
Referat nettverksmøte  
vgs og ungdomsskolene i Sandefjord 

Møteleder:  Anne Berit Smestad, Svgs 

Møtetid:  SVGS torsdag 19.sept 2019 kl. 13 – 15.30  

Referent:  Anne Pernille Seeberg, Ranvik ungdomsskole 

__________________________________________________________________________________ 

Til stede:  Anne Berit Smedstad, Eva Borch-Jenssen og Randi Djupvik - Svgs, Siw Hjertaas - 

Bugården, Torhild Svalestuen - Varden, Erik Rune Hagen – Andebu, Jostein Sæbø - 

Stokke, Trygve Norskog - Breidablikk, Grethe Kahrs Andersen – Oppvekst og 

Kunnskap Sandefjord kommune, Gry Elisabeth Eide – Virik, Anna Bazzan - SVO, Anne 

Pernille Seeberg - Ranvik  

Forfall:   Harald Møller - Svgs, Lise Vestby - Vfk, Roar Jenshagen – Melsom vgs 

Saksnr Sak 

1/19-20 Eksamensresultater 10.trinn og Skolebidragsindikatorer 

2/19-20 Inntak Svgs høst 2019 

3/19-20 Status matematikknettverk, planlegging av tiltak 

4/19-20 Hospitering, karriereveiledning, overganger 

5/19-20 Eventuelt 

 

1/19-20  Eksamensresultater 10.trinn og Skolebidragsindikatorer  

For første gang i Norge er det undersøkt om skolebidragsindikatorer som tar hensyn til elevenes 

resultater på et tidligere tidspunkt er stabile over tid. Skolebidragene til mange enkeltskoler varierer 

en del fra år til år, men det er en underliggende stabilitet over tid som er i tråd med tidligere 

internasjonale studier.  

En skolebidragsindikator kan tolkes som det resultat en skole ville ha fått, dersom deres elevgrunnlag 

var gjennomsnittlig. Skolebidrag kan brukes til å sammenligne skoler med ulik elevsammensetning.  

Skolebidragsindikatorene på småskole- og mellomtrinnet egner seg godt som mål på skolens bidrag 

til elevenes grunnleggende ferdigheter i engelsk, lesing og regning.  

På samme måte er skolebidragsindikatorene på ungdomstrinnet gode mål på skolens bidrag til 

elevenes læring i eksamensfaget eleven kommer opp i.  

Utover dette, sier ikke rapporten noe om skolenes bidrag til elevenes læring i andre fag. Den sier 

heller ikke noe om skolens evne til å ivareta andre deler av skolens oppdrag.  

Den enkelte elev som starter på skolen har med seg forutsetninger som påvirker resultatene han 

eller hun får. Hva som kan tilskrives skolens innsats, er derfor noe uklart. For hva betyr egentlig 

lærernes evne til å formidle fag og motivere elevene, og skolens arbeid med læringsmiljøet og 

tilpasset opplæring, for elevenes resultater? Det er nettopp skolens innsats skolebidragsindikatorene 

forsøker å vise. For å kunne måle skolens bidrag, må vi skille ut den delen av læringsresultatet som 



skyldes forutsetningene elevene har med seg. Det kontrolleres derfor for tidligere elevprestasjoner. I 

tillegg kontrolleres det for foreldrebakgrunn (foreldrenes utdanningsnivå, husholdningsinntekt og 

elevenes innvandringsbakgrunn).   

Skolebidragsindikatorene gir ingen forklaring på hvorfor bidraget er som det er. De må sees i 

sammenheng med lokalt kunnskapsgrunnlag og annen tilgjengelig informasjon om skolens tilstand, 

slik som læringsresultater og læringsmiljø. 

Det finnes ikke tidligere resultater enn nasjonale prøver på 5. trinn. For indikatoren for 1.-4. trinn 

kontrolleres det derfor kun for familiebakgrunn. Den gir derfor ikke et så presist estimat på skolens 

bidrag sammenlignet med de andre. 

Det publiseres ved skolebidragsindikatorer tall for fire sammenslåtte årganger (2014+2015, 

2015+2016, 2016+2017, 2017+2018). Indikatorer med negativt fortegn indikerer at skolen har et 

skolebidrag som ligger under landsgjennomsnittet. Indikatorer med positivt fortegn indikerer at 

skolen har et skolebidrag som ligger over landsgjennomsnittet. En negativ verdi betyr altså ikke at 

skolen bidrar negativt til elevenes resultater, men at bidraget er mindre enn landssnittet. Skolebidrag 

er en relativ størrelse, hvor alle skolene måles mot et landssnitt.  

Både skolegjennomsnitt og skolebidragsindikatorer er indikatorer som utfyller hverandre. 

Skolegjennomsnitt er nyttige fordi de forteller hvilke skoler og kommuner som har høyt og lavt 

presterende elever. Når elever presterer høyt er det positivt, fordi det viser at elevene ved skolen har 

tilegnet seg kunnskap, kompetanse og ferdigheter. Ved lavt presterende blir det motsatt, at elevene 

sannsynligvis ikke har tilegnet seg det de trenger for mestring ved videre skolegang.  

Skolebidragsindikatorene gir oss et mål på hvor mye skolen har bidratt, og derav blir det viktig å se 

skolebidragsindikatoene i sammenheng med resultanene fra Nasjonale prøver og eksamen som 

publiseres på Skoleporten.no.  

Det kan konkluderes med at skolebidraget for 8.-10-trinn i Sandefjord er vesentlig høyere enn snittet 

både for Vestfold og nasjonalt. Sandefjord kan sies å være inne i en god trend. Sammenlignet med 

andre av landets kommuner i samme kommunegruppe (kommunegruppe 13), ligger vi som nr 6 av 49 

kommuner og det er bra. Av kommunens seks ungdomsskoler er det to som har snitt i skolebidraget 

på godt over forventet, en ligger på forventet snitt, og tre har signifikant under forventet snitt. 

Men man kan spørre seg hva en god skole er? Det å sammenholde eksamensresultater alene gir ikke 

et godt nok bilde. Men sammen med flere resultater, og skolebidragsindikatoren, blir det temmelig 

valid som analysegrunnlag.  

Variabelt hvordan skolebidragsindikatoren anvendes inn mot utviklingsarbeid i skolene.  

SVGS har en nedadgående trend i resultatene sine, viser statistikken. Svært gode resultater/høyt 

bidrag 2015-16, men årene etter og frem til i dag viser en nedgang. Melsom vgs har derimot et 

oppsving. I alt dette ser vi variabler.  

Vi har et stort mandat i å utligne forskjeller. Derfor er det særdeles viktig å ikke fokusere på 

skolebidragsindikatorene alene, men sammenholde med andre resultater og samlet ta dem med i 

analysen for å se helheten.  

 



2/19-20  Inntak Svgs høst 2019 

Inntaket i år var mindre enn noen gang tidligere, med ca 350 elever inn på VG1. 

Det er opprettet 2 klasser med toppidrett, 1 med idrettsfag, 1,5 med Pre-IB, 1,5 med MDD, 1 med 

KDA, 4 med Studiespesialisering, 22 klasser med Yrkesfag, 4 med TIP, Sesam 5, DH 3, EI 2, og HO 6. 

Det er kutt i antall spes ped klasser. Økte ikke antall yrkesfagsklasser. 

Et ønske er at flere elever skal bestå, hvilket har ført til at laveste snittet for inntak Studiespes i år var 

4. 

Det ble opprettet en ekstra TIP- klasse og en Service og samferdsel, der mange har mål om generell 

studiekompetanse. Men har nå kun en klasse med påbygg, mot tidligere opp til syv, hvilket gir 

konsekvenser for den enkelte. Den kan ta fagbrev og komme videre den veien. 

Ulik søkning til de ulike linjer, merker sterk konkurranse fra private aktører. 

Svgs har en fordel i å kunne tilby flere fag enn de fleste, og en fordel ved å være nærskole for store 

deler av elevmassen. Men en ulempe å ha så få studiespes.klasser (4).  

Svgs tenker langsiktig og vil etablere seg blant annet som den skolen med størst musikkfaglig linje. 

Svgs har et stort antall elever som kommer med «skjemaer».  

Flere med minoritetsbakgrunn har valgt å søke ordinære løp, ikke innføringsklasse. Ser det blir 

problematsik for dem, de mangler begreper og den språkforståelse som er nødvendig her. Behov for 

alle grunnskolefag, får det ved innføringsklassen. Viktig å veielede bedre for å bli to år i 

innføringsklasse fremfor å søke ordinært løp uten å kunne mestre utfordringene språklig. Ved inntak 

Vg2 og VG3 blir det bedre for dem, fordi Svgs selv veileder elevene til det videre løpet. 

 

3/19-20  Status matematikknettverk, planlegging av tiltak 

• Matematikknettverket videreføres, oppleves som et godt faglig nettverk og spennende, 

inspirerende  faglig samarbeid grunnskole/vgs.  Gode drøftelser, jobbet konkret med 

eksamensoppgaver, opplæring excel og geogebra i ungdomsskolen, samt CAS.  

- Møte Svgs onsdag 25.9.19 for kontaktpersonene i nettverket. Man ønsker å skape en 

helhet og kommer til å koble på en avdelingsleder fra mellomtrinnet i barneskolen 

etterhvert.  

- Møte SVGS 14.11.19, med sakene: Fagfornyelsen, Matematikkfagene i Vg1 ved vgs, 

Opplæringen i digitale verktøy.  

- Samling planlegges den 20.03.20 med Anders Baumberger, redaktør i Kikora. Lærere fra 

barne-, ungdoms-, og videregående skoler inviteres. 

• Svgs merker god kunnskapsutvikling, det kommer elever inn med høyere kunnskapsnivå. 

• Fulle 1T matematikk grupper, velfungerende. Ser at matematikk og motivasjon henger tett 

sammen, må identifisere utfordringene.  

• Overgangen; ønskes tilgang til karakterer på grunn av god erfaring med tidligere deling: 

Skjema for samtykke sendes fra Svgs til ungdomsskolene i januar, forslag om å legge det fast 

inn i utviklingssamtalene på våren for å øke andelen som gir aktivt samtykke.  

• Svgs inviterer ungdomsskoleelever for å få informasjon om 1T undervisningen, møte 1T-

lærere, få informasjon om veiledningstilbudet i læringssenteret og Abeltilbudet: 



Abeltilbudet er knyttet til Abelkonkurransen, en konkurranse i matematisk problemløsning 

for elever i primært videregående, men også i ungdomsskolen.  Konkurransen er mest for de 

som liker matematikk. Det går på sammensatte matematikkoppgaver, med fokus på å gå fra 

teoretisk rettet matematikk til anvendelsen. Svgs ønsker å koble på elever på dette for å øke 

motivasjonen for de med særlig interesse for matematikk og som er gode i det. 

• Innspill: Sandefjordskolen skal i gang med å lage lokale læreplaner. Bør Nettverksgruppen ha 

fokus på dette og tenke innspill til dette arbeidet? 

• Svgs hadde matematikk fagdag i oppstarten av skoleåret med personalet – og med Mona 

Røsseland som foreleser og inspirator. Man fikk gode metodiske tips, og råd om 

forebyggende tiltak ift drop outs.  

• Skal igang: Et nettverkssamarbeid om digitalisering. Ingen fra Sandefjord visste om det.  

Svgs skal få Teams, ikke Visma. Vanskelig å samarbeide om denne utviklingen med alle de 

ulike systemene og interessene. Det må felles defineres hva en ønsker å samarbeide om, før 

det igangsettes.  

 

4/19-20  Hospitering, karriereveiledning, overganger 

Regional plan for helhetlig opplæring: Overganger. Utvikle og forankre felles kvalitetskjennetegn for 
gode overganger i hele opplæringsløpet.I dette ligger karriereveiledning og faget Utdanningsvalg.  

Svgs vil sammen med Sandefjord kommune lage en plan for: 

• hospitering for 9.trinn 

• informasjon og kunnskap om vgo – slik at eleven velger de områdene de kan mestre 

• informasjon til foreldre 

I dette ligger at man fra skolestart frem til 1.mars vil gi informasjon og veilede 10.trinn for deres valg: 

• Uke 42: Informasjon på ungdomsskoler 

• Uke 46: Åpen dag(er) november 

• Eventuelt enkeltelever hospitere ved usikkerhet 

Mars hvert år: Hospitering 9.trinn. 

• 1 dag 

• Dagen delt i 4 økter: 
1.økt YF 
2.økt YF 
3.økt ST 
4.økt Informasjon felles 
 
Det vil si at alle velger et YF område de besøker i 1.og 2.økt, et opplegg der de skal delta i 
praktiske oppgaver. 
Alle velger et område hvor de vil få informasjon om ulike Studieforberedende tilbud i 3.økt 
(idrett, musikk, KDA,ST) 
I 4.økt får alle info om fylkestilbudene til de som ønsker det: IB, 4S (1SSSS)HOPB, EVT noen YF 
områder. 

• Organisering: 
- Fordeler ungdomsskolene over tre dager i uke 10? 



- Dvs to og to sammen: Andebu og Varden, Ranvik og Stokke, Breidablikk og Bugården (Mo 
og Mokollen) 

• Evaluerer våren 2020. 
 

5/19-20 – Eventuelt 
 

Referater og foiler legges: vfk.no - Opplæringslopet.no - Rektornettverk 

Neste møte: 15.nov 2019 kl. 12 – 14.30 på Svgs. 
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