 
måltallet.  
 
Gjennomsnittskarakteren i tverrfaglig praktisk eksamen Vg2 yrkesfag har de siste årene vært 
stabil på 3,9. Dette er et resultat som er bedre enn måltallet på 3,74.  
 
Gjennomsnittskarakteren i standpunkt praktisk matematikk på Vg1 yrkesfag gikk ned med 
0,1 karakterpoeng fra 2016/2017 til 2017/2018, men resultatet er fortsatt høyere enn 
resultatmålet på 3,26.  

Gjennomsnittskarakteren i standpunkt praktisk matematikk på Vg1 studieforberedende var 
3,5 i 2018. Det er også et resultat som er bedre enn målet på 3,25.  

Oppsummert viser tabell 28 at resultatmålene er nådd for tre av indikatorene som er knyttet 
til karakterer. Det er målet for snittkarakter i eksamen norsk på Vg3 som ikke er nådd. For 
denne indikatoren er resultatet 0,2 karakterpoeng under målet. 

 

3.7 Prioriteringer i forbindelse med oppfølging av strategiplanen 

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 også gitt en del oppmerksomhet i årets tilstandsrapport. 
Kapittelet 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.  
 
I handlingsplanen til strategiplanen, som strekker seg fra mars 2018 til juni 2019, er følgende 
tiltak prioritert innenfor strategiområdet Matematikk:  

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

• Videreutvikle profesjonsnettverk i matematikk med barnehage og grunnskole innen 
rammen av Regional plan for et helhetlig opplæringsløp 

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

 
Alle de videregående skolene lager på bakgrunn av de overordnede tiltakene sine lokale 
handlingsplaner, som følges opp i styrings- og samarbeidsmøtene med skolen. Dette gjelder 
også øvrige virksomheter, der dette er aktuelt.  
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 Gjennomføring 
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I dette kapittelet 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. Elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære 
opplæringen har etter sakkyndig vurdering krav på spesialundervisning. Det fattes 
enkeltvedtak om spesialundervisning og opplæringstilbudet beskrives i en egen individuell 
opplæringsplan (IOP). I Vestfold har det de siste årene vært en reduksjon i antall vedtak om 
spesialundervisning. 

Figuren under viser resultatene for gjennomføring for tre kull fylkesvis. I denne framstillingen 
inngår alle eierformene, både offentlige og private og resultatene er også publisert uten 
desimaler. 

Figur 14: Fullført og bestått etter fem år, fylkesvis, alle eierformer – resultat i prosent, 
avrundet/uten desimal 

 
Kilde: Skoleporten 

Andelen som fullfører og består innen 5 år har steget jevnt de siste årene i de aller fleste 
fylker, selv om vi ser en viss variasjon fra år til år. I Vestfold er andelen fullført og bestått på 
74 % for 2012-kullet, og har steget med 2 prosentpoeng fra 2011-kullet hvor resultatet var  
72 %. Landsgjennomsnittet er på 75 % for 2012-kullet.  

Neste tabell viser flere detaljer knyttet til gjennomføring og er resultatet kun for de offentlige 
skolene i Vestfold. Resultatene vises også med ett desimal og synliggjør status for 
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gjennomføring etter fem år for årskullene som startet sin videregående opplæring i 
henholdsvis 2010, 2011 og 2012.  

Tabell 29: Gjennomføring i løpet av fem år, årskull i fylkeskommunale videregående skoler i 
Vestfold med oppstart 2010, 2011 og 2012 – resultat i prosent 

Årskull 2010 2011 2012 

Fullført og bestått innen 5 år 73,1 71,5 73,6 

Fullført med planlagt grunnkompetanse  3,0 2,7 

Fortsatt i opplæring utover 5 år 4,9 5,2 4,1 

Fullført med ett eller flere stryk/mangler fag 6,3 6,1 5,9 

Sluttet uten å fullføre 15,8 14,3 13,7 

Totalt 100 100 100 

Kilde: Skoleporten 

Elever med fullført planlagt grunnkompetanse er elever med enkeltvedtak om 
spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP). Hvert år er det en andel elever som 
etter fem år har fullført sin videregående opplæring, men har ett eller flere stryk eller mangler 
fag. Blant elevene som fortsatt er i opplæring fem år etter påbegynt videregående opplæring 
er det mange som forventes å fullføre opplæringsløpet, men de trenger noe lenger tid. Den 
reelle slutterandelen etter fem år i videregående opplæring var 13,7 % for 2012-kullet i 
Vestfold. 

 

4.2 Videregående opplæring i skole 

Her presenteres resultater for overganger mellom trinnene i videregående skole, samt 
sluttere i løpet av skoleåret. Endrede behandlingsregler gjør at disse tallene avviker fra det 
som inntil januar 2019 har vært publisert i Skoleporten. Endringen består i hovedsak i at 
elever som deltar i opplæring spesielt organisert for voksne nå er utelatt fra statistikken. 
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. 
Statistikken viser status for elever 1.10. året etter de var registrert i videregående opplæring. 
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Figur 15: Ordinær progresjon fra Vg1 – resultat i prosent 

 
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. I 2018 
gikk andelen med ordinær progresjon ned til 84,9. Dette var 2,6 prosentpoeng under 
landsgjennomsnittet. Vi ser nærmere på de som ikke har ordinær progresjon fra Vg1.  
 

Detaljer i Skoleporten viser at nedgangen i ordinær progresjon delvis skyldes en økning i 
andelen elever som foretar omvalg. Her øker andelen fra 4,4 i 2017 til 5,7 i 2018. Det var 
også en liten økning i andelen elever som repeterer samme utdanningsprogram – opp fra 
2,3 i 2017 til 2,5 i 2018. Hovedårsaken til nedgangen i ordinær progresjon fra Vg1 skyldes 
avbrudd. Andelen ungdom utenfor opplæring økte fra 5,6 i 2017 til 7,0 i 2018. 
 
Figur 16: Ordinær progresjon Vg2 – resultat i prosent 

  
Kilde: Skoleporten 
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Når det gjelder progresjonen på Vg2, ser det ut til at andelen har stabilisert seg på rundt 86. 
I 2018 var det en ordinær progresjon på 86,2 %. Dette resultatet er marginalt under 
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  
1. oktober 2018, det vil si året etter at de var registrert på Vg2 yrkesfag i oktober 2017.  
 

Figur 17: Overgang fra Vg2 yrkesfag, fordelt på type overgang – resultat i prosent 

Kilde: Skoleporten 

Figuren viser at det var en andel på 43,6 % av Vg2-elevene på yrkesfag som gikk direkte ut i 
lære. 21,7 % begynte direkte på Vg3 påbygg til generell studiekompetanse, mens 17,9 % 
var ute av videregående opplæring. Når det gjelder overgang til læreplass var det for 
Vestfold en økning på 2,1 % ved måling i 2018 sammenlignet med 2017. Dette er likevel  
0,9 prosentpoeng under landsgjennomsnittet. 

 

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.  
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Figur 18: 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 2,6 % i 2016/2017 
til 4,1 %31 i 2017/2018. Alle skoler med unntak av Re og Thor Heyerdahl videregående skole 
opplevde en økning i andelen elever som avbrøt opplæringen.  
 

Figur 19: Andel sluttere per utdanningsprogram – resultat i prosent 

 
Kilde: Skoleporten 

 

                                            

31 På grunn av mangelfull kontroll knyttet til registrering av elever i opplæringsløp tilpasset voksne, er dette tallet høyere enn 

det som er reelt. Egne beregninger med korrekt antall elever i grunnlaget gir en slutterandel i Vestfold på 3,6.  
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Figuren viser at det er stor variasjon mellom de ulike utdanningsprogrammene. Det er jevnt 
over en høyere andel sluttere på yrkesfaglige utdanningsprogram enn studieforberedende. 
Det er grunn til å tro at slutterandelen på helse- og oppvekstfag og påbygg er berørt av 
feilhåndteringen som er nevnt i fotnoten på forrige side. Egne beregninger viser en vesentlig 
lavere avbruddsandel enn det som fremkommer i Skoleporten: HO 4,9 % og PB 7,0 %. 
 
Tabell 30: Andel elever som har sluttet i løpet av skoleåret, offentlige skoler – resultat i prosent 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Andel elever som har sluttet – 

Vestfold 

4,0 2,8 2,4 2,6 4,1 

Andel elever som har sluttet – 

Nasjonalt 

4,2 4,1 4,1 3,9 3,9 

Kilde: Skoleporten 

 
Etter tre år med en slutterandel godt under landsgjennomsnittet er resultatet for andelen 
sluttere i 2017/2018 litt høyere enn landsgjennomsnittet.  
 
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. 
 

4.3 Videregående opplæring i bedrift 

Opplæring av lærlinger og lærekandidater i bedrift kan starte direkte fra grunnskole, ved å ta 
full opplæring i bedrift, eller etter Vg1 eller Vg2. 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. 
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 20: Gjennomføring for lærlinger med oppnådd fag-/svennebrev 5 år etter læretidens 
start, for kullene som startet årene 2009 til 2013 – resultat i prosent 

 
Kilde: Skoleporten 
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Figur 20 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 2013 begynte læretiden sin i 
tidsrommet 1. oktober 2012 til 30. september 2013, og regnes som 2013-kullet. 
 
Status fem år etter at lærlinger startet læretiden viser at andelen lærlinger i Vestfold som har 
oppnådd fag- eller svennebrev, har økt gradvis de tre siste kullene. Av de som startet 
læretiden sin i 2013, oppnådde 80,2 % fag- eller svennebrev etter fem år.  

Figuren under viser hvor stor andel av lærlinger per programområde som oppnådde  
fag-/svennebrev fem år etter at læretiden startet.  
 
Figur 21: Andel oppnådde fag- og svennebrev per utdanningsprogram i løpet av fem år etter 
påbegynt læretid for lærlinger som startet læretiden i 2013 – resultat i prosent 

 
Kilde: Skoleporten 

 
Neste figur 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 2013. 
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Figur 22: Andel oppnådde fag- eller svennebrev fem år etter påbegynt læretid, for læringer 
som startet læretiden sin i 2013 – resultat i prosent 

 
Kilde: Skoleporten 

 
Figuren viser at Vestfold med 80,2 % var blant de tre fylkene med lavest andel lærlinger med 
oppnådd fag- eller svennebrev. Landsgjennomsnittet var 84,5 %. 
 
 

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 grunnkompetanse på Vg3 fagopplæring i 
skole. Fag-/svennebrev og kompetansebevis telles for det fylket hvor fag-/svenneprøven blir 
avlagt. 
 
I neste tabell presenteres antall gjennomførte fag- og svenneprøve og kompetanseprøver 
per år, antall og andel prøver som ble bestått og som ikke ble bestått. Noen personer må ta 
prøven om igjen fordi de ikke bestod første prøven. Noen stryker flere ganger. 
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Tabell 31: Gjennomførte fag- og svenneprøver og kompetanseprøver – resultat i antall (prosent 
i parentes) 

  

2016 2017 2018 

Gått 

opp til 

prøve 

Bestått 
Ikke 

bestått 

Gått 

opp 

til 

prøve 

Bestått 
Ikke 

bestått 

Gått 

opp til 

prøve 

Bestått 
Ikke 

bestått 

Antall Antall Andel Antall Antall Antall Andel Antall Antall Antall Andel Antall 

Lærlinger i bedrift – 

fag- og svennebrev 
720 664  92 % 53 719 668  92,9 % 51 763 705  92,4 % 58 

Praksiskandidater – 

fag- og svennebrev 
468 446  95,1 % 22 * 441   * * 413   * 

Elever – (Vg3 

fagopplæring i skole 

kontrakt/avtale) - 

fag- og svennebrev, 

kompetansebevis 

208 172  82,7 % 33 173 150  86,7 % 22 83 73  88 % 10 

Lærekandidater i 

bedrift – 

kompetansebevis  
77 70  90,9 % 7 * 50   * * 52   * 

Totalt 1438 1352  94 % 86 1376 1309  95,1 % 67 1320 1243  94,2 % 77 

Kilde: Vigo 

 
Lærlinger i bedrift: Er de som har hatt lærekontrakt med en bedrift, i ett av flere mulige løp 
(2, 3, eller 4 år i bedrift, 4 år kombinert studiespesialisering og opplæring i bedrift). 
 
Praksiskandidater: Voksne som går opp til fag- eller svennebrev på grunnlag av sin 
arbeidserfaring. Det har vært en liten nedgang i antall siden 2016, og antall som består økte 
fra 2016 til 2017, men gikk ned igjen i 2018. 

Lærekandidater i bedrift: Lærekandidater tar kompetanseprøve basert på de målene i 
læreplanen som er valgt ut til deres individuelle opplæringsplan. At noen stryker på 
kompetanseprøven kan tyde på at den individuelle opplæringsplanen ikke har vært godt nok 
tilpasset kandidaten. 

Elever på Vg3 fagopplæring i skole inkluderer: Elever som går alternativt Vg3 tar enten  
fag-/svenneprøve som lærlinger, eller kompetanseprøve som lærekandidater. Denne 
gruppen inkluderer også elever fra alle fylker som søkte matrosfaget og takket ja til plass på 
Christian Radich og voksne som har gått veiledet praksis i helsearbeiderfaget ved 
Kompetansebyggeren Vestfold. For mer detaljert beskrivelse se også delkapittel 3.3. 
 
I tabell 32 presenteres antall gjennomførte fag- og svenneprøve og kompetanseprøver per 

år innenfor gruppen elever, antall og andel prøver som ble bestått og som ikke ble bestått. 

Noen personer må ta prøven om igjen fordi de ikke bestod første prøven. 
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Tabell 32: Fordeling av gjennomførte prøver innenfor gruppen elever – resultat i antall (prosent 
i parentes) 

  

2016 2017 2018 

Gått 

opp til 

prøve 

Bestått 
Ikke 

bestått 

Gått 

opp til 

prøve 

Bestått 
Ikke 

bestått 

Gått 

opp 

til 

prøve 

Bestått 
Ikke 

bestått 

Antall Antall Andel Antall Antall Antall Andel Antall Antall Antall Andel Antall 

Ved skolene i Vestfold 
43 26 60,5 % 17 47 33 70,2 % 14 * 8 * * 

På Christian Radich – elever 

fra Vestfold (tilknyttet Færder 

vgs.) 

* * * * * * * * * * * * 

På Christian Radich – elever 

fra annet fylke (tilknyttet 

Færder vgs.) 
69 56 81,2 % 13 16 16 100 % 0 * * * * 

Elever som har gått 3 år på 

dataelektronikerfaget, 

anleggsmaskinmekanikerfaget 

og automatiseringsfaget 

9 4 44,4 % 5 14 7 50 % 7 14 6 42,8 % 8 

Ved Kompetansebyggeren 

Vestfold - Veiledet praksis i 

helsefag 

* 83 * * * 93 * * * 56 * * 

Totalt 208 172  36 173 150  23 83 73  10 

Kilde: Vigo  

Det er få av de 52 som startet på Vg3 fagopplæring i skole ved Vestfolds skoler som har gått 
opp til prøve enda, fordi fra høsten 2017 ble lengden på Vg3 fagopplæring i skole utvidet fra 
12 til 18 måneder for alle fag, bortsett fra elektrikerfaget som hadde 18 måneder og ble 
utvidet til 24 måneder. Se også tabell 35 lenger ned for mere detaljert informasjon om hva 
som er status i 2017 når vi ser på det per slutten av mars 2019. 

 

4.3.2 Formidling 

Det er dessverre ikke alle søkere som får læreplass eller opplæringsplass i bedrift og 
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 delkapittel 3.4. 
 
I tabellene under vises antall søkere fra Vestfold som fikk tilbud om Vg3 fagopplæring i 
skole, og antall som takket ja til dette.  
 
Tabell 33: Søkere som fikk tilbud om og som takket ja til Vg3 fagopplæring i skole – resultat i 
antall 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Fikk tilbud 309 235 310 235 284 

Takket ja 73 58 72 52 68 

Kvalifiseringskurs 60 31 50 Tilbud 
opphørt 

Tilbud 
opphørt 

Kilde: Vigo 
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For årene 2014 til 2016 fikk de som var kvalifisert starte rett på Vg3 fagopplæring i skole 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. Fra 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 skal allikevel vurderes om det for noen elever er 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,  
per utdanningsprogram, samlet for hele kalenderåret.  
 
Tabell 34: Søkere som takket ja til Vg3 fagopplæring i skole, fordelt på utdanningsprogram – 
resultat i antall. 

Utdanningsprogram 2014 2015 2016 2017 2018 

Bygg- og anleggsteknikk (BA) * 5 9 * 8 

Design og håndverk (DH) * * 0 * 0 

Elektrofag (EL) 17 12 6 11 5 

Helse- og oppvekstfag (HO) 9 * 8 10 25 

Naturbruk (NA) * 0 * 0 * 

Restaurant- og matfag (RM) * * 11 * * 

Service og samferdsel (SS) 20 17 26 17 19 

Teknikk og industriell produksjon (TP) 15 17 9 10 6 

Totalt 73 58 72 52 68 
Kilde: Vigo 

Som tabellen over viser var det 68 som startet høsten 2018, men det er for tidlig å gjøre opp 
status for disse enda, da de har avtale om 18 måneder på Vg3 fagopplæring i skole.  
 
Neste tabell viser status for de som startet i 2015, 2016 og 2017 per dato for uttrekk av 
resultatene, se tekst under tabell.  
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Tabell 35: Status for gjennomføring for de som startet på Vg3 fagopplæring i skole – resultat i 
antall 

 
Status 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Bestått prøve 18 22 * 

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

14 8 9 

Fortsatt på Vg3 - oppmeldt til prøve  11 * 12 

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

Prøve avlyst eller oppmelding til prøve ikke godkjent 
manglende eksamener 

* * 0 

Læretid utløpt uten prøve * 6 0 

Ikke bestått prøve * 7 0 

Sluttet (hevet avtalen, av ulike årsaker) 6 11 14 

Ukjent status 0 0 0 

Totalt 58 72 52 

Kilde: Vigo, For 2014 og 2015 resultater per 17.02.2017, for 2016 resultater per 26.03.2018, for 2017 resultater per 26.03.19 

På grunn av prikkereglen vil det ikke være synlig hvor mange som har bestått prøve der 
antallet er under fem. Når det bare er ett tall som er under fem, må man også prikke ett 
annet valgfritt tall (gjelder i de tilfellene totalsummen er med i tabellen). I tabellen 
framkommer hvor mange som har fått overgang til kontrakt og hvor mange som er oppmeldt 
til prøve. De som fortsatt er på Vg3 og som skal meldes opp til prøve er priket. 

 

4.3.3 Lærekontrakter og opplæringskontrakter 

Avslutting og inngåelse av lære-/opplæringskontrakter foregår fortløpende hele året, og 
antall 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. Det gjelder både lærekontrakter (lærlinger) og opplæringskontrakter (lærekandidater).  
 
 
Figur 23: Gjennomsnittlig antall lære-/opplæringskontrakter per år i Vestfold 

 
Kilde: Vigo  
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Som figuren viser har det hvert år siden 2012 vært en økning i gjennomsnitt antall  
lære-/opplæringskontrakter.  
 
Noen lærlinger/lærekandidater hever kontrakten/avslutter opplæringen uten å avlegge 
fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve. Disse oppnår ikke status fullført og bestått.  
 
Det har vært en utfordring både i Vestfold og på nasjonalt nivå å hindre heving av  
lære-/opplæringskontrakter. Vestfold fylkeskommune jobber målrettet sammen med 
lærebedrifter og opplæringskontor 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 24: Andel hevinger av lære-/opplæringskontrakter per år – resultat i prosent 

 

Kilde: Vigo 

Fra 2016 til 2017 gikk hevinger av lærekontrakter og opplæringskontrakter prosentvis ned. 
Fra 2017 til 2018 registreres det en økning igjen. For de fleste lærekontrakter som heves er 
årsakene som oppgis av lærlingene og lærekandidatene personlige årsaker og feilvalg.  

I Strategiplanen for videregående opplæring er et av satsingsområdene livsmestring. Det er 
igangsatt flere tiltak for å øke opplevelsen av livsmestring og det er viktig at dette arbeidet 
fastholdes og gis tid til virke. Etter fylkestingets vedtak om å gi bistand til bedrifter som har 
lærlinger som står i fare for å falle fra, har Vestfold fylkeskommune fått landets første 
helserådgiver/helsesøster for lærlinger. Målet med denne satsingen er at hjelp og støtte kan 
komme tidligere inn i opplæringsløpet for lærlinger som står i fare for å falle fra. Det er 
naturlig at det er noen svingninger i andel hevinger, samtidig er det bekymringsfylt at 
hevingene har økt. Dette er et forhold som Vestfold fylkeskommune sammen med 
samarbeidspartnere i arbeidslivet tar på alvor. Langsiktig arbeid forventes å gi resultater. 
Målet er et stabilt lavt nivå på andel hevinger.  
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Neste figur viser hvordan hevingene fordeler seg på de ulike utdanningsprogrammene. 

 
Figur 25: 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 de tre siste årene. Hevinger i helse- og oppvekstfag gikk ned i 2017 og videre ned i 
2018. Restaurant- og matfag hadde en økning i hevinger i 2017, mens det har gått litt ned 
igjen i 2018. Både teknikk og industriell produksjon og service og samferdsel går litt opp 
igjen i 2018. 
 
 

4.4 Gjennomføring og sektorens resultatmål 

Fylkestinget i Vestfold vedtok for 2018 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 – 3,0 %  
 
Avbrudd lærlinger og lærekandidater 
Andelen som avbryter opplæring i bedrift skal være mindre enn – 6,0 % 
 
I den neste tabellen framkommer resultatene som svarer opp disse målene. Resultatene 
kommenteres etter tabellen.  
  

BA DH EL HO NA RM SS TP

2016 24,1 % 7,6 % 3,5 % 22,4 % 3,5 % 7,6 % 15,9 % 15,3 %

2 017 30,1 % 7,2 % 2,6 % 16,3 % 5,9 % 13,1 % 15,0 % 9,8 %

2018 25,1 % 9,7 % 3,6 % 15,9 % 5,6 % 12,3 % 16,9 % 10,8 %
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Tabell 36: Resultatmål og resultater 2018 – resultat i prosent 

 Resultatmål 2018 

 

Resultat 2018 

Andel elever, lærlinger som fullfører og består 

innen fem år 

75  73,6  

Andelen som slutter i løpet av skoleåret skal 

være mindre enn 

3,0  4,132 

Andelen som avbryter opplæring i bedrift skal 

være mindre enn 

6,0  9,3  

Kilde: Budsjett 2018 og Udir  

 
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 har vært på linje med den nasjonale målsettingen. 
Det er en klar tendens nasjonalt og i Vestfold at en høyere andel fullfører og består sin 
videregående opplæring i løpet av fem år. Tabellen viser likevel at ingen av resultatmålene 
knyttet til gjennomføring ble nådd i 2018. Ambisjonene for videregående opplæring er 
høyere enn dette og resultatene er derfor ikke gode nok.  
 
Til tross for dette så er tendensen for resultatene positiv over tid. Alle disse målene får stor 
oppmerksomhet og det er for eksempel høy bevissthet om at det å slutte på skolen eller å 
avbryte læretiden kan føre til varig frafall. Derfor er dette temaer som settes høyt oppe på 
agendaen i samarbeidsmøter både med skoler, opplæringskontorer og bedrifter.  
 

4.5 Prioriteringer i forbindelse med oppfølging av strategiplanen 

Et av de tre hovedmålene i strategiplanen 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. I kapittel 5.12 redegjøres det ytterligere for satsingen i 
det 4-årige løpet som et ledd i arbeidet for bedre gjennomføring. 
 
Resultatene i kapittel 4 viser at andelen av 2012-kullet som fullførte og bestod sin 
videregående opplæring innen fem år var 73,6 %. Resultatet for 2011-kullet var 71,5 %. 
Resultatet for 2012-kullet er det beste resultatet for Vestfold siden denne målingen startet.  
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.  
  

                                            

32 Resultatet for sluttere er også kommentert i kapittel 4.2.1.  
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I handlingsplanen til strategiplanen, som strekker seg fra mars 2018 til juni 2019, er følgende 
tiltak prioritert innenfor strategiområdet Det 4-årige løpet:  

• Sørge for at skolene og lærebedriftene har nødvendig kompetanse til å tilby god og 
relevant opplæring til det fremtidige yrket 

• Legge til rette for arenaer for samhandling og læring mellom de videregående 
skolene og lærebedriftene for å lykkes best mulig sammen om opplæringen 

• Sikre at hver lærling har en dedikert kontaktperson som kan bistå lærlingen med råd 
og veiledning 

• I større grad enn tidligere dimensjonere elevplasser i samsvar med 
kompetansebehovene i arbeidslivet 
 

Alle de videregående skolene lager på bakgrunn av de overordnede tiltakene sine lokale 
handlingsplaner, som følges opp i styrings- og samarbeidsmøtene med skolen. Dette gjelder 
også øvrige virksomheter, der dette er aktuelt. 
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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 
(fellesfag yrkesretting og relevans), styrking av elevtjenesten og innføringsklasser. Andre 
tiltak er i sin helhet planlagt og organisert på skolene, som for eksempel leksehjelp og 
intensivkurs i enkelte fag.  
 
Fra 2018 er de ulike tiltak i større grad satt i sammenheng med strategiplanen for 
videregående opplæring i Vestfold. På grunnlag av ståstedsanalysene som skolene 
gjennomførte og annet datagrunnlag er det blitt gjort noen felles prioriteringer i 
tiltaksarbeidet. Prioriteringene følges opp i samarbeid med skolene og virksomhetene.  
 
I dette kapittelet presenteres et utvalg av pågående tiltak og prosjekter for bedre 
gjennomføring og noen som ble avsluttet i 2018. 

 

5.1 Oppfølgingstjenesten: Kortere vei til riktig læreplass 

Med utgangspunkt i Riksrevisjonens rapport om Oppfølgingstjenesten (2016) ble 
fylkeskommunene invitert til å søke om midler for egnede tiltak. Vestfold fylkeskommune ved 
Oppfølgingstjenesten søkte og fikk tildelt midler til prosjektet Kortere vei til riktig læreplass. 
Opprinnelig fra desember 2017 - juni 2019, men dette er nå forlenget og det er bevilget 
midler til juni 2020.  

Målgruppe for prosjektet er Oppfølgingstjenestens målgruppe: Ungdom som ikke er i 
opplæring eller arbeid. Intensjonen med prosjektet er å teste ut en modell med ulike 
elementer for i større grad å kunne bistå ungdommen til å velge riktig utdannings- og 
yrkesvei. Elementene består av: 

- Systematisk bruk av verktøy for utdannings- og yrkesvalg 
- Arbeidslivskunnskap 
- Arbeidspraksis i forskjellige yrkesfag 
- Livsmestringskurs 
- Helhetlig oppfølging for å sikre gjennomføring 

Prosjektet er berammet for 20 ungdommer med rekruttering fra hele Vestfold. Hovedmålet 
for ungdommen i prosjektet er å finne riktig yrke, få læreplass eller å søke skoleplass.  
I gjennomføringen av prosjektet har Oppfølgingstjenesten et nært samarbeid med 
fagopplæringsseksjonen og ulike opplæringskontor.  

 

5.2 Mentorprosjektet Skiringssal folkehøyskole  

Som et tiltak i Program for bedre gjennomføring bevilget Kunnskapsdepartementet i 2016 

ressurser til et pilotprosjekt, kalt Mentorprosjektet, til tre folkehøyskoler i Norge. Skiringssal 

folkehøyskole er en av dem. Prosjektet rettet seg mot de av folkehøyskolenes elever som 

ikke har fullført videregående opplæring, og som kan trenge en person, en mentor, til støtte 

og som veileder. Hensikten var å skape motivasjon for å fullføre videregående opplæring. 
Mentorene kunne samarbeide med en nærliggende videregående skole og/eller ha kontakt 
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med den enkelte elevs oppfølgingstjeneste i hjemfylket. Folkehøyskolerådet er prosjekteier 
og Universitetet i Sørøst Norge har evaluert prosjektet.  
 
Prosjektet ble utvidet til også å gjelde skoleåret 2017/2018. I denne del 2 av 
Mentorordningen deltok om lag 30 elever fra de samme tre folkehøyskolene. Disse ble fulgt 
opp av sine mentorer med regelmessige, planlagte, individuelle samtaler gjennom skoleåret 
og det ble planlagt kontakt med elevene i inntil ett år etter avsluttet folkehøyskole. På 
Skiringssal var det 11 elever som gjennomførte mentorprosjektet våren 2018. 
 
Av fagrapport fra Universitetet i Sørøst Norge fremgår det for det første at alle elevene som 
deltar er veldig godt fornøyd med året på folkehøyskolen. For det andre er de i all hovedsak 
fornøyd med mentorordningen. For det tredje sier de fleste at deltakelse i ordningen har ført 
til at de har en plan for videre skolegang, arbeid eller annen utdanning.  

Mentorprosjektet fikk ikke tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet til videreføring etter de 
to årene, og ble avsluttet ved utgangen av skoleåret 2017/2018. Likevel skal Skiringssal 
folkehøyskole følge opp, og planlegger videreføring av mentortilbud, men i et noe begrenset 
omfang og volum. 
 

5.3 NAV-veileder i skolen 

Det nasjonale forsøket med NAV-veileder i videregående skole kom i stand i Vestfold i 2015 
og varte ut skoleåret 2017/2018. Forsøket ble gjennomført i samarbeid mellom Tønsberg og 
Nøtterøy kommuner og Færder videregående skole. To NAV-veiledere hadde sitt virke på 
Færder videregående skole 3-4 dager i uken. Målsettingen har hele tiden vært å forebygge 
frafall og bidra til at elever og ungdom blir i opplæringen og på sikt bli godt integrert i 
arbeidslivet. NAV-veilederne har ytt bistand til elever som trengte det på grunn av sosiale, 
psykiske, økonomiske eller familiære vansker. En viktig del av forsøket har vært det 
tverrsektorielle samarbeidet. NAV-veilederne inngikk i skolens elevtjeneste og samarbeidet 
ellers med øvrig hjelpeapparat i og utenfor skolen. Det er utarbeidet en sluttrapport for 
forsøket. I etterkant av forsøket har både Færder og Nøtterøy videregående skoler inngått et 
formelt samarbeid med henholdsvis Tønsberg og Færder kommune og NAV-veiledere derfra 
er på de respektive skolene en halv dag i uken, i tillegg til faste samarbeidsmøter.  
 

5.4 FYR – Fellesfag, yrkesretting og relevans 

Det nasjonale FYR prosjektet ble avsluttet i 2016. Prosjektet har bidratt til kompetanse-
heving av lærere og understreket skoleledelsens viktige rolle i utviklingsprosesser. I 
perioden 2017-2019 har imidlertid Utdanningsdirektoratet videreført deler av satsingen på 
FYR. Det ble bevilget midler til fylkeskommunenes 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 er viktig i arbeidet med fagfornyelsen og innføringen av nye læreplaner der det nå 
vil være yrkesrettede deler i fellesfagene. Erfaringer fra FYR vil også bli tatt med i det videre 
arbeidet med strategiplanen, blant annet innen områdene profesjonsutvikling og matematikk. 
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5.5 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp (RPHO)  

RPHO ble vedtatt i Fylkestinget i april 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 læringen og 
utviklingen gjennom hele opplæringsløpet.  
 
I perioden 1.08.2015 – 31.12.2018 har en prosjektleder (50 %) og to prosjektmedarbeidere 
(200 %) drevet fram og koordinert aktiviteter knyttet til de fire satsingsområdene i RPHO:  

• Kvalitet i opplæringen 

• Kvalitet i overgangene 

• Læring og samhandling på felles arenaer  

• Tall og statistikk 
 
Fylkeskommunen har tatt et oppfølgingsansvar for videreføring RPHO etter at 
prosjektgruppen avsluttet sitt arbeid ved utgangen av 2018.  
 
Nettsiden Opplæringsløpet.no og Facebook-siden Opplæringsløpet ble opprettet som 
digitale delingsarenaer for å formidle og dokumentere arbeidet som gjøres i RPHO, dele 
aktuell forskning og annet fagstoff om god praksis. Denne digitale delingsarenaen ble fra 
1.2.2019 integrert i nettstedet vfk.no. 
 
Det ble igangsatt flere tiltak for å realisere målsettingen i planen. Et pilotprosjekt med 
profesjonsnettverk for lærere fra barnehage til og med videregående opplæring ble 
gjennomført i 2016 og ga erfaringer som har ført til at flere kommuner og videregående 
skoler nå har etablert profesjonsnettverk. Det pågår arbeid i profesjonsnettverk i matematikk, 
grunnleggende ferdigheter i språk og digital kompetanse flere steder i fylket. Hensikten med 
profesjonsnettverk er å styrke profesjonsutøvernes kunnskap og innsikt om de ulike nivåene 
og bli kjent med arbeidsmetoder og utfordringer i hele opplæringsløpet. Slik kan lærerne øke 
forståelsen for hverandres betydning.  
 
Sammen med kommunene ble det 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 et grunnlag for at alle 
barnehager og skoler i Vestfold kan formulere egne standarder og gjøre sine prioriteringer. 
Karrierenettverk for rådgivere i ungdomsskolen og videregående skole, samt 
karriereveiledere i NAV, Karrieresenteret og opplæringskontorer er videreutviklet i RPHO-
perioden og drives aktivt videre i fem geografiske områder i Vestfold. Det samme gjelder for 
rektornettverkene som samler rektorer i ungdomsskolen og videregående skole for å drøfte 
sentrale problemstillinger, spesielt knyttet til overgangen ungdomsskole og videregående 
skole. 
 
Utdanningsvalg er et obligatorisk fag i ungdomsskolen med egen læreplan. Det har vist seg 
å være store forskjeller i kommunene og mellom ungdomsskolene i organisering av faget og 
hvilket læringsutbytte elevene opplever de får. Gjennom en egen prosjektgruppe, og i tett 
samspill med karrierenetteverkene, er det utviklet en «verktøykasse» for lærere som 
underviser i faget. Forslag til opplegg for å bidra til høyt læringsutbytte for elevene er samlet 
på et eget nettsted. Dette oppdateres med stadig nye bidrag. I RPHO-perioden har det også 
vært tilrettelagt for kurs for lærere som underviser i faget. Dette er ment å bli et fast tilbud for 
nye lærere i utdanningsvalg framover. 
 
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, der 
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utvalgte resultater fra siste skoleår publiseres. Resultatene kan spores til elevenes 
bostedskommune og avgivende ungdomsskole. Rapporten er derfor av stor interesse for 
kommunene og egne virksomheter som deler av grunnlaget for kvalitetsarbeidet. I 2017 og 
2018 var det fokus på Høstrapporten i to fellessamlinger med deltakere fra kommunene og 
fylkeskommunen. Hensikten var å heve kompetansen i analysearbeid. Temaene var: Hva 
forteller Høstrapporten? Hvordan skal vi forholde oss til tallene? Hva sier Høstrapporten ikke 
noe om – men som likevel er viktig? Fra og med vinteren 2019 er oppfølgingen av 
Høstrapporten lagt til rektornettverkene. 
 

5.6 Styrket elevtjeneste: Økt fokus på karriereveiledning og 
karrierekompetanse 

Hovedutvalg for utdanning bevilget i 2018 to millioner per år over en fireårsperiode til 
styrking av skolenes elevtjenester. Elevtjenesten består i dag av rådgivere med ansvar for 
både sosial-pedagogisk oppfølging og karriereveiledning, samt skolens miljøarbeidere.  
I elevtjenesten inngår også samarbeidet med fagpersoner og etater utenfor skolen som 
helsesykepleier, PPT og OT, som har fast tilstedeværelse på skolen, og samarbeid med 
helsesenter for ungdom, psykiatrisk ungdomsteam, ungdomsutvalg og andre hjelpeinstanser 
som har ulike tilbud for ungdom. Det tverrfaglige samarbeidet og den innretningen som er 
utviklet i og rundt elevtjenesten baserer seg på tanken om at elevene har rett på disse 
tjenestene, og at skolen skal legge til rette for å delta i det tverrfaglige samarbeidet, men 
selv ikke drive med behandling eller terapi.  

Midlene ble satt inn på styrking av elevtjenesten og konsentrert om området 
karriereveiledning, og elevenes karriereferdigheter eller karrierekompetanse. Å mestre sin 
karriere og sitt livsløp er livsmestring i viktig og riktig kontekst: i skolehverdagen, elevrollen, 
fremtiden og livet. Dette handler blant annet om bevisstgjøring og holdninger, å se 
muligheter og tåle motstand, få økt tro på seg selv og ha den kunnskap en trenger for vekst 
og utvikling i eget liv. Gode valg, mestringsstrategier og karriereferdigheter bygger opp om 
god psykisk helse. Derfor er også karrierefeltet og elevenes karrierekompetanse viktig i et 
livsmestringsperspektiv. Kompetanse i og bruk av karriereverktøy inngår i denne satsingen.  

 

5.7 Sommerskolen 

Sommeren 2018 ble det for 10. året på rad gjennomført sommerskole i fagene matematikk 
og naturfag for yrkesfaglige elever/lærlinger som har stryk, eller ikke har hatt grunnlag for 
vurdering i de aktuelle fagene.  

Sommerskolen i 2018 ble lagt til to videregående skoler: Færder med matematikk og 
naturfag og Sandefjord med matematikk. Som tidligere år ga elevene svært gode 
tilbakemeldinger på opplæringen og oppfølgingen på sommerskolen. Resultatene var 
særdeles bra: 51 elever gjennomførte matematikkeksamen og 95 % bestod. 10 elever 
gjennomførte naturfageksamen og alle bestod.  

 

5.8 Hospitering og yrkesfaglærerløftet 

I skoleåret 2017/2018 ble Vestfold fylkeskommune tildelt 720 000 kroner til tiltakene faglig 
oppdatering i regi av arbeidslivet og hospiteringsordningen i fag- og yrkesopplæringen.  
I tillegg ble det søkt om og innvilget 120 000 kroner i ekstra tilskudd. Midlene ble fordelt på 
syv skoler og to fagforaer etter søknad. Ved skoleårets slutt var mange tiltak fortsatt ikke 
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gjennomført. Disse ble overført til høsten 2018, men per 31.12.18 var det fortsatt noe som 
gjensto. 35 lærere har imidlertid gjennomført 77 hospiteringsdager. I tillegg har nesten alle 
fylkets lærere på utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag hatt to kursdager innen 
velferdsteknologi og morgendagens arbeidsliv. Også restaurant- og matfag og design og 
håndverk har gjennomført spennende prosjekter. At tilsagn om midler ikke kommer før 
skolene er godt i gang, har gjort planlegging noe vanskelig. 

Inneværende skoleår har fokus for enkelte vært å komme i mål med planlagte tiltak. Vestfold 
har mottatt 650.000 kroner til nye tiltak og håpet er at dette skoleåret blir det mulig å 
gjennomføre det som har vært planlagt til nå. Til tross for at tid og ressurser gjør at 
gjennomføring tar tid, er tilbakemeldingene fra deltakerne at kompetansehevingen er svært 
verdifull. 

Skoleåret 2018/2019 er det siste året med søkbare, sentrale midler til faglig oppdatering i 
regi av arbeidslivet og hospitering. Fra 2019 vil fylkeskommunene motta midler til 
kompetanseutvikling etter en ny modell. Den nye ordningen er desentralisert og statlige 
midler kanaliseres gjennom fylkesmannen. Fylkesmannen legger til rette for regionale 
samarbeidsfora, der kommuner og fylkeskommuner er invitert til å delta.  

 

5.9 Styrke tilrettelegging for lærlinger og lærekandidater  

Høsten 2015 fattet Fylkestinget et vedtak om ekstramidler på totalt fire millioner kroner som 
et tiltak for å øke andelen som fullfører og består sitt opplæringsløp. Disse midlene inngår nå 
i driftsbudsjettet. Midlene brukes til kjøp av plass for lærlinger og lærekandidater som har 
behov for ekstra tilrettelegging og oppfølging. I samarbeid med skolene og 
opplæringskontorene har utdanningsavdelingen utarbeidet kriterier og retningslinjer for 
tildeling av midlene. Alle bedrifter som tar inn lærekandidater får 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.  

 

5.10  Arbeid for flere læreplasser 

I samarbeid med partene i arbeidslivet er det iverksatt mange tiltak for å skaffe flere 
læreplasser. I 2018 har det i tillegg vært stor oppmerksomhet rundt at bransjene melder om 
mange ledige læreplasser som de ikke får lærlinger til. Fokuset har derfor vært todelt: både 
å skaffe flere læreplasser samt å arbeide for en bedre «match» mellom ledige læreplasser 
og lærlinger som søker plass.  

Lærlingestafetten 2018 fikk mange medieoppslag og politikerne i Vestfold, med 
fylkesordføreren og leder av hovedutvalg for utdanning i spissen, utfordret spesielt de private 
bedriftene til å ta inn flere lærlinger. Alle oppfordres til å benytte nettstedet utdanning.no for 
å finne nye lærebedrifter.  

Fylkeskommunen har en egen nettside hvor alle kan få oversikt over søkere til læreplasser 
som ikke har fått læreplass. I 2018 er det også opprettet et eget arbeidsrom hvor skoler, 
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opplæringskontor og fagopplæringsseksjonen kan kommunisere rundt hver enkelt lærling, 
slik at det kan jobbes mer effektivt med å få skaffet hver enkelt en læreplass. 

Andre viktige arenaer for å få flere lærebedrifter er: 

• Samfunnsmandatgruppa 

• 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 
 

5.11  Yrkesfaglige innovasjonsprosjekter 

Hovedutvalget for utdanning avsatte i 2018 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 2018 kom det inn 18 søknader og følgende 8 prosjekter har fått midler inneværende år:  

1. Service og samferdsel ved Thor Heyerdahl videregående skole: 

Kvalifiserte elever som søker læreplass skal ha tilbud om læreplass innen 1. juni. 

Videreført fra 2017. 

2. Teknikk og industriell produksjon: Omlegging og forsterkning av faget yrkesfaglig 

fordypning (YFF). Videreført fra 2016 og 2017. 

3. Utvidet informasjonsarbeid om mulighetene innenfor Bygg- og anleggsteknikk:  

Fra ungdomsskolen og gjennom videregående opplæring.  

4. Design og håndverk: Forsterkning og omlegging av YFF. Samarbeid mellom skolene. 

5. Industrilærling: Videreutvikling av produksjonsteknikkfaget. Videreført fra 2017.  

6. Fra kompetansemål til læringsmål: Ny YFF-modell for restaurant- og matfag, helse- 

og oppvekstfag og service og samferdsel på Sandefjord videregående skole. 
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7. Helse- og oppvekstfag ved Nøtterøy videregående skole: Tettere samarbeid mellom 

skole og arbeidsliv i praksisfeltet i Færder kommune. 

8. LO-Lærling-alliansen: Nettsted laget av ungdom til ungdom.  

 

5.12  Det 4-årige løpet  

Arbeidet med det 4-årige løpet fortsetter. Det er nå godt etablert og har ført til økt samarbeid 
mellom de videregående skolene og arbeidslivet. Flere opplæringskontor er jevnlig i Vg1- og 
Vg2-klassene og kjenner elevene godt når de skal formidle dem ut i lærebedrifter. Dette 
fører også til mer systematisk bruk av Yrkesfaglig fordypning (YFF) i en langsiktig 
formidlingsprosess.  

Næringslivskoordinatorene jobber noe ulikt fra skole til skole, og ordningen har vært 
gjennomgått som en del av handlingsplanen til strategiplanen høsten 2018. 
Næringslivskoordinatorene har et spesielt ansvar for å følge opp elevene ute i YFF og å 
samarbeide med opplæringskontorene og arbeidslivet om å etablere elevene i en YFF-plass.  

4-års løpet har økt forståelsen for et helhetlig opplæringsløp, og sikret bedre overgang 
mellom skole og bedrift. 

Dersom elevene står uten læreplass per 1. september er det skolens ansvar å gjennomføre 
Vg3 fagopplæring i skole. I 2017 og 2018 er det i fylkeskommunen valgt en fagskolemodell, 
som innebærer at de ulike skolene har fått ansvar for ulike utdanningsprogrammer. Dette har 
ført til større forutsigbarhet og skolene har kunnet bygge opp et faglig godt tilbud. 

Det er et tett samarbeid mellom utdanningsavdelingen og skolene i det 4-årige løpet. Det 
gjennomføres årlig fire nettverkssamlinger hvor skolene, opplæringskontorene OT/PPT og 
utdanningsavdelingen møtes. I tillegg gjennomføres det workshops innenfor enkeltområder. 

 

5.13  Rekruttering- og utviklingskoordinator 

Yrkesopplæringsnemnda og Hovedutvalg for utdanning innvilget i 2018 søknad fra NHO 
Vestfold og Telemark om tilskudd til utvikling og rekruttering gjennom oppretting av to 50 % 
stillinger som hhv utviklingskoordinator og rekrutteringskoordinator. Dette er et prosjekt over 
to år. Det er NHO som har ansvar for tilsetting og oppfølging. Det er et fast kontaktpunkt 
mellom koordinatorene og Vestfold fylkeskommune, og denne kontakten er formalisert 
gjennom fagopplæringssjefens linje.  

Utviklingskoordinatoren har som oppgave å være lærebedriftenes og opplæringskontorenes 
stemme i utviklingsarbeid i Vestfold fylkeskommune, videregående opplæring, yrkesfag. 
Rekrutteringskoordinatoren skal styrke arbeidet med å få flere bedrifter godkjent som 
lærebedrift og ansette lærlinger.  

Tiltaket evalueres underveis og ved prosjektperiodens sluttfase. 
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5.14  Dedikert kontaktperson til hver enkelt lærling 

Med ønske om å øke gjennomføringsgraden for lærlinger vedtok Fylkestinget at det skulle 
oppnevnes en dedikert kontaktperson for alle lærlinger. I handlingsplanen til Strategiplanen 
for videregående opplæring i Vestfold står tiltaket presisert slik: Å definere rollen til dedikert 
kontaktperson for lærlingene og prøve ut to modeller:  

1. Ved 1-2 videregående skoler: Alle de yrkesfaglige elevene som skal i lære, får 
navngitt kontaktperson fra skolen. Modellen blir prøvd ut av Sandefjord videregående 
skole. 
 

2. På ett eller to utdanningsprogrammer: Fagrådgivere i fagopplæringsseksjonen er 
kontaktpersoner for lærlingene. Utdanningsprogrammet restaurant- og matfag prøver 
ut denne modellen. 

 

Modellene evalueres etter hvert skoleår. 

 

5.15  Trivselstiltak   

Etter vedtak i Fylkestinget 15. desember 2016 skal 2 millioner kroner fordeles til trivselstiltak 
i de videregående skolene i en periode over fire år, med 500 000 kroner til årlig fordeling 
etter søknad fra skolene. Trivselstilskuddet har som mål å bidra til økt trivsel i skolene og 
første tildeling ble gjennomført våren 2017 og tildeles hvert år til og med våren 2020. 

Trivselsmidlene har primært vært tildelt tiltak knyttet til etablering eller styrking av sosiale 
soner og tiltak. Eksempler på dette er møblement eller utstyr som bordtennisbord og/eller 
fotballspill, frokost (havregrøt), sosiale aktiviteter, klasseturer på Vg1 og aktiviteter på tvers 
av trinn og klasser for å styrke læringsmiljøet. 

I rapporteringen på de to første tildelingsrundene har skolene meldt svært positivt tilbake i 
forhold til tiltakene som trivselsmidlene har gått til, og deres egen vurdering er at 
trivselstiltakene har hatt den positive effekten som var målet for midlene. Trivselsmidlene har 
vært fordelt hovedsakelig basert på søknad til spesifikke tiltak på skolen, men elevtallet har 
vært et viktig grunnlag for den endelige fordelingen for å sikre at midlene kommer flest mulig 
elever til gode. Skolemiljøutvalgene (SMU), hvor elevene er i flertall, er sentrale i søknads- 
og rapporteringsprosessene, for å sikre at tiltakene er i tråd med elevenes ønsker og behov. 

 

5.16  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.  
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Skoleåret 2017/2018 fikk 11 lærere opplæring i SRP gjennom to opplæringssamlinger av to 
dager, samt observasjon og veiledning underveis i gjennomføringen. Fra januar 2018 ble 
SRP gjennomført i tilsammen 11 klasser fordelt på helse- og oppvekstfag, teknikk og 
industriell produksjon, studiespesialiserende utdanningsprogram og innføringstilbud. På Thor 
Heyerdahl videregående skole ble programmet gjennomført i fem klasser og på Sandefjord 
videregående skole er programmet gjennomført i seks klasser. I Oppfølgingstjenesten 
mottok en gruppe ungdommer ved henholdsvis OT Sandefjord og OT Tønsberg også dette 
programmet. Målet er at alle fire OT- avdelingene gjennomfører programmet i løpet av 
skoleåret 2018/2019 på innetilbudet. I Oppfølgingstjenesten er SRP et av flere viktige tiltak 
for å styrke ungdoms motstandsdyktighet og gi dem verktøy for økt livsmestring. Også hele 
personalet på SMI-skolen får opplæring i verktøyet.  

Intervensjonen har så langt involvert nesten 200 ungdommer, ti lærere, fire avdelingsledere, 
fire virksomhetsledere, to OT rådgivere, PP-leder og åtte PP-rådgivere. Horten 
videregående skole har deltatt i prosjektet med kontrollklasser. 

Programmet videreføres i 2018/2019 og det er planlagt at enda flere lærere og skoler får 
opplæring i SRP. Det er den fylkeskommunale PP-tjenesten som står for veiledning og 
opplæring.  

Effekten av School Resilience Program skal undersøkes gjennom kvantitative 
undersøkelser. Ansvaret for dette ligger hos Nord Universitet og på sikt vil vi kunne få 
kvantitative data på effekten av SRP. Skolene og PPT har evaluert implementeringen 
gjennom skolevise evalueringer, evaluering i PPT og PPT har gjennomført 
fokusgruppeintervju med to grupper elever. Det er utarbeidet en egen prosjektrapport etter 
evaluering.  

 

 

  



 

86 av 90 
 

 Videre arbeid 

I sum viser Tilstandsrapport 2019 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 
Strategiplan for videregående opplæring i Vestfold 2017-2022: Livsmestring, Matematikk og 
Det 4-årige løpet. På bakgrunn av resultatene for videregående opplæring i Vestfold, er 
noen tiltak prioritert og konkretisert i handlingsplanen for perioden fra mars 2018 til juni 
2019. Dette kapittelet synliggjør tiltak som er prioritert på skoleeiernivå.  
 

6.1 Tiltak som prioriteres i handlingsplanen til strategiplanen 

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 forbedre 
resultater på disse viktige områdene er noen tiltak innenfor strategiområdet Livsmestring 
både konkretisert ytterligere, tidfestet og gitt økonomiske rammer i handlingsplanen. Noen 
av tiltakene er: 

• Alle skoler tilbyr et måltid i løpet av skoledagen. 

• Gjennomføre kveldssamlinger for lærlinger med trivselsfremmende aktiviteter med 
mål om å bygge et sosialt fellesskap for lærlinger fra ulike lærebedrifter. 

• Utarbeide og prøve ut chattetjeneste for elever og lærlinger ved en videregående 
skole  

• Utarbeide rutiner for forebygging og håndtering av mobbing og krenkelser av 
lærlinger i bedrift 

• Opprette ressursskoler/-virksomheter som kan spre god praksis og gi råd, veiledning 
og annen støtte til andre skoler om programmer som har dokumentert positiv effekt 
på skolemiljøet og livsmestring: 

o Smart skole: Nøtterøy videregående skole 
o Drømmeskolen: Greveskogen videregående skole 
o School Resilience Program (SRP): Sandefjord og Thor Heyerdahl 

videregående skoler og OT/PPT. 
 
Kapittel 3 omhandler læringsresultater og viser resultater for utvalgte eksamens- og 
standpunktkarakterer. Siden matematikk er et prioritert område i strategiplanen, så er også 
noen tiltak iverksatt for å forbedre resultatene i matematikk. Tiltakene er både konkretisert 
ytterligere, tidfestet og gitt økonomiske rammer i handlingsplanen. Noen av tiltakene 
innenfor strategiområdet Matematikk er: 

• Øke ressursen til fagforumsleder i matematikk og utvide mandatet til å bidra til å 
realisere strategiplanen. 

• Analysere virksomhetenes resultater i matematikkfagene og drøfte resultatene i 
styringsdialogen med den enkelte virksomhet. Bidra til finansiering av tiltak for elever 
som strever i matematikkfaget, og for elever som har særlig gode forutsetninger for å 
tilegne seg høy kompetanse. 

• Avtale bistand fra Matematikksenteret ved NTNU til kompetanseheving for lærere 
med spesielt vekt på metodikk og differensiering (utgangspunktet er Realfagsløyper 
for videregående trinn). 
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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 selv om resultatet for 2012-kullet viser den høyeste 
andelen som fullførte og bestod sin videregående opplæring etter fem år siden målingen 
startet, så synliggjør også resultatene behovet for ytterligere styrking og systematisering av 
samarbeidet. For å forbedre resultatene ytterligere er noen tiltak innenfor strategiområdet 
Det 4-årige løpet både konkretisert ytterligere, tidfestet og gitt økonomiske rammer i 
handlingsplanen. Noen av tiltakene er: 

• Evaluere ordningen med næringslivskoordinator, og presisere krav til rollen og hvem 
som skal være viktigste samarbeidspartnere. 

• Bruke eksisterende arenaer for gjennomgang av nye læreplaner i forbindelse med 
Fagfornyelsen med vekt på læreplananalyse, behov for lærerkompetanse, 
instruktørkompetanse og utstyr.  

• Etablere møtearenaer mellom leder av opplæringskontor, eventuell 
næringslivskoordinator og skoleledere for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, 
der rekruttering, kvalitet, innhold, samarbeid om YFF og læreplass mv. drøftes. 

• Utforme tilbudsstrukturen på bakgrunn av kartlegging av arbeidslivets 
kompetansebehov. 

 

For å nå resultatmål og ambisjoner, er 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 prioriteringene.  

For å lykkes med samfunnsoppdraget er det framover viktig med enda større grad av 
samhandling og dialog mellom alle aktører som skal bidra til videreutviklingen av det 
videregående opplæringsløpet – for det framtidige Vestfold og Telemark-samfunnet. 
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