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0 SAMMENDRAG
0.1 Formålet med undersøkelsen
Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke hvordan Finnmark fylkeskommune
og skolene arbeider for å forebygge og forhindre frafall av elever i videregående skoler i
fylket.
På bakgrunn av dette har fylkeskommunen og skolene fått belyst ulike sider ved sin praksis og
blitt presentert for områder hvor det eventuelt er muligheter for forbedringer.

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner
Problemstilling 1: Hvilke tiltak har Finnmark fylkeskommune iverksatt for å forebygge
frafall av elever i videregående skole?
Finnmark fylkeskommune jobber med en rekke relevante tiltak for å forebygge og forhindre
frafall i videregående skole. Samtlige 47 tiltak synes å ha et fokus på økt gjennomføring,
mens kun to nasjonalt initierte tiltak, synes å ha direkte fokus på overgangene fra grunnskolen
til videregående og mellom trinnene i videregående. Enkelte av de andre tiltakene som er
iverksatt vil nok også kunne bidra i overgangene mellom trinnene i skoleløpet i den
videregående skolen. All den tid vi vet at grunnskolepoengene er den største enkeltfaktoren av
betydning for graden av gjennomføring (NOU 2018:15), kunne muligens samarbeidet med de
enkelte grunnskolene og overgangen mellom 10. klasse og VG1 hatt enda større prioritet.
Problemstilling 2: I hvilken grad har fylkeskommunen oversikt over om iverksatte tiltak
har bidratt til forbedring?
Fylkeskommunen har god oversikt over hvordan det har gått i om lag halvparten av iverksatte
tiltak. Det gir dem til en viss grad oversikt. Med unntak av Tilstandsrapport for videregående
opplæring i Finnmark og spørreundersøkelsen om elevtjenesten er alle evalueringene utført i
regi av Kunnskapsdepartementet/ Utdanningsdirektoratet. At nasjonalt iverksatte tiltak også
evalueres nasjonalt synes naturlig. Det er imidlertid flere lokalt iverksatte tiltak, og mange av
dem kunne med fordel ha vært evaluert.
Som vist i utledningen av revisjonskriteriene (vedlegg 2) er vellykkede tiltak systematiske –
både i planlegging, gjennomføring og evaluering. Lillejord mfl (2015) vektlegger at alle tiltak
må evalueres – og da ikke bare hva som kom ut av det (resultatet), men også̊ prosessen.
Evalueringen skal altså ikke bare komme til slutt, men gå parallelt med arbeidet, slik at man
kan justere kursen underveis. Et flertall av lærerne sier de ikke tror fylkeskommunen
evaluerer tiltak.
Fylkeskommunen kunne med fordel ha evaluert flere av de iverksatte tiltakene for å få en
bedre innsikt i hva som fungerer bra og hva som fungerer mindre bra, og også for å få mer
kunnskap om hvordan iverksette nye tiltak og prosjekter. Lærerne ved skolene kunne også
hatt nytte av mer kunnskap om resultatene fra evalueringene.
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Problemstilling 3: Hvordan iverksettes aktuelle tiltak av skolene?
Både når man vurderer de resultatene Nordkapp og Hammerfest videregående skoler oppnår i
statistikken og når man sammenlikner hvordan skolene jobber med å iverksette ulike tiltak,
kommer Nordkapp i en særstilling. At Nordkapp videregående skole jobber meget
systematisk med ulike tiltak, og har gjort det i mer enn ti år har gitt resultater: Vi har ikke tall
for gjennomføring på skolenivå, men om vi ser på progresjon, dvs om elevene har gått videre
fra ett nivå til det neste (figur 10 og 11), så lå Nordkapp betydelig høyere enn
landsgjennomsnittet både for studiespesialiserende og yrkesfaglige programmer.
Lillejord mfl (2015) skriver at det som har særlig betydning for implementeringskvaliteten og
avgjør om et tiltak har effekt eller ikke, er:
… at man både i planlegging, utforming, oppstart, gjennomføring og evaluering av
tiltak har oppmerksomhet på tilslutning, relasjoner, systematikk, sammenheng og tidlig
innsats (s. 56).
I intervjuer og innsendt dokumentasjon fra Nordkapp videregående skole framgår at de langt
på vei vektlegger akkurat disse dimensjonene. Det legges mye vekt på tilslutning fra alle som
deltar i tiltakene og relasjonene både lærerne i mellom, elevene i mellom og elever og lærere i
mellom. Systematikk i betydningen planlegging, gjennomføring og evaluering var de også
sterke på; skolen la vekt på nettopp analyse av problemene og tilpasning av nasjonale tiltak til
lokale forhold, det var oppfølging i gjennomføringen og alle tiltak ble evaluert både underveis
og til slutt. Skolen hadde også inngått avtaler og samarbeidet tett med tilknyttede
ungdomsskoler. I tillegg hadde skolen fokus på tidlig innsats – de hadde en meget aktiv
elevkonsulent og et godt samordnet ressursteam. Her fikk de muligens også hjelp fra at skolen
var relativt liten og problemene nokså gjennomsiktige.
Hammerfest videregående skole jobber også med flere relevante tiltak og både rektor og
lærerne er svært opptatt av å forhindre at elever faller ut av skoleløpet. Samstemmigheten
mellom ledelse og lærere opplevdes imidlertid ikke like stor her som på Nordkapp. Når det
ikke er så godt forankret og tilslutningen bare delvis er til stede kan det svekke resultatene.
Det ble i intervjuer sagt at de ofte ikke makter å komme inn tidlig nok. Videre er
sammenhengen mellom nivåene, dvs mellom grunnskolene og den videregående skolen
nærmest fraværende. Om vi også her ser på progresjonen (figur 14 og 15), så ligger skolen i
2018 under landsgjennomsnittet og også under gjennomsnittet for Finnmark, og forskjellen er
størst for de yrkesfaglige programmene.
Ved Nordkapp videregående skole har de jobbet med dette i over ti år, mens den mer
systematiske jobbingen ved Hammerfest startet for bare tre år siden. Begge skolene har i stor
grad fokus på de samme tingene, men siden Nordkapp har vært i prosessen mye lengre, kan
det være en av grunnene til forskjellen mellom dem.
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0.3 Anbefalinger
Vi har følgende anbefalinger som følge av denne undersøkelsen:
•

Fylkeskommunen:
o Evaluere igangsatte tiltak
o Gjøre resultatene fra evalueringer kjent for skolene

•

Nordkapp videregående skole:
o Ingen – utover å fortsette det systematiske arbeidet de allerede gjør

•

Hammerfest videregående skole:
o Sikre bedre oppslutning blant pedagogisk personale
o Få til reelt samarbeid med tilknyttede ungdomsskoler
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1 INNLEDNING
1.1 Prosjektets bakgrunn og formål
1.1.1 Bakgrunn
Bakgrunnen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 20172020, vedtatt av fylkestinget 16. mars 2017 (sak 16/17). Det framgår av planen at det skal
utføres en forvaltningsrevisjon knyttet til frafall av elever i videregående skole.
Mange elever i Finnmark fullfører ikke videregående opplæring. En av målsettingene i den
regionale planen for kompetanse i Finnmark 2016-2028 er nettopp at andelen av elevene i
Finnmark med gjennomført og bestått skal være lik andelen i landsgjennomsnittet. For kullet
som startet sin videregående opplæring i 2012 hadde 74,4 prosent av elevene i landet fullført
opplæringen etter fem år, mens tilsvarende tall for Finnmark var 62,2 prosent, en forskjell på
12,2 prosentpoeng.
Det framgår følgende om området av Overordnet analyse 2017-20201:
«Retten til videregående opplæring er regulert i opplæringsloven.2 Ungdom som har fullført
grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til tre års heltids videregående
opplæring. Som skoleeier skal fylkeskommunen oppfylle retten til videregående opplæring for
alle som er bosatt i fylkeskommunen. Dette innebærer en plikt for fylkeskommunen til å
planlegge og bygge ut det videregående opplæringstilbudet i samsvar med blant annet
nasjonale mål, ønskene til søkerne og det behovet samfunnet har for videregående opplæring
i alle utdanningsretninger og for ulike aldersgrupper.
Fylkestinget i Finnmark har vedtatt «Regional plan for kompetanse i Finnmark 2016- 2028».3
Her er det fastsatt overordnede målsettinger med den videregående opplæringen i Finnmark
fylke. En av målsettingene er at andelen av elever med gjennomført og bestått videregående
skole i Finnmark skal være lik landsgjennomsnittet. Det er også fastsatt mål om at elevene og
lærlingene skal bestå og fullføre innenfor normert tid.
Tall for 2016 fra Utdanningsdirektoratet4 viser at andelen elever og lærlinger i Finnmark
som fullfører og består innen fem år etter at de begynte i videregående opplæring er merkbart
lavere enn landsgjennomsnittet.5 Mens andelen på landsbasis er på 72,7 prosent er andelen i
Finnmark på 54,4 prosent. Dette viser at om lag halvparten av elevene i 2010-kullet (2016) i
Finnmark ikke fullførte videregående skole. Forholdene var omtrent de samme i 2015.6
Dersom man ser på gjennomføringsgrad målt etter ti år per årskull er det slik at Finnmark i
større grad nærmer seg nasjonalt gjennomsnitt.7 Av elevene i Finnmark som begynte på
videregående i 2003 hadde 63,8 prosent fullført og bestått ti år senere. Tilsvarende tall for
resten av landet er 77,6 prosent.

1

I forskrift om kontrollutvalg § 10 siste ledd er det slått fast at plan for forvaltningsrevisjon skal baseres på en
overordnet analyse.
2
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.
3
Sak 56/15 på møte 09.12.2015.
4
Utdanningsdirektoratet; Gjennomføringsbarometeret 2016, på side 6.
5
Tallene er for 2016 og gjelder 2010-kullet.
6
Utdanningsdirektoratet; Gjennomføringsbarometeret 2015, på side 6.
7
Finnmark fylkeskommune; Tilstandsrapport for videregående opplæring i Finnmark 2015, på side 5.
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Det finnes også statistikk for sluttårsak.8 Majoriteten av elevene i Finnmark som sluttet i løpet
av skoleåret 2014/2015 er registrert i kategorien «annen frafallsårsak/ ikke oppgitt»,
«skolelei/motivasjon», «personlige årsaker/sykdom» og «feilvalg».
På dette området er det en sentral målsetting å redusere frafallet i den videregående skole.9
I fylkeskommunens økonomiplan er det satt mål om at andelen elever og lærlinger som
fullfører og består videregående opplæring innen normert tid skal øke fra 54,4 prosent til 57
prosent innen 2019.10
Risikoen for at målet ikke nås vil blant annet bero på de tiltak som iverksettes, det være seg på
hver enkelt skole, men også i regi av fylkeskommunens opplæringsavdeling.
Området er svært vesentlig fra et brukerperspektiv (elevene), men er også vesentlig i et
økonomisk perspektiv, samt et samfunnsperspektiv. Det er ikke gjennomført
forvaltningsrevisjon på området tidligere. Det utføres statlig tilsyn på området
(Fylkesmannen).»
1.1.2 Formål
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke hvordan Finnmark fylkeskommune og
skolene arbeider for å forebygge og forhindre frafall av elever i videregående skoler i fylket.
På bakgrunn av dette har fylkeskommunen og skolene fått belyst ulike sider ved sin praksis og
blitt presentert for områder hvor det eventuelt er muligheter for forbedringer.

1.2 Problemstillinger
Undersøkelsen vil bli gjennomført på bakgrunn av en hovedproblemstilling vedtatt av
kontrollutvalget 18. februar 2019 (sak 07/19).
Hovedproblemstillingen er som følger:
Hvilke tiltak har Finnmark fylkeskommune iverksatt for å forebygge frafall av elever i
videregående skole?
Kontrollutvalget overlot til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle
tilleggsproblemstillinger i tilknytning til denne hovedproblemstillingen. Revisjonen har
utarbeidet følgende tilleggsproblemstillinger:
I hvilken grad har fylkeskommunen oversikt over om iverksatte tiltak har bidratt til
forbedring?
Hvordan iverksettes aktuelle tiltak av skolene?

1.3 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte
forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot
8

Finnmark fylkeskommune; Tilstandsrapport for videregående opplæring i Finnmark 2015, på side 18.
Finnmark fylkeskommune; Regional plan for kompetanse i Finnmark 2016- 2028.
10
Finnmark fylkeskommune; Økonomiplan 2017-2020, på side 34.
9
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faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de
konklusjoner som trekkes. Se vedlegg 2 for en mer fullstendig beskrivelse av
revisjonskriteriene.
1.3.1 Kilder til kriterier
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Opplæringslova med tilhørende forskrifter
Kommuneloven
Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen.
En sammenfatting av det erfaringsbaserte kunnskapsgrunnlaget, Program for bedre
gjennomføring i videregående opplæring, Kunnskapsdepartementet (2015)
Lærerløftet – På̊ lag for kunnskapsskolen. Kunnskapsdepartementet (2014)
NOU 2018:15 Kvalifisert, forberedt og motivert
Regional plan for kompetanse i Finnmark 2016-2028
Den gode finnmarksskolen (2016)
Tilstandsrapport for videregående opplæring i Finnmark 2017
Frafall i videregående opplæring Vol. 1. En systematisk kunnskapsoversikt. Lillejord
mfl (2015)
Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte. En kvantitativ og kvalitativ evaluering
av prosjektet: «Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte» i videregående
opplæring, 2010–2013. Høgskolen i Hedmark (2014)
Viktige forutsetninger for implementering av programmer og tiltak i skolen. Larsen,
Torill (2017)

Siden iverksetting av tiltak med sikte på å redusere frafallet i videregående skole ikke er
lovregulert, anses det som rimelig også å støtte vurderingene på fagkunnskap og forskning
rundt temaet.
1.3.2 Utledning av kriterier
På bakgrunn av redegjørelsen i vedlegg 2 er det utledet følgende revisjonskriterier:
• Fylkeskommunens tiltak bør innrettes slik at
• de bidrar til at flere gjennomfører videregående opplæring (ett av sektormålene for
grunnopplæringen).
• det sikres gode overganger gjennom hele opplæringen.
•

Tiltak som iverksettes bør planlegges, gjennomføres og evalueres på en systematisk
måte.

Kriteriet om evaluering benyttes både til den andre og den tredje problemstillingen.
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1.4 Metode
1.4.1 Datainnsamling
Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som
kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen
har vært intervju, dokumentgjennomgang og spørreskjema.
Den første problemstillingen er besvart ved hjelp av intervju med skoleeier og skoleeiers
oversendelse av dokumentasjon/oversikt over iverksatte tiltak. Den andre problemstillingen er
dels besvart ved hjelp av intervju med skoleeier og dels ved gjennomgang av aktuelle
vurderinger/evalueringer av gjennomførte og pågående tiltak. Den tredje problemstillingen er
besvart ved hjelp av en survey til lærerne ved de to utvalgte skolene, samt intervju med
rektorene, noen lærere, elevtjeneste/ressursteam ved den enkelte skole og representanter for
elevene. Statistikk er brukt gjennom hele rapporten for å gi bakgrunnsinformasjon og for å gi
en oversikt over utviklingen på området over tid.
Referater fra intervjuene er blitt verifisert og utkast til rapport er sendt på høring til
rådmannen og de utvalgte skolene, før behandling i kontrollutvalget og fylkestinget.
En nærmere redegjørelse for metode, framgangsmåte og kvalitetssikring framgår av
rapportens vedlegg 3. Se også vedlegg 4 for definisjoner av begreper.
1.4.2 Avgrensing
Av praktiske og ressursmessige hensyn har det vært nødvendig å foreta en avgrensing av
undersøkelsen. Tidsmessig har revisjonen valgt å avgrense undersøkelsen til situasjonen på
undersøkelsestidspunktet. I statistikken er det gått en del tilbake i tid for å kunne si noe om
utviklingen i frafall. Videre ble to av åtte videregående skoler, Nordkapp og Hammerfest,
valgt ut for nærmere undersøkelser.
Nærmere om begrepet frafall:
For å definere frafall har vi tatt utgangspunkt i dem som gjennomfører. Det vanligste er å
måle gjennomføring fem eller ti år etter påbegynt Vg1, eller innen to år etter normert tid
(Utdanningsdirektoratet 2017a). Det er en del som ikke fullfører i løpet av fem år, og som
fullfører på et senere tidspunkt. Siden elevene har en lovfestet rett til videregående opplæring
innen to år etter normert tid (jf. Opplæringsloven § 3-1), vil dette være et hovedfokus. Det er
ikke mye data om dem som fullfører etter fem år, men tall er forsøkt presentert på ulike måter
for å ta hensyn til at flere elever bruker lengre tid enn fem år. Sånn sett vil de som er regnet
som falt fra kunne variere etter hvilket tidsperspektiv som anvendes. Det som imidlertid er av
stor betydning er hva skolene og fylkeskommunen bidrar med for at de elevene som fullfører
– enten det er i løpet av tre eller fem eller ti år – økes over tid. Det framgår av Skoleporten
(https://skoleporten.udir.no) at indikatoren gjennomføring er et mål på effektiviteten til
utdanningssystemene, ikke et mål på hvor mange som oppnår kompetanse på videregående
nivå totalt sett (se også vedlegg 4 for definisjoner av begreper).
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1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet
Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de
data som er samlet inn. Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og
nøyaktige.
Det er gjennomført flere tiltak for å styrke dataenes pålitelighet og gyldighet.
Datatriangulering, altså at data er hentet fra flere kilder, er benyttet: Det omfatter
dokumenter fra nasjonale myndigheter, fra fylkesadministrasjonen og fra de valgte
skolene. Det er samlet inn informasjon fra ansatte med ulikt ståsted, herunder assisterende
opplæringssjef i fylkesadministrasjonen, samt rektor ved Hammerfest og rektor og
assisterende rektor ved Nordkapp videregående skole, pedagogisk personale og elever ved
begge skolene. Når det er samsvar mellom beskrivelser og data fra flere kilder, styrker dette
kvaliteten eller gyldigheten i datamaterialet. Det er også brukt metodetriangulering,
altså en kombinasjon av ulike metoder; intervju, spørreundersøkelse,
dokumentgjennomgang og statistikk. Når bildet vi finner er lignende ut fra bruk av de ulike
metodene, styrker det også kvaliteten på undersøkelsen.
Vi mener at det innsamlede datagrunnlaget er relevante i forhold til problemstillingene
for prosjektet.
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2 BAKGRUNNSOPPLYSNINGER
2.1 Om arbeid med frafallsproblematikk
Frafall er ikke et nytt problem, men oppmerksomheten og prioriteringen av å øke andelen med
fullført videregående har de senere årene fått et økt fokus. Med Reform 94 fikk alle elever
lovfestet rett til videregående opplæring: ”Ungdom som har fullført grunnskolen eller
tilsvarande opplæring, har etter søknad rett til tre års heiltids vidaregåande opplæring” (jf.
opplæringslova § 3-1, første ledd). Og: ”Den vidaregåande opplæringa skal føre fram til
studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse” (jf. Opplæringslova § 3-3. første
ledd).
Reformen Kunnskapsløftet, som både gjaldt grunnskolen og videregående opplæring, ble
vedtatt av Stortinget i 2004 og ble gradvis innført fra 2006. Med kunnskapsløftet ble det også
satt lys på svak gjennomføring i videregående skole. Målet med reformen var å gjøre elever
og lærlinger bedre i stand til å møte kunnskapssamfunnets utfordringer. Reformen besto blant
annet av nye prinsipper for nasjonal styring av grunnopplæringen, nytt
kvalitetsvurderingssystem, nye læreplaner med læringsmål og fokus på grunnleggende
ferdigheter som lesing, skriving og regning. Skoleeiers ansvar for kvaliteten på opplæringen
ble tydeliggjort i denne reformen (Meld St 28 (2015-16)).
I perioden 2011 til 2013 var den nasjonale satsingen for å øke gjennomføringsgraden i
videregående opplæring samlet i en felles satsing, Ny GIV. Hovedmålet var å øke andelen
som fullfører og består, fra 69 prosent i 2010 til 75 prosent innen 2015. Prosjektene i Ny GIV
var:
1. Gjennomføringsbarometeret – felles mål for bedre gjennomføring i videregående opplæring
og felles data- og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen.
2. Oppfølgingsprosjektet – bedre samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom
som over tid har vært ute av utdanning og arbeidsliv.
3. Overgangsprosjektet – systematisk samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om
tett oppfølging av svakt presterende elever som risikerer å ikke mestre videregående
opplæring.
Ny Giv ble avsluttet som prosjekt i 2013, men ble videreført innen ordinære rammer i
Program for bedre gjennomføring. Dette programmet består i et forsterket samarbeid med
fylkeskommunene for å få flere til å gjennomføre videregående opplæring. Målgruppen i dette
programmet er både elever som står i fare for ikke å gjennomføre videregående opplæring, og
ungdom mellom 15 og 21 år som står utenfor opplæring og arbeid. Det har i forbindelse med
programmet blitt identifisert kritiske overganger i videregående opplæring der det er særlig
viktig å sette inn tiltak. Det har blitt utarbeidet et erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag, og
overgangene er beskrevet i et rammeverk for bedre gjennomføring av videregående
opplæring, se figur 1. Rammeverket skal bidra til å gjøre fylkeskommunenes arbeid med å
implementere gode tiltak for målgruppen mer systematisk (Program for bedre gjennomføring,
Kunnskapsdepartementet 2014-2016).
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Figur 1 Rammeverk for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Kilde: Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring, Kunnskapsdepartementet 2014-2016

Fra Reform 94 og fram til i dag her det vært en viss bedring i gjennomføringen av
videregående skole, men det er fortsatt mange elever som faller fra. Utviklingen i andel som
gjennomfører på normert tid/tre år, på over normert tid/fem år og som slutter underveis vises
for landet og for Finnmark i figur 2, figur 3 og figur 4. I figur 5 framkommer forskjellen i
gjennomføring og andel som avslutter mellom allmennfaglig studieretning og yrkesfaglig
studieretning i Finnmark.
I figur 2 vises andelen som har fullført videregående skole på normert tid i landet samlet og i
Finnmark i perioden 1994-2017, for kullene som startet i 1994, 2000, 2006 og 2012.
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Figur 2 Fullført på normert tid, dvs 3 år, 1994-2017, Landet og Finnmark

Fullført på normert tid. 1994-2017. Landet og Finnmark
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Det framgår av figur 2 at andelen som fullfører videregående på normert tid i hele perioden
1994-2017 er høyere på landsbasis enn i Finnmark. Den største forskjellen var for kullet
2006-2011, mens forskjellen er omtrent den samme for kullet 1994-1999 og 2012-2017 – en
forskjell på 12-15 prosentpoeng.
I figur 3 vises andelen som fullfører på mer enn normert tid, dvs 5 år. Andelen her har økt i
perioden 1994-2017 både for landet samlet sett og for Finnmark, for kullene som startet i
1994, 2000, 2006 og 2012.
Figur 3 Fullført på mer enn normert tid, inntil 5 år, 1994-2017, Landet og Finnmark

Fullført på mer enn normert tid. 1994-2017. Landet og Finnmark.
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Figur 3 viser at Finnmark etter 1999 ligger over landet, og i 2017 er det 17,7 prosent som
fullfører på mer enn normert tid i Finnmark, mot 15 prosent i landet. Det er altså en økning i
den totale andelen som fullfører i løpet av fem år – 74,4 prosent av elevene på landsbasis, og
62,2 prosent av elevene i Finnmark. Utvalget som står bak NOU 2018:15 viser til at om man
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ser på utviklingen etter åtte eller ti år, så er det enda flere som har fullført. De mener at
elevene er ulikt motivert og modne for videre opplæring, og at flere trenger mer tid før de
bestemmer seg for hva de vil. For eksempel hadde 69 prosent i 2007 fullført etter fem år på
landsbasis – og 79 prosent hadde fullført etter ti år, mens 50 prosent hadde fullført etter fem år
i Finnmark, og nesten 70 prosent etter ti år (SSB). Tallene er en del år gamle, men gir likevel
en pekepinn om at enkelte bruker mer tid enn den tiden som er normert.
Det er fortsatt en stor andel som faller fra videregående opplæring. I figur 4 vises andelen som
slutter underveis.
Figur 4 Andel som har sluttet underveis, 1994-2017, Landet og Finnmark

Andel som har sluttet underveis. 1994-2017. Landet og Finnmark.
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Det framgår av figur 4 at det for fire kull for perioden 1994-2017 har vært en nedgang i
andelen som har avsluttet underveis både for landet og for Finnmark. Det er imidlertid fortsatt
14,5 prosent som avslutter underveis i landet, mens 20,7 prosent slutter underveis i Finnmark.
Det er stor forskjell mellom studiespesialiserende retning og yrkesfaglig retning når det
gjelder gjennomføring og frafall. Figur 5 viser situasjonen i Finnmark for fire kull fra 1994 og
fram til i dag.
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Figur 5 Andel fullført på fem år, andel fortsatt i videregående opplæring etter fem år og andel sluttet underveis,
studieforberedende og yrkesfaglig studieretning, 1994-2017, Finnmark
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For kullet 2012-2017 i Finnmark fullførte 77,4 prosent allmennfaglig linje og 50,7 prosent
yrkesfaglig linje. Det er en positiv trend i andelen som faller fra, men den er fortsatt høy,
henholdsvis 7 prosent for allmennfag og så mye som 31,2 prosent for yrkesfag for kullet
2012-2017. Vi ser også at for samme kull er hele 13,1 prosent fortsatt i videregående
opplæring etter fem år, mens tilsvarende tall for allmennfaglig retning er 4,9 prosent.
Det framgår av NOU 2018:15 at en svært utsatt gruppe definert av OECD er dem som har
sluttet i videregående skole og som verken er i utdanning eller arbeid. Dette utgjør over
halvparten av dem som slutter. De utgjorde 9 prosent av all ungdom mellom 15-29 år i 2016,
og de står i fare for varig å havne utenfor arbeidslivet. I fylkeskommunen skal
oppfølgingstjenesten (jf opplæringslova §3-6) følge opp denne gruppa.
Som vi også skal komme tilbake til senere framgår det av en rekke forskningsrapporter og
offentlige utredninger at elevenes oppnådde kompetanse fra grunnskolen er den viktigste
enkeltfaktoren som har betydning for graden av gjennomføring i videregående skole (NOU
2018:15). I følge Utdanningsdirektoratets analyse av grunnskolepoeng og karakterer i
grunnskolen 2017-18 (2018) har gjennomsnittlige grunnskolepoeng økt jevnt de siste årene,
både nasjonalt og i alle fylker. Det framkommer der at avgangselevene fra grunnskolen våren
2018 fikk bedre karakterer enn dem som gikk ut året før, og antallet elever som ikke fikk
karakter hadde gått ned. Figur 6 viser utviklingen i Landet og i Finnmark i perioden 20092018.
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Figur 6 Grunnskolepoeng 2009-2018, Landet og Finnmark
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Figur 6 viser at grunnskolepoengene har ligget litt lavere i Finnmark enn i resten av landet i
hele perioden fra 2009 til 2018. Poengene viser en økning i perioden, fra 38,3 poeng til 40,3
poeng i Finnmark, og fra 39,5 til 41,8 poeng for Landet. Det framgår videre av SSBs statistikk
at det er en klar sammenheng mellom foreldres utdanningsnivå og grunnskolepoeng. De
høyeste grunnskolepoengene i 2018 var for dem med foreldre som hadde fire år eller høyere
universitetsutdanning, og var i Finnmark 45,6, mens det i Landet lå på 46,6. Figur 7 viser
sammenhengen mellom grunnskolepoeng og andel som slutter for kullet 2012-2017.
Figur 7 Gjennomføring etter grunnskolepoeng, kullet 2012-2017, Landet.
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Figur 7 viser en klar sammenheng mellom grunnskolepoengene og andelen som fullfører etter
tre år versus andelen som faller fra. Av dem med lavest grunnskolepoeng, 10-24 poeng, er det
9,9 prosent som har bestått etter tre år, mens 58,2 prosent har sluttet. Blant dem med 55 eller
flere grunnskolepoeng er det 93,8 prosent som har bestått etter tre år, mens 0,4 prosent har
avsluttet underveis.
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2.2 Hva vet vi om årsaker til frafall og om tiltak som virker?
Forskning på området viser at det kan være flere årsaker til frafall, og at de kan ligge på både
individnivå og systemnivå. På individnivå antas det at det som oftest har å gjøre med faktorer
som kjønn, elevenes bakgrunn, tidligere skoleprestasjoner, foreldres utdanning og lavt
skoleengasjement. På systemnivå kan det eksempelvis dreie seg om mangel på interesse fra
lærerne, lite effektiv disiplin på skolen og lærerkompetanse (dvs kompetanse i å kjenne
elevene sine) (Dyrstad 2017). I denne revisjonen vil fokuset være rettet mot systemnivå.
I en undersøkelse gjennomført på oppdrag for Finnmark fylkeskommune i 2012 (Markussen
et. al 2012) viste en sammenlikning mellom ungdom fra Finnmark med ungdom på Østlandet
følgende:
− ungdommen fra Finnmark har foreldre som i gjennomsnitt har lavere utdanning
− de bor i mindre grad sammen med begge sine foreldre i tiende klasse
− det er større andel blant foreldrene til Finnmarkungdommen som ikke er i jobb
− guttene i Finnmark har et lavere karaktersnitt fra ungdomsskolen enn gutter på Østlandet
− elevene i Finnmark har et betydelig høyere fravær fra ungdomsskolen
− de trives like bra på skolen og i klassen
− Finnmarkselevene gjør mindre lekser enn elevene på Østlandet
− Finnmarkselevene har i gjennomsnitt mer spesialundervisning både i barne- og
ungdomsskolen enn elever i landet som helhet
− når det gjelder atferdsproblematikk var elevgruppene svært like
− elevene i Finnmark har noe lavere utdanningsambisjoner enn elevene fra Østlandet
Det ble i undersøkelsen konkludert med at alle disse forholdene har betydning for utfallet av
videregående opplæring og at elevene fra Finnmark skiller seg negativt ut på flere sentrale
forklaringsfaktorer (Markussen et. al 2012).
Elevene i Finnmark har altså et noe dårligere utgangspunkt enn elevene på Østlandet for å
lykkes med å fullføre videregående skole. Dermed hviler det et stort ansvar på skoleeier og
skolene. Forskningen gir ikke klare svar på hvilke tiltak som har best effekt, men framhever at
implementeringskvaliteten har sterk sammenheng med effekten av intervensjoner og tiltak, og
videre at dette igjen forutsetter at tiltaket tilpasses lokale forhold (Lillejord mfl 2015). Det
som har betydning for implementeringskvaliteten og dermed for at tiltak skal lykkes,
framheves å være innenfor fem ulike områder; For det første må det være etablert sterke og
tillitsskapende relasjoner. For det andre må det være etablert en sammenheng mellom
nivåene, for eksempel samarbeid mellom skole og kommune. For det tredje må tiltaket ha
bred tilslutning blant alle som deltar i det. For det fjerde gir det større effekt om man griper
inn tidlig – dvs før problemet har fått utvikle seg (preventiv innsats). For det femte er
vellykkede tiltak systematiske – både i planlegging, gjennomføring og evaluering (Lillejord
mfl 2015). At det implementeres lokalt tilpassede og gjennomtenkte tiltak, med oppslutning
fra de involverte og med tett oppfølging underveis kan derfor få stor betydning for disse
elevene.
Det framgår av NOU 2018:15 at arbeidet med skolebidragsindikatorer (for definisjon, se
vedlegg 4) viser at sannsynligheten for å gjennomføre varierer betydelig mellom
fylkeskommuner og mellom skoler når man sammenlikner elever med samme faglige
utgangspunkt fra grunnskolen. Dette betyr at hva fylkeskommunen og skolene gjør og hvilke
tiltak som settes i gang har stor betydning for elevenes muligheter til å fullføre og bestå
videregående opplæring. Figur 8 viser forholdet mellom forventet andel med årsbestått og
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faktisk andel med årsbestått for yrkesfaglige program i Finnmark for skoleårene 2015-2016,
2016-2017 og 2017-2018.
Figur 8 Skolebidrag årsbestått alle yrkesfaglige program for 2015-2016, 2016-2017 og 2017 og 2018 i Finnmark

Skolebidrag årsbestått, Finnmark - alle yrkesfaglige program
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Forventet årsbestått

Kilde: Skoleporten

Figur 8 viser at det for skoleårene 2015-2016 og 2016-2017 var et avvik i negativ retning
mellom forventet årsbestått og det som ble det faktiske resultatet for de yrkesfaglige
programmene. For skoleåret 2017-2018 Var forholdet mellom forventet og faktisk resultat
helt likt, noe som ga 0 i skolebidrag, som betyr at Finnmark lå på samme snitt som landet i
skolens bidrag. I neste figur – figur 9 – vises tilsvarende oppsett for studiespesialiserende
retning.

Figur 9 Skolebidrag årsbestått alle studieforberedende program for 2015-2016, 2016-2017 og 2017 og 2018 i Finnmark

Skolebidrag årsbestått, Finnmark - alle studieforberedende program
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Kilde: Skoleporten

Figur 9 viser at skolebidraget i Finnmark var negativt i 2015-2016 og 2017-2018, mens det
var positivt i 2016-2017. Det var altså færre enn forventet som besto året i 2015-2016 og
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2017-2018, mens det var flere enn forventet i 2016-2017. At skolebidraget er negativt
indikerer at skolene i fylket i sum bidrar mindre enn landssnittet. Et positivt skolebidrag
indikerer på sin side at skolene bidrar mer enn landsgjennomsnittet (se vedlegg 4 for nærmere
forklaringer om skolebidrag).
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3 HVILKE TILTAK HAR FINNMARK FYLKESKOMMUNE
IVERKSATT FOR Å FOREBYGGE FRAFALL AV ELEVER
I VIDEREGÅENDE SKOLE?
3.1 Revisjonskriterier
•

Fylkeskommunens tiltak bør innrettes slik at
• de bidrar til at flere gjennomfører videregående opplæring (ett av sektormålene for
grunnopplæringen).
• det sikres gode overganger gjennom hele opplæringen.

3.2 Data
Assisterende opplæringssjef ble bedt om å fylle ut et skjema som beskrev tiltak som var
iverksatt for å forebygge og forhindre frafall. Tiltakene som ble oppgitt er beskrevet i
nedenstående tabeller 1-47, og det er også gjengitt assisterende opplæringssjefs utfyllende
kommentar fra intervju.
Tabell 1 Regional plan for kompetanse

Navn på
tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Er tiltaket
evaluert?
Evt.
tidspunkt
for
evaluering.
Nei

Regional plan for
kompetanse

2016

2024

Alle vgs. i FFK

Fylkestinget

Utfyllende
kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

Regional plan for kompetanse er en strategisk plan for hele skoleløpet.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju
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Tabell 2 Den gode Finnmarksskolen

Navn på
tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Er tiltaket
evaluert?
Evt.
tidspunkt
for
evaluering.
Rulleres
årlig.

Den gode Finnmarksskolen

2015

Ikke
sluttdato

Alle vgs. i FFK

Fylkestinget

Utfyllende
kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

Tiltakene i den gode finnmarksskolen
- er forskningsbasert.
- dreier seg om hva som gjør at elever trives i skolen og at de fullfører.
- bestemmes av den enkelte skole.
- gjøres rede for i skolenes virksomhetsplaner.
- følges opp i rektormøtene hver 14. dag.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 3 Dialogmøte med rektorer; forventningsdialog og oppfølgingsdialog

Navn på
tiltak/prosjekt/
rutine

Dialogmøte med
rektorer
Forventningsdialog
Oppfølgingsdialog
Utfyllende
kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

Start

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Hver
høst og
vår

Alle vgs. i FFK

Opplæringssjefen

2013

Er tiltaket
evaluert?
Evt.
tidspunkt
for
evaluering.
Evalueres i
dialog med
rektorer

Forventningsdialog med skolene:
– møte på høsten.
– trepartsmøte mellom fylkeskommunen, skolen og tillitsvalgte.
– Skolene får ett spesifikt mål fra opplæringssjefen å fokusere på i det
kommende skoleåret.
– I tillegg velger skolene et mål de selv mener der er viktig å jobbe mot.
– For skoleåret 2018/2019 ble det fra fylkeskommunens side bestemt at
skolene skulle ha fokus på alle med strykfag, som blant annet innebærer
at skolen må ha møte med alle med strykfag, og hjelpe dem som sliter
faglig. Elevene må melde seg opp til ny eksamen via skolen.
Oppfølgingsdialog med skolene
– møte på våren.
– oppfølging av de to oppgavene som ble startet opp på høsten.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju
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Tabell 4 Rektormøter

Navn på
tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Rektormøter
Lyd/bilde
Stedlige lærende
møter

Lyd/
bilde
Hver 14
dag.
Stedlig
møte
ca. 4
gang pr
år.

Ikke
sluttdato

Alle vgs. i FFK

Opplæringssjefen

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Er tiltaket
evaluert?
Evt.
tidspunkt
for
evaluering.
Evalueres i
dialog med
rektorer

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef

Tabell 5 Karriere Finnmark

Navn på
tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Karriere Finnmark

2014

Utfyllende
kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

-

Varighet

Er tiltaket
evaluert?
Evt.
tidspunkt
for
evaluering.
Brukerevalueringer

Ikke
Tilbud til alle i
Opplæringssjefen
sluttdato
Finnmark
karriereveiledning for å få ned andelen som tar omvalg
to karriereveiledere
to avdelinger - i Vadsø og Alta, men jobber mot rådgiverne både i
ungdomsskolene og i de videregående skolene
se også https://karrierefinnmark.no

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju
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Tabell 6 Visma InSchool

Navn på
tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Visma InSchool

2019

Ikke
sluttdato

Alle vgs. i FFK

Fylkestinget

Utfyllende
kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

–
–
–
–
–

–
–
–

Er tiltaket
evaluert?
Evt.
tidspunkt
for
evaluering.
Nei

er en skytjeneste som digitaliserer skoleadministrasjon for videregående
skole.
56 ulike programvarer skal samles sammen til én.
skal rulles ut i disse dager.
nasjonalt en kjempesatsing.
mål: Å frigjøre tid slik at man kan jobbe med andre ting, som mer tid til
pedagogisk arbeid, oppfølging av elever. Det vil blant annet synligjøre
lærernes resttid, og da kan den brukes for eksempel til
ekstraundervisning til dem som trenger det. Generelt vil denne tiden
kunne brukes mer systematisk.
skal bidra til bedre dialog og samarbeid mellom skole og hjem.
Finnmark blir med i 2021.
prosjektleder er ansatt.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 7 Fylkeskoordinator for oppfølgingstjenesten

Navn på
tiltak/prosjekt/
rutine

FFK har ansatt
fylkeskoordinator
for
oppfølgingstjenesten
Utfyllende
kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

Start

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Ikke
sluttdato

Alle vgs. i FFK +
samisk vgs.

Kunnskapsdepartementet

Er tiltaket
evaluert?
Evt.
tidspunkt
for
evaluering.

- skal følge opp oppfølgingstjenesten på alle skolene.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju
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Tabell 8 Ta i bruk Vigo Bedrift

Navn på
tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Ta i bruk Vigo
Bedrift for å:
Godkjenne
lærekontakter,
lærekandidater,
godkjenne
lærebedrifter,
godkjenne faglige
ledere, mv
Utfyllende
kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

2016

Ikke
sluttdato

Alle vgs. i FFK,
alle
opplæringskontor
og en del
selvstendige
lærebedrifter.

Opplæringssjefen

–
–

Er tiltaket
evaluert?
Evt.
tidspunkt
for
evaluering.
Nei

all informasjon i systemet er i sanntid. Det betyr blant annet at man
umiddelbart får informasjon om for eksempel en har sluttet som lærling.
bruken av systemet gjør at man sparer cirka 20 minutter pr godkjent
lærlingkontrakt.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 9 Oppfølging av lærlinger, lærekandidater og opplæringskontor

Navn på
tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Varighet

Oppfølging av
lærlinger,
lærekandidater og
opplæringskontor.

2016

Ikke
sluttdato

Utfyllende
kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

-

-

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Er tiltaket
evaluert?
Evt.
tidspunkt
for
evaluering.
Evalueres
internt. Det
er også laget
rapport av
Veifred
Markusson.

Skolene deltar
Opplæringssjefen
ikke her.
Opplæringssjefen
har oppfølging
med
opplæringskontor,
for dem som er i
lærebedrift.
bedriftene har gått sammen om å opprette opplæringskontorene.
en systemoppfølging av at opplæringskontorene følger opp sine
medlemsbedrifter.
skolene har fått ansvar for å formidle elvene ut til læreplass. Om de
ikke gjør det må de tilby opplæring i VG3 og gi dem fagbrev på den
måten (lovendring fra 2015). Dette har ført til en svært stor økning i
antallet læreplasser.
en fagopplæringskoordinator på hver skole har et særlig ansvar for
formidlingen, selv om det kan være mange som jobber med å formidle
på skolen.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju
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Tabell 10 Prosjekt nettskolen

Navn på
tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Prosjekt nettskolen

2017

Utfyllende
kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

–
–
–

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Er tiltaket
evaluert?
Evt.
tidspunkt
for
evaluering.
Nei

August
Alle vgs. i FFK
Fylkestinget
2020
nettskolen er satt i verk for å gi bedre tilbud til elevene
det skal også få flere voksne, de over 23 år til å fullføre. For eksempel er
det en mulighet for å ta de seks fagene som kreves for å kunne gå videre
til universitet og høyskole.
LOSA er et slikt tilbud til dem som bor hjemme.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 11 Mobbeombud for videregående skole og lærlinger

Navn på
tiltak/prosjekt/
rutine

Start

FFK har ansatt
mobbeombud for
videregående skole
og lærlniger
Utfyllende
kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

2019

Varighet

Er tiltaket
evaluert?
Evt.
tidspunkt
for
evaluering.
2020
Mobbeombud for
Fylkestinget
Ordningen
hele Finnmark
skal
evalueres i
2020 av Udir
er en støttefunksjon til dem som generelt sett ikke har det bra på
skolen.
sitter fysisk i Nordkapp, men reiser rundt dit de trenger henne.
skal evalueres i 2020 av Udir.
Se også: https://www.ffk.no/opplaring/for-fagfolk/mobbeombud/

-

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 12 Prosjektleder for kombinasjonsklassene

Navn på
tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

FFK har ansatt
prosjektleder for
kombinasjonsklassene

2016

Ikke
sluttdato

Vadsø vgs. og
Hammerfest vgs.

Opplæringssjefen

Utfyllende kommentar
fra assisterende
opplæringssjef

-

Er tiltaket
evaluert?
Evt.
tidspunkt
for
evaluering.
Nei

opplegg for minoritetsspråklige
disse elevene kommer inn under to ulike lovverk
samarbeid mellom den enkelte kommune og fylkeskommunen
både kommunen og fylkeskommunen bidrar med lærere til disse
klassene

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju
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Tabell 13 ArcticSkills

Navn på
tiltak/prosjekt/
rutine

Start

ArcticSkills

2015

Utfyllende kommentar
fra assisterende
opplæringssjef

-

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Er tiltaket
evaluert?
Evt.
tidspunkt
for
evaluering.
Ja

Ikke
Alle vgs. i FFK
Opplæringssjefen
sluttdato
metode på yrkesfag.
er en skolekonkurranse mellom Finnmark, et sted i Finland og i
Russland.
konkurranse om hvem som er best innen de ulike yrkesfagene.
er ikke evaluert, men rektorene tror det har bidratt til bedre
gjennomføring.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 14 FYR

Navn på
tiltak/prosjekt/
rutine

Start

FYR

2012

Utfyllende kommentar
fra assisterende
opplæringssjef

-

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Ikke
Alle vgs. i FFK
sluttdato,
fortsetter
til
2020
uten
prosjekt.
yrkesretting av fellesfagene

Hvem har
initiert tiltaket?

Kunnskapsdepartementet

Er tiltaket
evaluert?
Evt.
tidspunkt
for
evaluering.
Forskning –
TrøndelagsForskning og
UDIR med
egen
evaluering

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 15 Vertsfamiliehjemler og elevhybler

Navn på
tiltak/prosjekt/
rutine

Versfamilehjemler og
elevhybler
Utfyllende kommentar
fra assisterende
opplæringssjef

Start

-

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Alle vgs. deltar

Opplæringssjefen

Er tiltaket
evaluert?
Evt.
tidspunkt
for
evaluering.
Nei

noen skoler har elevhybler.
det er strenge regler for sengetid.
steder uten elevhybler tilbyr vertsfamilier.
vertsfamiliene får 20000 kr pr år fra fylkeskommunen for å tilby et
hjem, hjelpe elevene opp om morgenen og for å se til at de gjør lekser.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju
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Tabell 16 Digital oppmelding til fag- og svenneprøver

Navn på
tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Digital oppmelding til
fag- og svenneprøver
Utfyllende kommentar
fra assisterende
opplæringssjef

2018
-

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Er tiltaket
evaluert?
Evt.
tidspunkt
for
evaluering.
Nei

Ikke
Fagopplæring
Opplæringssjefen
sluttdato
dette er som VIGO-bedrift, en forenkling for oppmeldingen til fag- og
svenneprøver.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 17 Tiltak for dem med spesielle behov

Navn på
tiltak/prosjekt/
rutine

Spesialpedagogikk,
hovedansvar
fortrinnsrett,
individuell
behandling.
Egne plasser for elever
med særskilte behov
ved Pasvik
folkehøgskole.
Utfyllende kommentar
fra assisterende
opplæringssjef

Start

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Før
inntaket

Alle FFK VGs +
samisk VGs og
fagopplæring

Kunnskapsdepartementet

Er tiltaket
evaluert?
Evt.
tidspunkt
for
evaluering.

Opplæringssjef

-

for alle med spesielle behov, psykisk utviklingshemmede, dem med
ME, osv.
de som trenger det får skoleplass i nærheten av der de bor, slik at de
ikke trenger å flytte hjemmefra.
det er også mulig å søke plass ved Pasvik folkehøyskole: Der er det
egne plasser for dem med spesielle behov. F eks kan man få hjelp til
sosial trening.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 18 Opplæringsloven kapittel 9A 1-15

Navn på
tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Kapittel 9A 1-15
Utfyllende kommentar
fra assisterende
opplæringssjef

-

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Er tiltaket
evaluert?
Evt.
tidspunkt
for
evaluering.
Årlig

Ikke
Alle FFK VGs +
Kunnskapssluttdato
samisk VGs
departementet
systemer for oppfølging av de elevene som ikke har det bra på skolen.
sørger for at disse elevene blir fulgt opp.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju
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Tabell 19 Realkompetansevurdering for voksne

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Voksenopplæring i
Finnmark
realkompetansevurdering,
dokumentasjonsarbeid og
etablering av
opplæringstilbud for
voksne.
Utfyllende kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

-

Varighet

Hvilke
skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Ikke
sluttdato

Det er Opus
ved 4 av
skolene

Kunnskapsdepartementet

Er tiltaket
evaluert? Evt.
tidspunkt for
evalueringen

det gjøres realkompetansevurdering for voksne uten
videregående skole.
dokumentasjonsarbeid og etablering av opplæringstilbud for
voksne.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 20 Kompetanseplan for videreutdanning av pedagogisk personale

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Videreutdanninng av
pedagogisk personale,
kompetanseplan
Utfyllende kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

Varighet

Hvilke
skoler
deltar?

Ikke
sluttdato
-

Hvem har
initiert tiltaket?
Kunnskapsdepartementet

Er tiltaket
evaluert? Evt.
tidspunkt for
evalueringen
KD og UDIR
engasjert
forskning

er fastsatt en kompetanseplan

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 21 Hospiteringsordningen

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Hospiteringsordningen

2013

Utfyllende kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

–
–

Varighet

Hvilke
skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Er tiltaket
evaluert? Evt.
tidspunkt for
evalueringen

Ikke
Kunnskapssluttdato
departementet
mulighet for yrkesfaglærere til å hospitere ute i bedrifter og for dem i
bedriftene å hospitere i skolene.
målsetting at skolene og bedriftene knytter sterkere bånd. På
yrkesfaglig fordypning så jobber man tett med bedriftene, og ofte har
bedriftene mer moderne utstyr enn det skolene har.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju
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Tabell 22 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Finnmark

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine
Tilstandsrapport for
videregående opplæring i
Finnmark
Utfyllende kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

Start

Varighet

Er tiltaket
evaluert? Evt.
tidspunkt for
evalueringen
Ikke
Alle vgs. i
Opplæringssjefen Årlig
sluttdato
FFK
behandling i
Fylkestinget
tilstandsrapport for videregående opplæring i Finnmark skrives
hvert år. Ligger ett år etter, slik at den som kommer til sommeren
2019 beskriver skoleåret 2017/2018.

2010
-

Hvilke
skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 23 Skoleporten, statistikkportal; https://skoleporten.udir.no

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Skoleporten,
statistikkportal
Utfyllende kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

2010

Varighet

Er tiltaket
evaluert? Evt.
tidspunkt for
evalueringen
Ikke
Alle vgs. i
KD/UDIR
Regelmessig av
sluttdato
FFK
UDIR
det finnes en rekke pedagogiske digitale læremidler
steder å hente informasjon: Hjernen&Hjertet , Skoleporten,
folkehelse i lys av videregående opplæring, Ungdata, elevlærling- og lærebedriftsundersøkelsen

-

Hvilke
skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 24 Hjernen&Hjertet, statistikkportal

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Varighet

Hvilke
skoler
deltar?

Hvem har initiert
tiltaket?

Hjernen&Hjertet statistikkportal

2016

Ikke
sluttdato

Alle vgs. i
FFK

Forum for
fylkesutdanningssjefer
(FFU)

Utfyllende kommentar
fra assisterende
opplæringssjef

-

Er tiltaket
evaluert? Evt.
tidspunkt for
evalueringen
Fortløpende i
nasjonalt
brukerforum
og FFU

det finnes en rekke pedagogiske digitale læremidler
steder å hente informasjon: Hjernen&Hjertet , Skoleporten,
folkehelse i lys av videregående opplæring, Ungdata, elev- lærlingog lærebedriftsundersøkelsen

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju
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Tabell 25 Moava 1310

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Moava 1310 – intern
elektronisk portal for
prosedyrer
Utfyllende kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

2012

Varighet

Er tiltaket
evaluert? Evt.
tidspunkt for
evalueringen
Ikke
Alle vgs. i
Opplæringssjefen Årlig i forbindelse
sluttdato
FFK
med
virksomhetsplanen
det finnes en rekke pedagogiske digitale læremidler
Moava 1310 er et nettbasert system som hjelper skoleeiere å
oppfylle kravet til et forsvarlig system (Opplæringsloven §13-10).

-

Hvilke
skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 26 Folkehelse

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Varighet

Folkehelse – deltakelse i
tverrfaglig team i
sentraladministrasjonen
Utfyllende kommentar
fra assisterende
opplæringssjef

2011

Ikke
sluttdato

-

Hvilke
skoler
deltar?
Alle vgs.
i FFK

Hvem har
initiert tiltaket?
Fylkesrådmannen

Er tiltaket evaluert?
Evt. tidspunkt for
evalueringen
Administrativt i
sentraladministrasjonen

det finnes en rekke pedagogiske digitale læremidler
steder å hente informasjon: Hjernen&Hjertet , Skoleporten,
folkehelse i lys av videregående opplæring, Ungdata, elev- lærlingog lærebedriftsundersøkelsen

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 27 Ungdata

Navn på
tiltak/prosjekt/
rutine
Ungdata

Start
2014

Utfyllende kommentar
fra assisterende
opplæringssjef

-

Varighet

Hvilke
skoler
deltar?
Alle vgs. i
FFK

Hvem har
initiert tiltaket?

Er tiltaket evaluert?
Evt. tidspunkt for
evalueringen
Ikke
Opplæringssjefen Regelmessig av NOVA –
sluttdato
årlige nasjonale
rapporter
det finnes en rekke pedagogiske digitale læremidler
steder å hente informasjon: Hjernen&Hjertet , Skoleporten, folkehelse
i lys av videregående opplæring, Ungdata, elev- lærling- og
lærebedriftsundersøkelsen

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 28 Elev-, lærling- og lærebedriftsundersøkelsen

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine
Elev-, lærling- og
lærebedriftsundersøkelsen
Utfyllende kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

Start

-

Varighet

Hvilke
Hvem har
Er tiltaket evaluert?
skoler
initiert
Evt. tidspunkt for
deltar?
tiltaket?
evalueringen
Ikke
Alle vgs. KD/UDIR
Årlig i forbindelse med
sluttdato
i FFK
tilstandsrapporten
det finnes en rekke pedagogiske digitale læremidler
steder å hente informasjon: Hjernen&Hjertet , Skoleporten,
folkehelse i lys av videregående opplæring, Ungdata, elev- lærlingog lærebedriftsundersøkelsen

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju
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Tabell 29 Tilskudd til Elevorganisasjonen

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine
Tilskudd til
Elevorganisasjonen i
Finnmark
Utfyllende kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

Start

Varighet

-

Ikke
sluttdato
-

Hvilke
skoler
deltar?
Alle vgs.
i FFK

Hvem har
initiert tiltaket?
Opplæringssjefen

Er tiltaket evaluert?
Evt. tidspunkt for
evalueringen
Årlig i forbindelse
med tildeling av
tilskudd

det er dialog med elevorganisasjonen.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 30 FEIDE

Navn på
tiltak/prosjekt/
rutine
FEIDE - elektronisk
innloggingsløsning

Start

Varighet

Hvilke
skoler
deltar?

Hvem har initiert
tiltaket?

-

Ikke
sluttdato

Alle vgs.
i FFK

UDIR

Er tiltaket
evaluert? Evt.
tidspunkt for
evalueringen
Regelmessig av
UDIR/KD

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 31 Hente ut statistikk i fagopplæring

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Varighet

Hvilke
skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Hente ut statistikk i
fagopplæring

2016

Ikke
sluttdato

Fagopplæring

Opplæringssjefen

Utfyllende kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

-

-

Er tiltaket
evaluert? Evt.
tidspunkt for
evalueringen
Nei

for eksempel qlick view, som er et verktøy for å følge opp
lærlingene. I dette systemet kan man blant annet se om de har
meldt seg opp. Om de ikke har gjort det, så gir det mulighet til å
følge opp hva som har skjedd. Må de kanskje utvide
lærekontrakten sin litt?
dette programmet er i fylkeskommunen og hos
fagopplæringskoordinatorene. I andre fylker ligger det bare på
fylkesnivå og ikke ute hos skolene.
det går på navn på den enkelte lærling og all informasjon er i
sanntid. I tillegg kan det brukes opp mot VIGO bedrift. Dette
verktøyet er helt fantastisk å bruke i oppfølging.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju
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Tabell 32 Kvalitetsarbeid innen eksamensfeltet - sensoropplæring

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Kvalitetsarbeid innen
eksamensfeltet

Utfyllende kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

-

Varighet

Hvilke
skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Ikke
sluttdato

Alle vgs.
deltar

Opplæringssjefen

Er tiltaket
evaluert? Evt.
tidspunkt for
evalueringen
Nei

sensoropplæring.
skal sørge for at vurderingen blir så lik som mulig.
det arrangeres samlinger for sensorene.
igangsettelse av skolens oppgave med å følge opp dem med
stryk.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 33 Kurs og veiledning i regi av fylkeskommunen

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Varighet

Hvilke
skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Faglig oppfølging,
veiledning og
utviklingsarbeid innenfor
prøvenemnda og fagprøver.
Kursing av faglige ledere og
utviklingsarbeid innen
fagopplæring.
Utfyllende kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

2016

Ikke
sluttdato

Fagopplæring

Opplæringssjefen

-

Er tiltaket
evaluert? Evt.
tidspunkt for
evalueringen
Nei

dette gjøres kontinuerlig.
tidligere lå ikke kursene hos fylkeskommunen, og tjenesten ble
kjøpt eksternt.
nå har fylkeskommunen kontroll og regi på den opplæring som
gis.
kursene er utviklet i tråd med den gode Finnmarksskolen.
forskningsbasert

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 34 Opplæring av lærlinger i sluttfasen av læretiden

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Varighet

Hvilke
skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Oppfølging av lærlinger i
sluttfasen av læretiden

2016

Ikke
sluttdato

Fagopplæring

Opplæringssjefen

Er tiltaket
evaluert? Evt.
tidspunkt for
evalueringen

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef
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Tabell 35 Formidling av lærlinger, VG3 i skole, fagopplæringskoordinatorer

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Formidling av lærlinger,
VG3 i skole,
fagopplærings
koordinatorer

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert
tiltaket?

Er tiltaket
evaluert? Evt
tidspunkt for
evalueringen

Ikke
sluttdato

Alle FFK vgs. +
samisk vgs. og
fagopplæring

Opplærings
sjefen

Ja, det
foreligger
rapporter
sentralt.

Hvem har
initiert
tiltaket?

Er tiltaket
evaluert? Evt
tidspunkt for
evalueringen

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef

Tabell 36 Samfunnskontrakten – NHO, LO og fylkeskommunen

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Samfunnskontrakten

2016

Ikke
sluttdato

Fagopplæring

Utfyllende kommentar
fra assisterende
opplæringssjef

-

KunnskapsNei
departementet,
NHO, LO
en nasjonalt inngått kontrakt, som også er inngått regionalt.
i Finnmark er kontrakten inngått mellom opplæringssjefen, NHO
og LO.
målet her er at flere skal få lærekontrakt.
alle forplikter seg til å jobbe med formidlingen.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 37 Kvalifiseringstiltak

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Varighet

Kvalifiseringstiltak

2016

2018?

Utfyllende kommentar
fra assisterende
opplæringssjef

-

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert
tiltaket?

Er tiltaket
evaluert? Evt
tidspunkt for
evalueringen

Alle vgs. i FFK
KunnskapsNei
etter behov
departementet
gjelder dem som ikke er kvalifisert til læreplass.
skolene kan søke om å få 25 000 pr elev for å kvalifisere dem til å
være ute i lære.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju
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Tabell 38 Spesialundervisningsmidler til lærekandidater

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Spesialundervisningsmidler
til lærekandidater
Utfyllende kommentar fra
assisterende opplæringssjef

-

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert
tiltaket?

Er tiltaket
evaluert? Evt
tidspunkt for
evalueringen

Ikke
Fagopplæring
Kunnskaps2018
sluttdato
departementet
egne midler både hos opplæringssjefen og midler som kan søkes
nasjonalt (UDIR-midler)

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 39 Undervisningstilbudet i den enkelte videregående skole

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Undervisningstilbudet i den
enkelte videregående
skole,
Tilbudssaken
Utfyllende kommentar fra
assisterende opplæringssjef

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Er tiltaket
evaluert? Evt
tidspunkt for
evalueringen

Årlig

-

-

-

Alle FFK vgs. + Opplæringssjefen
samisk vgs. og
fagopplæring +
ungdomsskoler
det er ulike undervisningstilbud ved de ulike videregående
skolene.
hver høst skrives en sak om undervisningstilbudet.
elevene søker i mars. Etter det justeres tilbudet etter søknadene,
og etter næringslivets behov.
gjennomfører prøveinntak, og vurderer hvilket tilbud som gir
flest mulig førstevalget innfridd. Om vi gjør det på én måte kan
70 prosent få førstevalget innfridd, men som vi gjør det på en
annen måte så kan 90 prosent få førstevalget innfridd.
Fylkeskommunen prøver hele tiden å komme opp på 90 prosent,
siden det påvirker gjennomføringen i stor grad.
men for eksempel: innen elektro var det mange som i en periode
ikke fikk læreplass, og de måtte få VG3 i skole, som ikke var så
vellykket. Da ble antallet plasser redusert, slik at alle som tar
elektro nå, de får læreplass og er sikret jobb etterpå.
det er veldig vanskelig å skjønne det med tilbud og etterspørsel
innen de ulike fagene.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju
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Tabell 40 Rådgiversamlingen

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Varighet

Informasjon/rådgvining
skoler og grunnskoler
Rådgiversamlingen

2014

Årlig

Utfyllende kommentar fra
assisterende opplæringssjef

-

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Er tiltaket
evaluert? Evt
tidspunkt for
evalueringen

Alle FFK vgs. + Opplæringssjefen Årlig
samisk vgs. og
fagopplæring +
ungdomsskoler
rådgiverne melder selv inn temaer de har behov for å få
informasjon om og opplæring i til rådgiversamlingen

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 41 Partnerskapsavtaler mellom videregående skoler og grunnskoler

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Varighet

Skolefaglig
kommunekonferanse,
partnerskap oppfølging
kommuner vgs.

2013

Årlig,
samt
samarbeid
hele året

Utfyllende kommentar fra
assisterende opplæringssjef

-

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Alle FFK vgs. +
Opplæringssjefen
samisk vgs. og
fagopplæring +
ungdomskoler
og skoleeiere
den viktigste faktoren for gjennomføringen er
grunnskolepoengene.
den enkelte videregående skolen har inngått
partnerskapsavtaler med sine kommuner.
grunnskolepoengene er på vei opp
grunnskolene jobber hardt med å få dette til

Er tiltaket
evaluert? Evt
tidspunkt for
evalueringen
Questback

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 42 PP-tjenesten

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

PP- tjenesten

Utfyllende kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

-

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Kontinuerlig

Alle FFK vgs. +
samisk vgs. og
fagopplæring

Kunnskapsdepartementet

Er tiltaket
evaluert? Evt
tidspunkt for
evalueringen

PP-rådgiverne i Finnmark er ute på den enkelte skole
Dette er i tråd med funn i rapport fra Thomas Nordahl sin siste
rapport, som sier at PP-rådgiverne bør ut på skolene for å komme
nærmere elevene.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju
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Tabell 43 LAO – Lærers Administrative Oppgaver

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Er tiltaket
evaluert? Evt
tidspunkt for
evalueringen

LAO (Lærers
Administrative Oppgaver)

2016

Kontinuerlig

Alle FFK vgs.

Fylkestinget

Nei

Utfyllende kommentar fra
assisterende
opplæringssjef

-

om å jobbe på en digital flate; alt av utredninger, sakkyndige
vurderinger og vedtak foregår i en digital flate.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju

Tabell 44 Elevtjenesten

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Er tiltaket
evaluert? Evt
tidspunkt for
evalueringen

Elevtjenesten

2016

Kontinuerlig

Alle FFK vgs
deltar

Opplæringssjefen

Er evaluert i
2019

Er tiltaket
evaluert? Evt
tidspunkt for
evalueringen

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef

Tabell 45 Program for bedre gjennomføring

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Program for bedre
gjennomføring

2015

2018

Lærere, leder,
Adm.

Kunnskapsdepartementet/
Utdanningsdirektoratet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Er tiltaket
evaluert? Evt
tidspunkt for
evalueringen

Opplæringssjefen

Ja,
Rapportering
av resultater.

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef

Tabell 46 Sommerskole i Finnmark

Navn på
tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Sommerskole i
Finnmark

2011

Utfyllende kommentar
fra assisterende
opplæringssjef

-

Varighet

Årlig

Alle FFK vgs.
+ samisk vgs.

for å hjelpe dem som har strykfag
har hjulpet masse

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef og intervju
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Tabell 47 Ny GIV

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert tiltaket?

Er tiltaket
evaluert? Evt
tidspunkt for
evalueringen

NY GIV –
overgangsprosjektet og
oppfølgingsprosjektet.

2010

2015

Lærere og
skoleledere

Kunnskapsdepartementet

Ja

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef

Fylkeskommunen har oppgitt at de totalt har 47 tiltak som skal bidra til å forebygge og
forhindre frafall fra videregående skole, 30 av dem er initiert fra fylkeskommunen selv, mens
17 er nasjonale tiltak og krav. 13 av tiltakene er særlig rettet mot elevene på yrkesfaglig
studieretning. Ingen av tiltakene er særskilt rettet mot studiespesialisering. To av tiltakene har
særlig fokus på overganger.

3.3 Vurderinger
Finnmark fylkeskommune jobber med en rekke relevante tiltak for å forebygge og forhindre
frafall i skolen.
Samtlige 47 tiltak synes å ha et fokus på økt gjennomføring. Kun to tiltak – begge nasjonalt
initierte, program for bedre gjennomføring og de inngåtte partnerskapsavtalene – synes å ha
direkte fokus på overgangene fra grunnskolen til videregående og mellom trinnene i
videregående. Det er imidlertid også enkelte andre tiltak som kan bidra i overgangene mellom
trinnene i skoleløpet i den videregående skolen, for eksempel Karriere Finnmark, Visma
InSchool, Vigo Bedrift, kombinasjonsklassene og formidling av lærlinger. At det er 13 tiltak
som er særskilt rettet mot yrkesfaglig studieretning synes naturlig, siden det er der
gjennomføringen har vært svakest.
All den tid vi vet at grunnskolepoengene er den største enkeltfaktoren av betydning for graden
av gjennomføring, kunne muligens samarbeidet med de enkelte grunnskolene og overgangen
mellom 10. klasse og VG1 hatt enda større prioritet.

3.4 Konklusjon
Finnmark fylkeskommune har implementert og jobber med en rekke relevante tiltak for å
forebygge og forhindre frafall fra videregående skole. De aller fleste tiltakene har fokus på
gjennomføring, og noen få har også fokus på de ulike overgangene. All den tid vi vet at
grunnskolepoengene er den største enkeltfaktoren av betydning for graden av gjennomføring,
kunne muligens samarbeidet med de enkelte grunnskolene og overgangen mellom 10. klasse
og Vg1 hatt enda større prioritet.
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4 I HVILKEN GRAD HAR FYLKESKOMMUNEN
OVERSIKT OVER OM IVERKSATTE TILTAK HAR
BIDRATT TIL FORBEDRING?
4.1 Revisjonskriterier
•

Iverksatte tiltak bør evalueres på en systematisk måte.

4.2 Data
Som det framgår av tabell 1 til tabell 47 i forrige kapitel, har fylkeskommunen opplyst at 26
av tiltakene er evaluert eller skal evalueres, 13 tiltak er ikke evaluert, mens for åtte tiltak er
det ikke besvart. Alle tiltakene, hvorvidt det er opplyst at de er evaluert, samt hvor mange
evalueringer som er mottatt framgår av tabell 48.
Tabell 48 Oversikt over tiltakene, hvilke som er evaluert og hvilke det er mottatt evalueringer for

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Evaluert?

Regional plan for kompetanse
Den gode Finnmarksskolen
Dialogmøte med rektorer; Forventningsdialog
og oppfølgingsdialog
Rektormøter

Nei
Rulleres årlig
Evalueres i dialog med
rektorer
Evalueres i dialog med
rektorer
Brukerevalueringer
Nei

Karriere Finnmark
Visma Inschool
Fylkeskoordinator for oppfølgingstjenesten
Ta i bruk Vigo Bedrift
Oppfølging av lærlinger, lærekandidater og
opplæringskontor
Prosjekt nettskolen
Mobbeombud for videregående skole og
lærlinger
Prosjektleder for kombinasjonsklassene
ArcticSkills
FYR

Versfamilehjemler og elevhybler
Digital oppmelding til fag- og svenneprøver
Tiltak for elever med spesielle behov
Kapittel 9A 1-15.
Realkompetansevurdering for voksne
Videreutdanning av pedagogisk personale,
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Nei
Evalueres internt. Det er
også laget rapport av
Veifred Markusson.
Nei
Ordningen skal
evalueres i 2020 av Udir
Nei
Ja
Forskning –
TrøndelagsForskning og UDIR med
egen evaluering
Nei
Nei

Mottatt
dokumentasjon på
evaluering?

Mottatt

Funnet på internett

Mottatt
Mottatt

Årlig
KD og UDIR
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kompetanseplan
Hospiteringsordningen
Tilstandsrapport for videregående opplæring
i Finnmark
Skoleporten, statistikkportal
Hjernen&Hjertet - statistikkportal
Moava 1310 – intern elektronisk portal for
prosedyrer
Folkehelse – deltakelse i tverrfaglig team i
sentraladministrasjon
Ungdata
Elev-, lærling- og lærebedriftsundersøkelsen
Tilskudd til Elevorganisasjonen i Finnmark
FEIDE - elektronisk innloggingsløsning
Hente ut statistikk i fagopplæring
Kvalitetsarbeid innen eksamensfeltet
Kurs og veiledning i regi av fylkeskommunen
Oppfølging av lærlinger i sluttfasen av
læretiden
Formidling av lærlinger, VG3 i skole,
Fagopplærings koordinatorer
Samfunnskontrakten
Kvalifiseringstiltak
Spesialundervisningsmidler til
lærekandidater
Undervisningstilbudet i den enkelte
videregående skolene
Rådgiversamlingen
Partnerskapsavtaler mellom videregående
skoler og grunnskoler
PP- tjenesten
LAO
Elevtjenesten
Program for bedre gjennomføring
Sommerskole i Finnmark
NY GIV – overgangsprosjektet og
oppfølgingsprosjektet.

engasjert
forskning
Årlig behandling i
Fylkestinget
Regelmessig av Udir
Fortløpende i nasjonalt
brukerforum og FFU
Årlig i forbindelse med
virksomhetsplanen
Administrativt i
sentraladministrasjonen
Regelmessig av NOVA –
årlige nasjonale
rapporter
Årlig i forbindelse med
tilstandsrapporten
Årlig i forbindelse med
tildeling av tilskudd
Regelmessig av Udir/KD
Nei
Nei
Nei

Ja, det foreligger
rapporter sentralt.
Nei
Nei
Ja, 2018

Mottatt
Fant på internett

Fant på internett
Fant på internett

Mottatt

Årlig
Questback

Nei
Ja, spørreundersøkelse
2019
Ja, Rapportering av
resultater.
Ja, KD

Mottatt

Mottatt

Kilde: Utfylt skjema assisterende opplæringssjef, tilsendte evalueringer og evalueringer hentet på internett.

Det er i følge Tabell 48 opplyst at det er gjennomført evalueringer for 26 tiltak (hvorav én er
planlagt i 2020). Revisjonen har mottatt dokumentasjon på gjennomført evaluering for sju
tiltak, og har funnet fire på internett. Som vi kommer tilbake til i den siste problemstillingen
(se tabell 51), opplyser tre fjerdedeler av lærerne ved begge de utvalgte skolene at de ikke tror
fylkeskommunen evaluerer tiltak.
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4.3 Vurderinger
Om lag halvparten av de iverksatte tiltakene er evaluert. Med unntak av tilstandsrapporten og
spørreundersøkelsen om elevtjenesten er alle evalueringene utført i regi av
Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet. At nasjonalt iverksatte tiltak også evalueres
nasjonalt synes naturlig. Det er imidlertid flere lokalt iverksatte tiltak, og mange av dem
kunne med fordel ha vært evaluert. For eksempel kunne det ha vært positivt for
fylkeskommunen å ha oversikt over om i hvilken grad Karriere Finnmark bidrar til færre
omvalg i fylket, om nettskolen bidrar til å få flere gjennom, om kombinasjonsklassene gjør at
minoritetsspråklige lykkes i større grad og betydningen av elevhjem kontra vertsfamilier og
aleneboende elever på hybler. Det er også viktig at resultatene fra evalueringene gjøres kjent
for skolene.
Som vist i utledningen av revisjonskriteriene (vedlegg 2) er vellykkede tiltak systematiske –
både i planlegging, gjennomføring og evaluering. Lillejord mfl (2015) vektlegger at alle tiltak
må evalueres – og da ikke bare hva som kom ut av det (resultatet), men også̊ prosessen.
Evalueringen skal altså ikke bare komme til slutt, men gå parallelt med arbeidet, slik at man
kan justere kursen underveis.

4.4 Konklusjon
Fylkeskommunen har god oversikt over hvordan det har gått i omlag halvparten av iverksatte
tiltak. Det gir dem til en viss grad oversikt. De kunne med fordel ha evaluert flere av de
iverksatte tiltakene for å få en bedre innsikt i hva som fungerer bra og hva som fungerer
mindre bra, og også for å få mer kunnskap om hvordan iverksette nye tiltak og prosjekter.
Lærerne ved skolene kunne også hatt nytte av mer kunnskap om resultatene fra evalueringene.
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5 HVORDAN IVERKSETTES AKTUELLE TILTAK AV
SKOLENE?
5.1 Revisjonskriterier
•

Tiltak som iverksettes bør planlegges, gjennomføres og evalueres på en systematisk måte.

5.2 Data
5.2.1 Nordkapp videregående skole
Bakgrunnsinformasjon om skolen
Nordkapp videregående skole har 245 elever (skoleporten.no). Skolen har ikke elevhjem, men
elevene bor i vertsfamilier eller på hybel alene eller sammen med noen. I underkant av
halvparten av elvene er såkalte borteboere – det vil si at de bor hos vertsfamilier eller på hybel
(fra intervjuer).
Figur 10 viser andel med progresjon og ikke-progresjon for elever på yrkesfaglige
programmer i overgangen fra Vg2 til læreplass/Vg3 ved Nordkapp videregående skole.

Figur 10 Progresjon og ikke-progresjon ved Nordkapp videregående skole, yrkesfaglige programmer, Vg2 til
læreplass/Vg3, prosent. Progresjon innebærer at eleven har beveget seg til et høyere nivå i den videregående
opplæringen. Ikke-progresjon vil dermed bety at eleven ikke befinner seg på et høyere nivå11.

11

Progresjon:
Overgang til studieforberedende utdanningsprogram
Overgang til påbygg (kun for Vg2)
Overgang til opplæring i bedrift
Overgang til alternativt Vg3 i skole (kun for Vg2)
Overgang til yrkesfaglig utdanningsprogram
Ikke progresjon:
Repetisjon
Omvalg
Ute av videregående opplæring
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Progresjon og ikke-progresjon ved Nordkapp videregående skole
yrkesfaglige programmer
100 %
80 %
60 %

Ikke-progresjon (prosent)

40 %
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20 %
0%
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2015
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Kilde: Skoleporten.no

Figur 10 viser at andelen med progresjon på de yrkesfaglige studieprogrammene ved
Nordkapp videregående skole har økt betydelig fra 2014 med en andel med progresjon på
53,1 prosent til 2018 hvor andelen med progresjon var på 84,8 prosent. Til sammenlikning var
tallene for progresjon Finnmark og Landet på henholdsvis 68,3 prosent og 75 prosent.
Figur 11 viser andel med progresjon og ikke-progresjon for studieforberedende programmer.

Figur 11 Progresjon og ikke-progresjon ved Nordkapp videregående skole, studieforberedende programmer, Vg2 til
Vg3, prosent. For definisjon, se fotnote 11.

(skoleporten.no)
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Progresjon og ikke-progresjon ved Nordkapp videregående skole
studieforberedende programmer
100 %
80 %
60 %
Ikke-progresjon (prosent)
40 %
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20 %
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Kilde: Skoleporten.no

Figur 11 viser at progresjonen for elevene på studiespesialiserende program ved Nordkapp
videregående skole for årene 2014-2018 har ligget mellom 85,2 og 96 prosent, og det var 96
prosent i 2018. Tilsvarende tall for 2018 var 93,8 prosent for Finnmark og 95,7 prosent for
Landet.
Skolebidraget til Nordkapp videregående skole på yrkesfaglige programmer framgår av figur
12.
Figur 12 Skolebidrag årsbestått yrkesfaglige programmer for 2015-2016, 2016-2017 og 2017-2018 Nordkapp
videregående skole

Skolebidrag årsbestått, yrkesfaglige programmer Nordkapp
videregående skole
88
86

84
82
80
78
76
74
2015-2016

2016-2017
Faktisk årsbestått

2017-2018

Forventet årsbestått

Kilde: Skoleporten.no

Det framgår av figur 12 at Nordkapp videregående skole for alle de tre skoleårene 2015-2016,
2016-2017 og 2017-2018 bidro positivt til at elevene ved de yrkesfaglige programmene besto
skoleåret. Som vi så i figur 8 var skolebidraget samlet sett for Finnmark negativt de to første
årene og null for det siste året. Nordkapp videregående skole skiller seg positivt fra resten av
fylket.
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Skolebidraget til Nordkapp videregående skole på studieforberedende programmer framgår av
figur 13.
Figur 13 Skolebidrag årsbestått studieforberedende programmer for 2015-2016, 2016-2017 og 2017-2018 Nordkapp
videregående skole

Skolebidrag årsbestått, studieforberedende programmer Nordkapp
videregående skole
96
94
92

90
88
86
84
82
2015-2016

2016-2017
Faktisk årsbestått

2017-2018

Forventet årsbestått

Kilde: Skoleporten.no

Som det framgår av figur 13 bidro Nordkapp videregående skole positivt til elevenes
årsbestått også for studieforberedende programmer. Som vi så av figur 8 var ikke resultatene
like bra for Finnmark – hvor det var negativt bidrag det første og siste året, mens det var
positivt bidrag for skoleåret 2016-2017. For Finnmark var avviket relativt stort på den
negative siden, mens det for Nordkapp var tilsvarende et stort positivt avvik for dette året.
Tiltak iverksatt og evaluert av Nordkapp videregående skole
Nordkapp videregående skole sendte i forbindelse med revisjonen inn et skjema med oversikt
over skolens iverksatte tiltak de siste ti årene og evalueringer av dem, se tabell 49. Skolen har
også sendt inn eksempler og dokumentasjon på tiltak og evalueringer.
Tabell 49 Tiltak Nordkapp videregående skole

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Varighet

Hvilke skoler
deltar?

Hvem har
initiert
tiltaket?

«Flere igjennom»: Tilbud
om repetisjonsundervisning for
Ny/Utsatt/Særskilt
eksamen
«Flere igjennom»:
Intensivundervisning
grunnleggende
ferdigheter
«Flere igjennom»: Jakten
på 2-ern

2009

Årlig høstterminen

Alle vgs i FFK

FFK

2009

Årlig høstterminen

Alle vgs. i FFK

FFK

Årlig
rapporteringsskjema februar

2009

Årlig vårterminen

Alle vgs. i FFK

FFK

Årlig statistikk
fullført og
bestått
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Fraværsregler og 10%
fraværsgrense

2016

Fra 1. august
2016

Alle vgs. i
Norge

KD

Elevfravær
gjennomgås 4
ganger årlig

Fagopplæringskoordinator: invitere
opplæringskontor til
elevene
Søknadsskriving og
intervjukurs for elever
vg2YF
Praksis i bedrift for YFelever

2013

Årlig
november

Alle vgs. i FFK

FFK

Formidling til
læreplass, årlig
oktober

2014?

Desemberjanuar

Nordkapp vgs.

Rektor

1990?

Hver elev har
4-20 uker per
år

Nordkapp vgs.

Rektor

Ressurs-team (rådgiver,
PP-rådgiver,
elevkonsulent,
spes.koordinator og
ass.rektor)
Elevundersøkelsen
nasjonal
Trivselsundersøkelsen

2010?

Møte hver 14
dag hele
skoleåret

Nordkapp vgs.

Rektor

Formidling til
læreplass, årlig
oktober
Faglærer og
avdelingsleder
evaluerer
forrige skoleår
Skoleårsgjennomføring
årlig august

2009

Årlig
November
Årlig Januar

Alle vgs. i
Norge
Nordkapp vgs.

KD

Partnerskap Nordkapp
vgs og Nordkapp/Måsøy
kommune

2013?

4 møter per
år,
faglærernivå
og rektornivå

Alle vgs. i FFK

FFK

LOSA-modell og
vekslingsmodell, hyppig
veksling mellom teori og
praksis
Vurdering for læring,
underveisvurdering

2005
og
2015

Hele
skoleåret

Nordkapp vgs.

Rektor

Årlig
skoleledelse og
fylkesting

2010?

Årlig Lærersamarbeid

Vgs. i hele
Norge

KD

FYR, yrkesretting av
fellesfag

2014?

Årlig et
tverrfaglig
prosjekt i
hver klasse

Vgs. i hele
Norge

KD

På sentralt
nivå, på
skolenivå
På sentralt
nivå, årlig
elevundersøkelse

Strykskjema, elever med
strykfag standpunkt

2015?

15-20 juni

Alle vgs. i FFK

FFK

Avviksskjema, fysisk og
psykososialt skolemiljø
oppl§9a

2010

Avvikssystem
hele
skoleåret

Alle vgs. i
Norge

FFK

2 ganger årlig
samtale
faglærer-elev
Gruppearbeid
lærerne ca 20
august

Alle vgs. i
Norge

KD

Nordkapp vgs.

Rektor

Årlig
gruppearbeid
lærerne

Nordkapp vgs.

Rektor

2009?

Underveisvurdering fagsamtaler
Gjennomføring og
elevresultater,
evaluering av lærerne

2006?

Vurderingskriterier i fag

2010?
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Rektor

Årlig november
avdelingsnivå
Årlig,
ressursteam og
plenum
Årlig,
skoleledelse

Årlig
opplæringssjef
og rektorer
Årlig,
Ledelsens
gjennomgang
av
kvalitetssystem
Årlig
skoleledelse
Årlig, lærernivå
og
skoleledernivå
og FFK
Årlig, lærernivå
og
skoleledernivå
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Anbefale lærere til
sensoroppdrag,
kompetanseheving

2006?

Lærere
plukkes ut til
sensoroppdrag

Alle vgs. i
Norge

KD

Årlig,
skoleledelse

Aktiviteter for
borteboer-elever,
Elevkonsulent
Felles aktivitetsdag
Møtekalender

2010?

4 kvelder per
år

Nordkapp vgs.

Rektor

Årlig,
skoleledelse

1990?
2010?

3 dager i året
Fast
strukturert
møteplan for
lærere

Nordkapp vgs.
Nordkapp vgs.

Rektor
Rektor

Årlig
2 ganger årlig

Kilde: Nordkapp videregående skole

Det framgår av tabell 49 at Nordkapp videregående skole utover pålagte tiltak fra nasjonalt
hold og fra fylket, selv har initiert og iverksatt ti tiltak for å forebygge og forhindre frafall.
Hvordan Nordkapp videregående skole jobber med ulike tiltak
Nordkapp videregående skole oppnår gjennomgående bedre resultater på statistikken
sammenliknet med andre videregående skoler i Finnmark, og scorer også generelt like bra
eller bedre enn samlet for landet. Det ble i intervjuet med ledelsen (rektor og assisterende
rektor) stilt spørsmål om hva skolen har gjort for å oppnå de gode resultatene. Ledelsen
forklarte dette med flere og sammensatte forhold. Mest trakk de fram et godt arbeidsmiljø
med stor grad av likeverd og en veldig sammensveiset ledergruppe som var på lag hele tiden.
Ledelsen fortalte at resultatene ved skolen var langt dårligere for 10-20 år siden. Den gang var
det et stort ønske og et mål for en samlet stab ved skolen om å oppnå bedre resultater, og dette
ble beskrevet som en sterk kultur på skolen. For å få til høyere grad av gjennomføring
vektlegger ledelsen å iverksette konkrete tiltak, og nasjonale tiltak blir tilpasset lokale forhold
og blir omgjort til konkrete tiltak på skolen. Alle tiltak blir evaluert – både underveis og til
slutt. Underveisevalueringen skjer i en løpende dialog med lærerne. Lærerne bekreftet i
intervju at de deltar i evalueringen av alle tiltak.
Ledelsen ved skolen uttalte videre at det har vært et stort fokus de siste to-tre årene å velge ut
tiltak sammen med lærerne, og at lærerne har stor grad av innflytelse på de ulike valgene.
Ledelsen viste også til tillitsvalgte som nå sier at det er slutt på den tiden hvor det ble sagt at
nå har ledelsen sittet og funnet ut prosjekter som vi skal drive med – fordi det er forankret i
personalet. Det ble videre framholdt at de har blitt bedre på å ha gode prosesser og på å
forankre alt som skjer. Det ble fortalt at det generelt er veldig stor grad av stabilitet og lite
gjennomtrekk både i ledergruppa og blant øvrige ansatte ved skolen. At alle på skolen
samarbeider og blir enige om tiltak ble bekreftet i intervjuet med en gruppe lærere. De ga
uttrykk for at samarbeidet mellom ledelsen og lærerne er veldig dynamisk, og videre at de
føler at de i alle saker får støtte og at ingen gir seg før problemet er løst:
Lærerne er ikke alene her, vi har hele veien støttespillere i ledelsen. Ledelsen er veldig
flinke til å hjelpe til. Det er kort vei til administrasjonen. Det fører også til at vi lærere
får eierskap til det som skjer – alle prosjekter, alle utviklingstiltak vi iverksetter. Vi har
stor innflytelse på hvilke områder og tiltak skolen velger å satse på. Vi er med å sette
agenda for eksempel for planleggingsdager, velge ut hva vi skal jobbe med og vi sier i
fra underveis når vi ser ting vi må jobbe med.
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Ledelsen fortalte videre at de alltid følger opp den nasjonale elevundersøkelsen med en lokal
undersøkelse, fordi den går dypere og dermed gir mer. Det er egne spørsmål i denne
undersøkelsen, blant annet knyttet til borteboerne. Resultatene kan splittes opp på klasser, og
da kan man følge opp problemene mye mer konkret. Ledelsen sa at oppfølgingen av denne
skjer ved at Ressursteamet presenterer undersøkelsen for alle de ansatte, og at det da kommer
veldig tydelig fram hva de må jobbe med. Selv om også den lokale undersøkelsen er anonym,
sa ledelsen at den likevel gir en kraftig indikasjon på hvor skoen trykker og hvor de må sette
inn tiltak. Lærerne sa om den lokale undersøkelsen at når resultatene er klare, så blir aktuelle
tiltak iverksatt umiddelbart.
Ledelsen var videre opptatt av å legge mye til rette for at lærerne skal ha best mulig vilkår for
å gjøre sin jobb. De fortalte at de prøver å skrelle av mest mulig av byråkrati for lærerne, slik
at de får et minimum av skjemaer ol. Dette arbeidet tar ledergruppa seg av, slik at lærerne kan
bruke mest mulig tid på lærergjerningen sin. Det ble sagt at skolen også har en kultur for
likeverd; at alle er like mye verd uansett hva slags rolle du har ved skolen – enten du er rektor
eller lærer.
I tillegg til å delta i de ulike tiltakene som skolen til enhver tid jobbet med, jobber lærerne
fortløpende med enkeltelever. De kunne fortelle at om de oppdager en elev som står i fare for
å falle fra er de veldig tett på. De vil da snakke både med eleven og foreldrene for å finne ut
av situasjonen. En lærer viste til et eksempel:
Sist høst oppdaget jeg (kontaktlærer) en som nok sto i fare for å falle fra. Da snakket
først jeg med ham. Så snakket min avdelingsleder med ham, også snakket vi begge med
ham. Og så snakket vi om det kanskje var noen andre linjer han kunne komme inn på –
det viste seg at der han ville var det ikke mulig. Men det viste seg også at han ville gå
på skolen her. Han har søkt på naturbruk til neste år, men han er fortsatt her. Vi holder
ham beskjeftiget – det er kjempeviktig at han ikke faller ut nå. Vi er jo en liten skole, og
det gjør det mye lettere å se disse elevene.
Lærerne sa også at de mener at trivsel er veldig viktig for å forebygge og forhindre frafall. De
mente at om de får elevene sine til å trives, så slutter de ikke. De nevnte at de nok har et par
elever ved skolen som man kanskje kan undre seg over hva gjør der, men de fortsetter å
komme hver dag fordi de trives. De fortalte også at skolen har en egen miljøplan som
inneholder alt fra kantinen, til ulike aktiviteter, sponsing av medlemskap på treningssenter,
leie av treningshall og svømmesenter, aktivitetsdager, foreldremøter på lørdag med tanke på
at det er mange borteboende, medlemskap i den kulturelle skolesekken, trivselstiltak på
klassenivå, felles avslutning til jul og påske. Og de berømmet skolens elevkonsulent som de
sa er veldig flink, også på fritiden.
Lærerne framhevet videre at kulturen på skolen er at alle hilser på hverandre og at de
opplevde stemningen på skolen som god. Mulige grunner til dette sa de kan være at de ikke
har så mange elever der, og at lærerne vet hvem alle elevene er. De mente det er god trivsel
både blant lærere og elever.
Lærerne fortalte videre at klasserådsmøtene, hvor alle lærerne som har klassen i ulike fag
møtes, også fungerer veldig bra. For her kan man forhøre seg med andre om en enkelt elev
som synes å falle fra i noen fag, også sliter i andre fag. Det gir en mulighet til å diskutere på
tvers hvordan det går. I tillegg har de på Vg1 nå en medlærer i klassen som kan hjelpe til med
å følge opp utsatte elever. De sa at det tidligere har vært mest fokus på å gi elever med vedtak
ekstra hjelp, men at det nå er blitt utvidet til også å hjelpe andre elever som sliter. Det at de
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har fått medlærer på Vg1 som de selv kan styre bruken av, mente de bidrar sterkt overfor
disse elevene.
Lærerne fortalte at skolen bruker en del ressurser på ekstraundervisning:
Vi har i flere år tilbudt leksehjelp to ganger i uka til alle elevene ved skolen. Det er for
alle, men treffer kanskje spesielt dem som sliter litt og som ikke kan få hjelp hjemme.
Det inviteres også til mattehelg. I tillegg gis det ekstra midler før eksamen som brukes
til å legge til rette for og øve på eksamensoppgaver, og vi får ekstra timer om vi ser at
elever ligger dårlig an.
I intervjuet med lærerne kom det fram at om de føler de trenger ekstra timer til en elev som
sliter, så er det bare å gå og snakke med den nærmeste lederen, og at da vil alltid lederen være
imøtekommende og gi tillatelse til det som trengs. Lærerne sa at deres visjon er ”alle
gjennom” – at de gjerne vil at elevene deres både skal komme seg gjennom og at de skal gjøre
det så bra som de har forutsetninger for å greie. De sa også at de først ikke kjente seg helt
igjen i statistikken som viste at flere ikke hadde kommet gjennom, men at når de innså at det
skyldtes at det ikke var lærlingeplasser, så fokuserte de mye på det, og dermed var statistikken
nå blitt bedre.
Nærmere om Ressursteamet
Ledelsen framholdt videre at en annen viktig grunn til at skolen har lykkes med arbeidet med
å forebygge og forhindre frafall er ressursteamet. Dette teamet ble etablert rundt 2010. Det ble
forklart at teamet jobber med dem som ikke mestrer, som sliter av ulike grunner i kortere eller
lengre perioder, og at også elevkonsulenten er med i det teamet. Cirka 40-45 prosent (42
prosent i år) av elevene ved skolen er borteboerelever, og det kom fram i intervju at mange av
dem sliter. Skoleåret starter derfor med å møte alle borteboerforeldre, slik at de får
informasjon, møter lærerne og elevkonsulenten, som følger disse elvene spesielt mye opp.
Hun går rundt i bygget og følger med hele tiden. For to år siden ble hun med i
kroppsøvingsfaget på yrkesfag, noe ledelsen mente er veldig smart. Det gjør at hun får en god
arena til å bygge relasjoner. Elevkonsulenten følger også opp alt av aktivitetstiltak og sosiale
tiltak; borteboermiddag, leie av svømmehallen, idrettshallen, fritidsaktiviteter, turaktiviteter,
klatrevegg, aktivitetsdag osv. Skolen har også aktivitetsdag første fredag når skoleåret starter,
slik at alle skal få en positiv opplevelse før de drar hjem i helgen.
Ledelsen fortalte videre om Ressursteamet at de både kan jobbe mot enkeltelever og kan gå
inn i klassen om det er behov for det. Videre ble det i intervjuet lagt vekt på at det også er lav
terskel for enten å sette inn en medlærer eller ta elever ut av klassen for å gi dem tilpasset
opplæring. Det ble fortalt at problemene til mange elever ofte er veldig sammensatt og at det
er der ressursteamet er så genialt. Når ressursteamet setter seg ned og snakker om en elev
(eleven har da gitt samtykke til at saken blir tatt opp i teamet), ser man at eleven ofte har vært
hos flere, og at det er lettere å finne en god løsning når teamet ser på det sammen.
Ressursteamet møtes hver 14. dag og de har ingen fast agenda, siden temaet er å diskutere
saker som har dukket opp siden sist. Det blir skrevet referat fra møtene, og sakene derfra blir
fulgt opp på det påfølgende møtet. De fortalte at det på referatene er mellom to og ti saker –
og at halvparten av sakene dreier seg om elever.
Teamet består av assisterende rektor, elevkonsulent, pp-rådgiver i skolen og ved LOSA,
rådgiver, leder i oppfølgingstjenesten for Nordkapp og Måsøy og avdelingsleder ved yrkesfag
som er koordinator for spesialundervisning. Teamet har også møter to ganger pr år med
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helsesykepleier, ungdomskontakten på NAV, psykiatrisk helsearbeider, kommunelege II og
politi.
Ressursteamet sa de skal være et lavterskeltilbud til elevene, og at særlig elevkonsulenten blir
mye brukt. Videre sa de at deres viktigste oppgave er å fange opp dem som strever:
Vi er en liten skole – vi har en flat struktur, og det gjør at vi lettere kan se ting. Vi
ønsker å lette arbeidet til kontaktlærerne. Kontaktlærerne har mye å gjøre. Om de har
et par elever som trenger ekstra oppfølging, så bruker de fort opp alle ressursene sine
på de to elevene. Og der kan vi komme inn og hjelpe til. Om det trengs å ta i et tak – om
det trengs noe ekstra undervisning en periode for eksempel, så bidrar vi med å få
organisert det. Det at vi er en liten skole og at vi har så god oversikt gjør også at her
forsvinner ingen ut uten at vi vet hva som er årsaken til det. Vi vet hvor skoen trykker
stort sett.
Fraværsgrensen
Ledelsen uttalte at fraværsgrensen hos dem har vært utelukkende positiv. De fortalte at den
har bidratt til en dramatisk reduksjon av fraværet, fra ti til tre prosent. De sa det tiltaket fikk
slutt på nesten all skulking, og at det er av stor betydning, fordi hovedgrunnen til at de kan få
elevene til å fullføre er at de møter på skolen. Såpass mye betyr det:
Vi hadde allerede ressursteamet som jobber med dem som virkelig sliter, også fikk vi
fraværsgrensa som ordner resten!
Ledelsen mente at fraværsgrensen ikke er noe problem for dem som er virkelig syke, siden de
kan levere legeattest, og man kan få slettet inntil ti dager. De fortalte videre at de i et
samarbeidsmøte i høst hadde fått kraftig kritikk fra elevrådet forskjellsbehandling når det
gjelder fraværsregelen. Dette bidro både til en klargjøring overfor lærerne slik at alle tolker
reglene likt, og til å forklare elevene at for at det skal bli rettferdig, så må lærerne faktisk
behandle dem ulikt. Ledelsen uttalte imidlertid at de er runde innenfor firkanten (loven). De
avsluttet med at de gangene elevene ikke greier å henge med, så er det ikke fraværsregelen
som har skylden, men at de ikke har vurderingsgrunnlag.
Om det er noen tiltak som fungerer bedre enn andre
Ledelsen trakk fram flere tiltak som de mente fungerer bedre enn andre. Det første er LOSA,
et fjernundervisningstilbud, som gjør at de yngste elevene kan bo hjemme lengre. Dette
tiltaket har som målsetting å øke gjennomføringen. Dernest kartleggingsprøvene som skolen
har valgt å videreføre fra Ny Giv, fraværsgrensa som har fått slutt på nesten all skulking,
tiltaket om ekstraundervisning/repetisjonsundervisning til dem som har hatt strykfag,
intensivundervisning til dem som trenger det, trening i søknadsskriving for yrkesfagelevene,
som alle ble trukket fram som helt grunnleggende tiltak ved Nordkapp videregående skole for
å få elevene til å fullføre og bestå.
Et annet tiltak de ville framheve var underveisvurdering/fagsamtale/elevsamtale. Skolen har
brukt nesten ett år på å lage opplegg for dette, og det har blitt gjort etter tilbakemeldinger om
at elevene trenger en tilbakemelding underveis. De har også jobbet med å lage et
tolærersystem i klassene, ikke at det bare er en medlærer, noe de mente vil gjøre det lettere å
tilpasse undervisningen.
Ytterligere ett tiltak de framhevet var lærernes evaluering av skolens elevresultater. På
planleggingsdagen, siste dag før skolestart, får lærerne presentert elevresultatene, det vil si
karakterer elevene deres fikk i forrige skoleår. Lærerne jobber så med dette i fagseksjoner
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(grupper etter avdelinger). De må evaluere og forklare for hverandre hva som gikk bra og hva
som gikk dårlig både for karakterer og gjennomføring for sine elever. Og de må diskutere
årsaker til hvorfor det gikk bra eller dårlig, og om eventuelle avvik mellom eksamen og
standpunkt. Ledelsen fortalte at hver gruppe skriver referat, som så ledelsen syr sammen til ett
stort sammendrag, og at dette så blir diskutert i ledermøtet. Deretter blir det vurdert om enkle
tiltak kan iverksettes med en gang eller om det kreves noe mer.
Ledelsen fortalte videre at det i tillegg kan komme opplysninger i denne prosessen som kan
være nyttige å ta med til partnerskapet de har sammen med kommunen. Svake resultater i et
spesifikt fag ett år kan for eksempel være nyttig å diskutere der.
Der er et ønske fra skolens side at lærerne ved skolen skal være sensorer. Etter ledelsens
oppfatning gir dette lærerne mer innsikt og et større bilde av hvordan det henger sammen; hva
som egentlig vurderes, og at det har bidratt til en bevisstgjøringsprosess for flere lærere.
Nærmere om overganger
På spørsmål om hvordan skolen jobber med overganger, svarte ledelsen at de på initiativ fra
opplæringssjefen i 2014, da gjennomføringen i Finnmark lå på rundt 50 prosent, inngikk
partnerskapsavtaler med skolene i de to kommunene som var aktuelle for dem, Nordkapp og
Måsøy. De fortalte at de har delt arbeidet i to – de jobber på systemnivå i ledergruppene, og
disse møtes to ganger pr år. Partnerskapsavtalen evalueres og signeres i mai hvert år. Den
andre tilnærmingen er at lærerne samarbeider på fagnivå, og det arbeidet har de også
formalisert. I inneværende skoleår blir det samarbeidet om tysk, engelsk og matematikk. Dette
innebærer at lærerne i grunnskolen jobber i grupper sammen med lærerne fra videregående
om blant annet læreplanene sine. Disse faggruppene har møter fire ganger i året. Etter hvert
møte blir det skrevet referat, evaluering og plan for neste gang, for at det skal være
kontinuitet. Dette arbeidet foregår i regi av Nordkapp videregående skole.
Ledelsen sa videre at et tiltak de har for å gjøre overgangen fra 10.klasse til Vg1 lettere er å
gjennomføre en åpen dag. Niendeklassinger fra egen kommune og et par andre kommuner
kommer til skolen, og hver klasse presenterer sitt fag. Deretter går elevene fra post til post.
Ledelsen sa målet med dette er at det skal starte prosessen med hva de ønsker å velge. Dernest
blir tiendeklassingene invitert til å hospitere på videregående, hvor de får komme til skolen
noen timer eller en dag og være i en klasse, og gjerne også gjøre noe praktisk.
Ledelsen fortalte videre at et annet tiltak som også skal bidra til å bedre overgangen mellom
10.klasse og Vg1 er myndighetenes innføring av kartleggingsprøver i lesing, regning og
engelsk ved oppstart av Vg1, som nå har blitt gjennomført i minst ti år. På disse
kartleggingsprøvene har det gjennomgående vært lav scoring. Dette har vært lagt fram for
grunnskolelærerne for å vise dem hva som kreves, uten at det har gitt veldig respons.
Samarbeidet stoppet en periode opp på grunn av konflikt i faglærergruppene i grunnskolen og
videregående. Ledelsen trodde grunnen var at grunnskolelærerne nok føler at lærerne fra
videregående skyver ansvaret over på dem, mens de på sin side helt sikkert føler at de har
gjort en bra jobb. Da konflikten oppsto erkjente de at de for å få dette til måtte jobbe mer med
forankring -– få tydelig fram hva det dreier seg om. Deretter ble det valgt leder og sekretær i
hver gruppe, og det ble i samarbeid utarbeidet agenda og innkalling. Fra starten av måtte de
bruke litt tid på å bli kjent, men ledelsen framholdt at dette etter hvert har gått bedre og bedre.
De sa at hele hensikten er at de på videregående skal forstå hvordan de legger opp
læreplanene i grunnskolen, og omvendt at de skal forstå hva de jobber med på videregående.
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De nevnte et eksempel som kom ut av samarbeidet, og det var at tysklærerne fra videregående
nå blir brukt som sensorer ved muntlige prøver i ungdomsskolen.
For elever som gjør det veldig dårlig på kartleggingsprøven i august i Vg1 er det tilbud om
intensivundervisning. Dette var også tidligere inkludert i det nasjonale prosjektet ”flere
gjennom”. Skolen har videreført tiltaket, men da det var et nasjonalt tiltak, fulgte det også
ekstra midler med. Ledelsen fortalte at rutinen nå er at etter første halvår i Vg1 blir det fulgt
opp hvem som ligger an til ikke å få standpunkt, altså hvem som muligens vil stryke i ett eller
flere fag. Da går det beskjed fra assisterende rektor til avdelingsleder om hvilke elever dette
gjelder, som så følger det opp. Det blir lagt vekt på at eleven skal få vite hva han/hun må
forbedre.
På spørsmål om overgangene underveis i det videregående løpet, kom ledelsen inn på dem
som er ferdig med Vg1, men som har stryk i ett eller flere fag. Rutinen for disse er at det blir
fylt ut et strykskjema, hvor rektor vurderer om eleven skal få gå videre til Vg2 eller ikke. Ved
skolestart i august får alle som kommer inn på Vg2 med stryk tilbud om oppmelding til ny
eksamen, med hjelp til forberedelse gjennom repetisjonsundervisning. Dette var også
inkludert i det nevnte prosjektet ”flere gjennom”. Et element i denne satsningen er også
”jakten på toern”, som dreier seg om å gi ekstra undervisning til dem som ligger an til stryk
og hjelpe dem til å komme seg opp til karakteren 2.
Ledelsen fortalte at skolen gjennom Vg2 hjelper elevene med å bestå de fagene de eventuelt
har strøket i. Videre sa de at det i løpet av Vg2 for yrkesfagelevene er veldig fokus på å
forberede dem til de skal ut i lære. Opplæringskontorene blir invitert til skolen for at elevene
skal få snakke med dem. Rådgiverne har kurs i søknadsskriving for dem. Ledelsen uttrykte at
det har vært et problem at det ikke har vært læreplasser nok. Men de sa videre at fylket har
hatt en aksjon de siste tre årene, og at det har blitt mye bedre. Videre ble det fortalt at
programfaglærerne ved skolen også gjør en jobb ut mot de lokale bedriftene.
Det ble videre gjort rede for at de som ikke får læreplass får tilbud om Vg3 i skole, og at de
hadde en klasse på 15 elever (fra hele fylket) på elektro for noen år siden. Lærerne kalte Vg3 i
skole for kvasiopplegg, som egentlig bare blir tull, og som ikke er et godt tilbud. De sa også at
det er flere som slutter når de får det tilbudet. De sa videre at de jobber hardt for at elevene
skal få læreplass. De fortalte at de i Honningsvåg ikke har så mange bedrifter, noe som gjør at
de må være litt i forkant. De ga et eksempel på dette, hvor de ett år tilbød noen elever å få
praksisperiodene sine i Alta, og da fikk de læreplass der etterpå, noe som i sin tur bidro til at
Nordkapp videregående skole har blitt leverandør av lærlinger til en bedrift i Alta.
Ledelsen ved skolen fortalte at de hadde få elever som valgte å ta påbygning, for skolen har
ikke det tilbudet, og da må eleven eventuelt flytte, noe de fleste ikke ønsker. Skolen opplever
imidlertid at det er en del som tar omvalg etter Vg2 og starter på nytt på et annet Vg1. Det
hender også at de begynner å jobbe uten lærekontrakt, men det er veldig få. LOSA har flere
omvalg enn resten av elevene. Sannsynligvis kan dette skyldes at elevene der velger noe
lokalt først, for da kan de bli hjemme ett år til, også ender de opp med å ta to Vg1. Ledelsen
medga at de på det området skilte seg ut i negativ retning sammenliknet med andre skoler.
Samtaler med elevene
Elevene ved skolen fortalte at det er godt miljø ved skolen og at de selv ikke har opplevd
mobbing. De opplevde videre at det er et tett forhold med lærerne som bryr seg og som følger
dem godt opp. De hadde likevel et eksempel på en som hadde sluttet, hvor de mente årsaken
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var at vedkommende ikke hadde følt seg hjemme der og at han/hun hadde blitt hengt ut av
læreren. De sa de synes det er dumt det ikke er elevhjem i kommunen for borteboer-elever,
men at de er glade for at disse elevene har en egen kontaktperson (elevkonsulenten). Videre
mente de at én årsak til frafall kan være at det er teoretiske fag i alle fagretninger. De mente
videre at noen slutter for å bli influensere. Ellers mente de det var mer vanlig å bytte fag enn å
droppe ut.
Elevene på studiespesialisering sa at der jobber lærerne hardt for at elevene ikke skal slutte.
De skrøt generelt av at de får leksehjelp i flere fag.
På én yrkesfaglig studieretning var det ikke fullt så bra som på de andre retningene. Der ble
det fortalt at én allerede hadde sluttet uten at kontaktlærer hadde fanget det opp og at flere
snakker om å slutte. Det ble sagt at det er lite pauser der og mange arrangementer og mye
ansvar.
Elevene etterlyste at helsesøster kan være enda mer tilgjengelig, at hun bør gå mer rundt. At
hun sitter på et kontor hvor elevene må oppsøke henne, gjør at flere ikke tør gå til henne.
Elevene ønsket seg også flere lokale miljøundersøkelser. Det ble også nevnt at det kunne vært
mer fokus på mental helse, og at lærerne kunne ha tatt mer hensyn til dem som sliter.
Generelt ga elevene uttrykk for at det er veldig bra som det er, at de trives godt på skolen, at
det legges godt til rette for borteboere, at skolen serverer frokost for en billig penge, at det er
godt tilbud av fritidsaktiviteter og studentrabatter:
Det er god stemning. Folk er hyggelige i Honningsvåg.
5.2.2 Hammerfest videregående skole
Bakgrunnsinformasjon om skolen
Hammerfest videregående skole har skoleåret 2018-2019 377 elever (skoleporten.no). I følge
intervju er omtrent 20-25 prosent av skolens elever minoritetsspråklige, og en annen andel på
20 prosent er borteboere. Skolen har elevhjem for alle borteboende elever.
Progresjon og ikke-progresjon for elever ved Hammerfest videregående skole, dvs om eleven
har beveget seg til et høyere nivå i den videregående opplæringen eller ikke, vises i figur 14
og 15. I figur 14 ser vi situasjonen for elevene på yrkesfaglig studieretning.
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Figur 14 Progresjon og ikke-progresjon ved Hammerfest videregående skole, yrkesfaglige programmer, Vg2, prosent.
For definisjon, se fotnote 11.
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Figur 14 viser at andelen med progresjon på de yrkesfaglige programmene ved Hammerfest
videregående skole har variert i perioden 2014-2018 fra 58 prosent til 70,5 prosent. I 2018 var
andelen med progresjon 62,9 prosent. Tilsvarende tall for Finnmark var 68,3 prosent, og for
Landet 75 prosent.
Figur 15 viser progresjon og ikke-progresjon ved Hammerfest videregående skole
studieforberedende programmer.
Figur 15 Progresjon og ikke-progresjon ved Nordkapp videregående skole, studieforberedende programmer, Vg2,
prosent. For definisjon, se fotnote 11.
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Figur 15 viser at progresjonen for studieforberedende programmer har variert i perioden
2014-2018. Andelen med progresjon har variert mellom 78,7 prosent og 97,6 prosent. I 2018
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var andelen med progresjon 92,7 prosent. Tilsvarende tall for Finnmark og Landet i 2018 var
henholdsvis 93,8 prosent og 95,7 prosent.
Skolebidraget til Hammerfest videregående skole på yrkesfaglige programmer framgår av
figur 16.
Figur 16 Skolebidrag årsbestått yrkesfaglige programmer for 2015-2016, 2016-2017 og 2017-2018 Hammerfest
videregående skole
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Figur 16 viser at Hammerfest videregående skole er på den negative siden i skolebidrag, som
vil si at skolen bidrar mindre enn landsgjennomsnittet. Videre kan vi se at det for alle tre
årene har vært en positiv utvikling i skolens bidrag, ved at avviket mellom forventet og
faktisk resultat er blitt mindre, det var på nesten 20 prosent i 2015-2016, cirka 10 prosent i
2016-2017 og på i underkant av fem prosent i 2017-2018. Også for Finnmark var bidraget
samlet sett negativt de første to årene, mens det for de siste året var null. Avvikene var større i
Hammerfest enn de var i resten av fylket.
Skolebidraget til Hammerfest videregående skole på studiespesialiserende programmer
framgår av figur 17.
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Figur 17 Skolebidrag årsbestått studieforberedende programmer for 2015-2016, 2016-2017 og 2017-2018 Hammerfest
videregående skole
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Figur 17 viser at skolebidraget til Hammerfest videregående skole var negativt i 2015-2016 og
2017-2018, mens det var positivt i 2016-2017. Det er samme tendens som vi så i figur 9 for
hele Finnmark. Avviket var god del større for Hammerfest det første året, mens det var mer på
nivå med resultatet for fylket de neste to årene.
Satsingsområder Hammerfest videregående skole
Hammerfest videregående skole sendte i forbindelse med revisjonen inn flere skjemaer med
oversikt over skolens iverksatte tiltak de siste årene, og disse er oppsummert i tabell 50.
Tabell 50 Tiltak Hammerfest videregående skole

Navn på tiltak/prosjekt/
rutine

Start

Varighet

Hvilke
skoler
deltar?

Hvem har
initiert
tiltaket?

Kombinasjonsklasser, tospråklig
fagopplæring, særskilt
språkopplæring,
kompetanseheving,
foreldremøter for
minoritetselever
VIP-programmet om psykisk
helse, samarbeid med
kommunepsykolog,
helsesykepleier,
ungdomstjenesten
Relasjonsbygging, aktiviteter,
VIP- Makkerskap

2016

Har vært på
skolens
utviklingsplan
de siste tre
skoleår

Hammerfest

Rektor,
basert på et
nasjonalt
program
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Er tiltaket
evaluert?
Evt
tidspunkt
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Nei
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FYR—pedagogisk praksis

2016

Dybdelæring—pedagogisk
praksis

2018

Bedre koordinering av
elevtjenestene

2018

Hyppigere klasselærerråd,
innhold og struktur i
klasselærerråd

2017

Økt fokus på pedagogisk
praksisfeltet i møter/møtetid

2016

Styrking av profesjonelle
læringsfellesskap: seksjonstid

2016

Tett oppfølging av fravær,
innføring av fraværsgrensen

2016

Var på skolens
utviklingsplan
for skoleårene
2016/2017 og
2017/2018
Er på skolens
utviklingsplan
skoleåret
2018/2019
Er på skolens
utviklingsplan
skoleåret
2018/2019
Var på skolens
utviklingsplan
for skoleåret
2017/2018
Har vært på
skolens
utviklingsplan
de siste tre
skoleår
Har vært på
skolens
utviklingsplan
de siste tre
skoleår
Har vært på
skolens
utviklingsplan
de siste tre
skoleår

Kunnskapsdepartemen
tet
Kunnskapsdepartemen
tet
Hammerfest

Rektor

Nei

Hammerfest

Rektor

Nei

Hammerfest

Rektor

Nei

Hammerfest

Rektor

Nei

Hammerfest

Rektor

Deltakelse i NIFU-prosjekt om
fraværsoppfølging
Deltakelse i prosjektet NAVveileder i vgs. og videreføring til
ordinær drift
Oppfølging av enkelte lærere,
veiledning
Informasjons- og
motivasjonssamlinger i forkant
av søknader til læreplass
Samarbeid med
næringsliv/arbeidsliv/
opplæringskontorer om
læreplasser,
lærekandidatplasser, utstyr,
praksisplasser, m.m.
Spesielle tilbud i kroppsøving
Ekstra undervisning i ulike fag—
NUS elever, elever i fare for stryk
Bruk av 2-lærer system, spesielt i
fellesfag på yrkesfag
Utdanningsvalg-samarbeid med
grunnskolene, veiledning
Implementering av ny §9A
Styrket rådgivertjenestenøkning av ressursen
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Ukentlig oppfølging av elevenes
læringsmiljø og resultater i
ledermøter
Aktiviteter for borteboende
elever
Ulike opplæringstilbud for
voksne
Kompetanseheving: etter- og
videreutdanning
Kilde: Hammerfest videregående skole

Tiltakene vist i tabell 50 er dels initiert nasjonalt og dels initiert ved skolen. Ingen tiltak er
evaluert ved skolen. På spørsmål om tiltakene blir evaluert, svarte rektor at de ikke har
kommet så langt i utviklingen sin. Tiltakene skolen iverksetter er basert på rektor og
ledergruppens problemanalyse av skolen og på forskning på området. Tiltakene vil bli gjort
nærmere rede for i neste avsnitt.
Hvordan Hammerfest videregående skole jobber med ulike tiltak
Rektor ved skolen har vært i stillingen i tre år. Han har lang fartstid ved skolen. Han fortalte at
han hadde sett at skolen hadde en samarbeidsmodell som ikke helt fungerte, og at de etter å ha
prøvd litt ulike modeller, nå har funnet fram til en modell som fungerer ganske bra. Skolen
har nå tre avdelinger, og avdelingslederen på den enkelte avdeling har ansvaret for elevene
som hører til under den avdelingen. Den enkelte avdeling har møter med elevtjenesten. Det
mer systematiske arbeidet med ulike prosjekter og tiltak skolen jobber med startet også for tre
år siden – ved oppstart av skoleåret 2016-2017.
Rektor sa at Hammerfest videregående skole har ligget svakere an sammenliknet både med
resten av fylket og med landet, men viste til tall for skoleårsgjennomføring som viser bedring
også for Hammerfest. Han sa videre at selv om man ikke kan være sikker på at denne
tendensen skyldes deres innsats, så tror de at det har en sammenheng.
Rektor mente videre at inntakspoengene ligger lavere i Hammerfest enn for resten av
Finnmark. Om man ser på inntakspoeng pr kommune lå Hammerfest lavere enn Finnmark –
og Nordkapp og Landet – fram til og med skoleåret 2016-2017 (skoleporten.no). På
kommunenivå steg poengene fra 2016-2017 til 2017-2018, slik at Hammerfest kom på nivå
med Nordkapp og Finnmark, men de lå alle under gjennomsnittet for landet (skoleporten.no).
Rektor viste til at om man derimot ser på inntaket til den enkelte videregående skole – skolene
har et annerledes inntaksgrunnlag enn fra egen kommune – så viste tall fra skolenes egen
statistikkportal Hernen&Hjertet at Hammerfest for skoleåret 2017-2018 hadde inntakspoeng
på 37,5, som var 2,2 poeng lavere enn Finnmark, og 3,7 poeng lavere enn Landet.
Rektor fortalte at de det siste året har halvert andelen elever med IV (elever som får ikke
vurdert – IV, dvs ikke grunnlag for å vurdere kompetansen). Andel med stryk/karakter 1
ligger litt høyere enn IV, sa han, men denne har også blitt lavere enn den var tidligere.
Lærerne framhevet at elevene må være motiverte for ikke å slutte og dette har sterk
sammenheng med om de kommer inn på førstevalget sitt eller ikke. De nevnte som eksempel
linjen automasjon for to år siden, hvor det hadde vært åtte søkere som hadde dette som
førstevalg. De var 15 som startet på linjen, og i løpet av de to første året hadde ni falt fra, og
det var bare seks elever igjen.
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Skolen har en relativt stor andel elever med minoritetsbakgrunn, og dette har også gitt en del
utfordringer. Rektor fortalte at denne elevgruppen fullfører i lavere grad enn de norske
elevene, at de er overrepresentert blant dem som slutter og at det også har vært
tilbakemeldinger fra lærerne om at de har hatt for dårlige norskkunnskaper til å starte i Vg1.
Disse faktorene bidro til at skolen i samarbeid med Hammerfest kommune fra skoleåret 20172018 innførte kombinasjonsklasser. Dette er ett til tre år ekstra skoleår mellom grunnskolen
og videregående skole. Først er det to trinn på ungdomsskolen, så er det ett trinn på
videregående. Elevene blir vurdert etter hvert trinn, og de bør ha 80 prosent av det som kreves
for å kunne starte på videregående. Dette er et frivillig opplegg, og elevene kan likevel velge å
starte direkte på videregående uten å gå kombinasjonsklassene først. Rektoren sa at det går
bedre med de elevene som tar kombinasjonsklassen før de starter på videregående. Våren
2019 er det to kombinasjonsklasser – en på nivå to og en på nivå tre, og det er til sammen
rundt 20 elever i de klassene.
Rektor fortalte at skolen har hatt flerkulturell kompetanse som tema for utvikling de siste tre
årene (se også tabell 50). De jobber blant annet med tospråklig fagopplæring – for eksempel
at de har opplæring i arabisk i naturfag. Rektor sa det har vært litt delte erfaringer med dette
så langt, men at det er et prosjekt de fortsatt deltar i.
Rektoren framhevet også at skolen har en person fra NAV permanent representert der. Dette
ble gjort permanent etter et treårig prosjekt, hvor det i prosjektperioden kom fram at det var et
behov. Denne veilederen er på skolen fire dager i uken. Blant annet kan elever som trenger
ytelser få direkte hjelp og veiledning av henne. Skolen har også erfart at når elever slutter så
går det en god stund før de får den hjelpen de trenger. Rektor mente at dette dermed er et
tiltak som bidrar til å løse problemer for elevene før de vokser seg for store. Rektor sa 80-90
prosent av de elevene som trenger hjelp er minoritetsspråklige elever.
Skolen har også de tre siste årene hatt nærvær som et område de jobber med. Rektor sa at de
har fått mye hjelp av fraværsgrensen her, blant annet har fraværsgrensen bidratt til å få fram
dem som virkelig trenger hjelp. I tilknytning til dette jobber de også med relasjonsbygging –
blant annet om å se ikke bare atferden, men også mennesket bak. Rektor fortalte at mange
unge sliter med psykisk helse i Hammerfest – dette kan man blant annet lese ut av Ungdatarapportene. Han sa Hammerfest scorer dårlig på alt, og dette også gjenspeiler seg i den voksne
befolkningen. Han trakk spesielt fram områder som at de er mindre fornøyd med lokalmiljøet,
mindre fornøyd med skolen sin, mindre fornøyd med helsa si, er mer foran skjerm og trener
mindre. Dette – kombinert med den dårlige statistikken på gjennomføring og at Hammerfest
er et samfunn med mye penger, gjorde at rektor ønsket å gå inn i det – og som i sin tur førte til
at ledelsen ønsket mer fokus på relasjoner og på psykisk helse. Skolen har iverksatt noe de
kaller vip-prosjektet, som dreier seg om å øke fokus på psykisk helse, hvor de også
samarbeider med kommunepsykologen og helsesøster. Rektor fortalte at vip går ut på å lære
om livsmestring, og at elevene skal vite hvor de kan få hjelp om de trenger det. Han sa videre
at det ikke er mulig å si om dette har påvirket noe:
Om relasjonsbygging hjelper vet vi jo ikke, men jeg tror det hjelper.
Ved starten av hvert skoleår er det innført at alle skal ha en læringspartner, en makker. Rektor
fortalte at dette blir styrt fra skolens side; elevene får først tildelt en partner for to uker, og
etter det blir de tildelt en ny partner. Dette er et tiltak som også ble framhevet av lærerne.
Rektor mente de har blitt flinkere til å jobbe tverrfaglig om elevene. Han nevnte som
eksempel at det samme dag som intervjuet skulle være et møte i en av avdelingene hvor
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læreren hadde plukket ut de elevene vedkommende var bekymret for, og at de sammen skulle
diskutere aktuelle tiltak som kunne hjelpe de enkelte elevene. Han sa at denne tverrfaglige
gruppen besto av NAV, helsesøster, rådgiver, oppfølgingstjenesten og
fagopplæringskoordinator og at de møtes cirka hver femte uke. Videre sa han at han forventet
av sine avdelingsledere at de skal ha oversikt over elevene i sine avdelinger, og at de skal
kunne gjøre rede for dem de er bekymret for. Det var berammet et ledermøte om dette i uken
etter intervjuet, og der skulle avdelingslederne legge fram en liste over alle elvene de var
bekymret for nå, og også gjøre rede for hvilke tiltak de burde jobbe med for disse elevene.
Rektor sa at dette arbeidet var todelt – dels skulle det sikre at de ikke mistet noen, og dels var
det et ledd i profesjonalisering – at de sammen diskuterer hva de skal gjøre i de enkelte
tilfeller.
Et annet tiltak rektor fortalte om, som også handler om samarbeid blant personalet var
klasselærerråd, hvor alle klassens lærere møtes. Han sa at de riktignok ikke er helt i mål der,
og at det blir en del utblåsninger. De har strevd både med struktur og organisering, og det har
vært mye frustrasjon. Møtene er nå hyppigere enn tidligere, og de har også forsøkt å gi mer
struktur til dem. Lærerne framhevet klasselærerrådet som en viktig arena, hvor også
faglærerne ville bli gjort oppmerksom på problemer:
På Hammerfest skole gjør alt hva vi kan for å beholde elevene i skolen.
Ellers framhevet lærerne tett samarbeid mellom skole og hjem, i tillegg til at eleven må få
masse støtte og oppfølging. Skolen innførte for ti år siden utdanningsvalgdager for elever i 8.
og 9.klasse, i tillegg til 10.klassene, og de mente det har blitt færre feilvalg etter det. De sa at
elever kan ta omvalg, men at ingen får lov til å gå en klasse om igjen. Og videre at de som
ikke får lærlingeplass må få et tilbud. Når de da ikke har fått lærlingeplass på grunn av svake
karakterer, så blir de gjerne plassert på påbygning, og det går oftest ikke bra.
Når det gjelder elevundersøkelsen sa rektor de har hatt en prosess de siste årene om hvordan
de skal jobbe med den, og at de har kommet til at den er mest aktuell på klassenivå på de
fleste områder. Han sa dette er av stor betydning for eksempel når det gjelder mobbing – at
man ikke kan jobbe med mobbing på aggregert nivå, men må inn i den enkelte klasse og den
enkelte hendelse. Ansvaret for oppfølging av elevundersøkelsen er nå lagt til avdelingsleder i
samarbeid med kontaktlærer. De legger så resultatet og eventuelle tiltak fram for de andre
aktuelle lærerne.
Et annet tiltak rektor fortalte om var et prosjekt om profesjonelt læringsfellesskap blant
lærerne. Han fortalte at det dreier seg om hva slags kultur de har for både å dele sin praksis og
for det å utvikle refleksjonsspørsmål for undervisning. Han sa videre at dette overlapper med
dybdelæring, som er at alle lærere skal planlegge noen timer i fellesskap, gjennomføre det og
deretter evaluere i fellesskap. Han sa at dette tiltaket var basert på forskning som viser at på
skoler hvor lærerne planlegger og evaluerer undervisningen sammen, så presterer elevene
bedre.
Rektor sa det var litt usikkert hvor stort eierskap lærerne har til de ulike prosjektene fra
utviklingsplanen som skolen har fokus på nå. Han sa videre at fra oppstart for tre år siden og
fram til i dag har det gått bedre for hvert år. Det første året var det mye motstand, men det
neste året gikk bedre. Han sa de over tid har blitt flinkere til å gjennomføre prosesser hvor alle
deltar, uten bare å komme med kritikk. Han sa også at prosjektene som inngår i
utviklingsplanen er valgt ut i en prosess, og at de skal gjøre det på samme måte i år. Han sa
videre at han diskuterer tiltakene med tillitsvalgte og med avdelingene – så det ikke skal være
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ukjent. Han fortalte at lærerne delvis er med på å bestemme satsingsområder for det neste
skoleåret. Det er anledning til å komme med forslag, men helt åpent er det ikke. Han mente at
en del av lederrollen også er å finne de rette tingene å gjøre, og at det er ledelsen som er i
stand til å analysere og se hva det er skolen trenger. Han visste på forhånd, sa han, at tiltaket
”undervisningsrespons” – som betyr å evaluere undervisningen på en spesiell måte, vil møte
motstand som tiltak for neste år. De skulle i henhold til planen ha gjort det i år, men de har
kun kommet dit at de snakker om hvordan de skal løse det.
Også lærerne bekreftet at de ikke har så sterkt eierskap til skolens ulike utviklingstiltak:
Ja, vi er innom det nå og da – dette er noe ledelsen har satt i gang. Men at vi
selvfølgelig driver dybdelæring og at vi er sterkt opptatt av relasjonene til elevene – det
er vi jo uansett om det står som fokusområde her eller ikke. Vi jobber hver dag med å få
elevene til å trives og til å føle mestring på skolen. Også er det stor forskjell på om du
har 15 eller 30 elever i klassen – når du har få elever er det mye lettere å få et nært
forhold til dem.
Nærmere om Elevtjenesten
Rektor uttalte at de nå er i ferd med å integrere elevtjenesten i større grad. Elevtjenesten består
av pp-tjenesten, koordinator for spesialundervisningen, oppfølgingstjenesten, NAVrepresentant og tre rådgivere. Representanter fra Elevtjenesten fortalte at de møter de ulike
avdelingene hver sjette uke, og at tjenesten selv akkurat har startet opp med faste møter
annenhver uke og ellers ad hoc-møter mellom enkeltrepresentanter når det er behov for det.
Elevtjenesten pekte på en del utfordringer skolen og elevene har. Generelt mente de at det er
svært viktig å tilstrebe at flest mulig kommer inn på førstevalget sitt, noe som vil være av stor
betydning for elevenes motivasjon og dermed sannsynlighet for å fullføre. For å bidra til dette
ga de som eksempel at det ville kunne bidra positivt om elever uten ungdomsrett kunne få
plass i klasser som ikke er tilstrekkelig fylt opp til å kunne bli startet. På den måten vil
elevene som har søkt linjen få førsteønsket sitt oppfylt, noe som er viktig for deres
sannsynlighet til å fullføre, samt at det ville være bra for klassemiljøet også å ha noen som var
eldre der, siden en heterogen gruppe oftest fungerer bedre enn en homogen gruppe.
Et annet eksempel de nevnte var om noen elever som ikke hadde kommet inn på videregående
skole i hjemkommunen sin, og i stedet hadde kommet inn i Hammerfest. De mente at disse
elevene som gjerne er dårligst stilt, og som burde ha fått bo hjemme, på denne bakgrunn blir
tvunget til å måtte flytte hjemmefra og bo alene og gå på skole på et nytt sted. Disse elevene
mente de er i en risikogruppe, og dermed lett kan falle ut. En av dem sa det slik:
Det er jo ikke noe problem å komme inn i videregående opplæring – det er det å komme
ut som er problemet!
Representanter for elevtjenesten vektla at i saker hvor de jobber for å forhindre frafall så er
skole-hjem samarbeidet svært viktig for å lykkes. De følte at dette er et område de kunne bli
bedre på. På spørsmål om de opplevde å komme inn tidlig nok svarte de at de ofte opplever å
komme sent inn. De sa dette handler om kommunikasjon. De ga som eksempel på dette at det
har skjedd at en elev hadde vært borte en hel måned før de har fått beskjed om det, og de
mente at sluttmelding bør gå direkte til dem samme dag som eleven slutter. De sa videre at
møtene de nå har med avdelingslederne kan hjelpe litt, og videre at den organiseringen de har
hatt de siste tre årene hvor avdelingslederne er kontaktpunkt og har et totalansvar, gjør at det
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blir veldig klare linjer og at samarbeidet fungerer bedre. De opplevde også at Elevtjenesten
fungerer bedre nå enn den har gjort på lenge.
Fraværsgrensen
Rektor uttalte at Hammerfest har vært en skole med ekstremt mange IV´er. Han sa som nevnt
over at andelen med IV dette skoleåret er halvert og at det i stor grad skyldes den nye
fraværsgrensen.
Lærerne var ikke så begeistret for den nye fraværsgrensen. De mente at den skaper problemer
for noen elever. Fraværsgrensen bidrar til at de som ellers ville ha skulket nå dukker opp - de
som vanligvis kommer for sent om morgenen og de som ikke dukker opp etter lunsj – de
kommer nå. Men den er et problem for dem som er psykisk syke og som sliter på andre måter:
Om de har 10,2 prosent fravær, så får de ikke karakter. Selv om jeg prøver å snu på
flisa og si at ja, men de har jo 89,8 prosent oppmøte og jeg har godt grunnlag for å gi
karakter, så hjelper ikke det.
En annen sa det slik:
Etter at 10 prosenten kom, så synes jeg at jeg har fått mer å gjøre. Jeg må holde
samtalen i gang, for når de nærmer seg den 10 prosenten, så blir de i ferd med å gi opp.
Lærerne mente videre det har oppstått et slags klasseskille her – de med god råd kan gå til
ulike leger på nettet, skolesyk.no for eksempel, og dermed har det kommet en del fravær som
de ikke får gjort noe med, siden elevene da har dokumentasjon.
Nærmere om overganger
Rektor fortalte at det var inngått partnerskapsavtaler med Kvalsund og Hammerfest skoler (de
skal nå slå seg sammen). Rektor har tatt initiativ til regelmessige møter med rektorene og
skolefaglig ansvarlige på disse skolene. Han sa han etter hvert fant ut at det bare var ham som
så nytten av disse møtene, og at han for tiden bare har kontakt med dem i enkeltsaker. Som
eksempel nevnte han at de på Hammerfest videregående skole har identifisert matematikk
som et fag elevene ofte sliter i og hvor de ofte stryker og at de har bestemt seg for å ha
spesielt fokus på matematikk i overgangen fra 10.klasse til Vg1. Rektor har tatt dette opp med
rektorene og de fagansvarlige ved de aktuelle grunnskolene – først gjorde han det én gang,
uten respons fra deres side. Så tok han initiativ på nytt og inviterte til møte på skolen. Da
møtte lærerne fra tre skoler, men kun én rektor og ikke rektor fra den største skolen. Han
sendte så over forslag til framgangsmåte, men det kom ingen respons da heller, og etter flere
purringer kom det svar om at det kunne de gjøre. Rektor opplevde at det var manglende
interesse fra deres side. Det skal nå komme ny rektor på den største skolen, og han vil
forsøkte å ta opp tråden etter dette.
På spørsmål om hva de gjorde for elever i risikosonen sa rektor at de har elever som ikke gjør
det så bra, og for enkelte vil skolen hjelpe dem til å gjøre omvalg. Ellers nevnte han
strykskjema, som gir systematikk til dette arbeidet, og hvor de skal få elevene i tale om videre
planer for neste skoleår. Elever som har strøket i ett fag får også tilbud om hjelp, samt
muligheten til å ta faget på nytt. I tillegg har de gjennom fylkeskommunen tilbud om
sommerskole, noe som har gitt gode resultater. Rektor nevnte videre at de tidligere hadde fått
ekstra midler i forbindelse prosjektet ”flere gjennom”, som kunne brukes for å hjelpe
enkeltelever. Dette prosjektet var over, og han anså mulighetene nå som noe mer redusert.
Den muligheten de nå har er å bruke en lærers resttid til ekstraundervisning (for eksempel en
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som er i 100 prosent lærerstilling, men bare går i 94 prosent), men elevene er dessverre ikke
alltid interessert i dette.
Lærerne fortalte at det har blitt en tendens til at flere søker seg til påbygning enn det er søkere
til studiespesialisering fra begynnelsen av. Skolen har nå to fulle klasser på påbygning, og
flere av elevene mestrer det ikke. Videre sa de at mange går rett over til påbygg uten å ta
fagbrevet først, og i disse tilfellene går det oftest ikke så bra - de ville nok vært mer modne
om de hadde valgt å ta fagbrevet først. En av dem sa det slik:
I fjor hadde jeg 15 elever, og kun én tok fagbrev – resten begynte på påbygg. Vi ga dem
råd og veiledning, men de ville følge flokken. Og vi visste at ikke alle av dem ville klare
det. Vi må verdsette og framsnakke yrkesfagene i større grad!
Når det gjelder overgangen til læreplass mente rektoren de har en vei å gå. Han fortalte at de
ikke har helt oversikt. De har forsøkt å lage et system ved hjelp av et regneark, men at det
ikke er helt komplett ennå:
Vi er ikke moden i det at skolen skal ha oversikt over eleven hele veien fra start i Vg1 til
ferdig læreplass.
Samtaler med elevene
En av elevene på yrkesfag uttrykte at Hammerfest videregående skole er den beste skolen han
har gått på. Elevene ga uttrykk for at det er godt miljø i klassene deres og på skolen, og at det
alltid er noen å være sammen med. En av elevene hadde den linjen han nå går på som tredje
valg, og var ikke motivert for det. Men han hadde fått til en ordning hvor han tar fellesfagene
på Vg1 over to år, siden han skulle begynne på ny linje til høsten. Den ordningen var han
svært fornøyd med. De skrøt generelt av lærerne sine – for eksempel at lærerne tilbyr ekstra
hjelp om det er noen som sliter i kortere eller lengre perioder.
Elevene på studiespesialisering ga uttrykk for at de trives sosialt, men at de følte et veldig
stress faglig. De opplevde også dårlig kommunikasjon mellom den videregående skolen og
ungdomsskolen der de kom fra, og dermed hadde de fått lite informasjon i 10.klasse. De
ønsket seg mer informasjon om muligheten for å gjennomføre videregående over lengre tid.
En ga uttrykk for savn etter mer informasjon om ulike oppfølgingstjenester – det var nok
tilgjengelig, mente vedkommende, men vanskelig å finne. De savnet generelt oppfølging, og
mente også de ikke får nok hjelp og veiledning verken om situasjonen her og nå, eller om
framtiden, og særlig siktet de da til rådgiver.
5.2.3 Oppsummering spørreskjema til begge skolene
Lærerne ved begge skoler fikk utdelt et spørreskjema om arbeidet med tiltak for å forebygge
og forhindre frafall ved deres skole. Det ble svart svært likt fra skolene, så det er valgt å
presentere resultatene samlet. Det var totalt 43 av 93 som svarte, som gir en svarprosent på 46
prosent. Med et konfidensnivå på 95 prosent gir dette en feilmargin på +/- 11 prosent, som
betyr at man kan være 95 prosent sikker på at dersom alle lærerne hadde avgitt svar, så ville
svarene falle innenfor +/- 11 prosent av svarene i denne spørreskjemaundersøkelsen12.
Dermed er det en viss usikkerhet knyttet til resultatene. Resultatene presenteres i tabell 51. De
tydeligste trendene kommenteres under tabellen.

12

Beregnet på http://www.spørreundersøkelser.no/kalkulator/
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Tabell 51 Resultater fra spørreskjema pedagogisk personale – om arbeidet med å iverksette tiltak for å forebygge og
forhindre frafall fra skolen

Påstand i spørreskjema
Jeg er kjent med at min skole jobber
aktivt med ulike tiltak for å forebygge
og forhindre frafall.
Skoleledelsen ved min skole
oppmuntrer meg til aktivt å jobbe med
tiltak for å forebygge og forhindre
frafall.
Jeg får tilstrekkelig informasjon når vi
skal iverksette utviklingstiltak for å
forebygge og forhindre frafall fra
skolen.
Det er enkelt å finne felles tid til å
planlegge iverksetting av
utviklingstiltak sammen med kolleger.
Min nærmeste leder er en viktig
støttespiller i arbeidet med å
planlegge, iverksette og evaluere
utviklingstiltak.
Min nærmeste leder og vi som jobber
mest med tiltaket, diskuterer jevnlig
hva vi har fått gjort, hva vi har
oppnådd og hva vi bør jobbe mer med
på tiltaket.
Jeg synes det går greit å integrere
tiltak vi iverksetter i det daglige
arbeidet.
Når vi skal innføre nye
utviklingstiltak, blir det mer å gjøre,
fordi det forventes at vi fortsatt skal
jobbe med tidligere vedtatte tiltak.
Min nærmeste leder etterspør minst en
gang per måned hvordan det går med
iverksetting av utviklingstiltakene

Samlet resultat Nordkapp og Hammerfest
40 av 43 svarte 4 eller 5: 93 prosent var helt enig
eller enig i påstanden

Vi har for liten tid til å planlegge, så
gjennomføringen ikke blir god nok.

18 av 43 svarte 4 eller 5: 42 prosent var enig eller
helt enig i påstanden. 12 av 43 svarte vet ikke eller 1
eller 2, dvs at 28 prosent visste ikke eller var helt
uenig eller uenig i påstanden.

Rutinemessig gjennomføres det felles
evaluering i fylket av hvert tiltak.

2 av 43 svarte 4 eller 5: 4,7 prosent var enig eller
helt enig i påstanden. 32 av 43 svarte vet ikke eller 1
eller 2, dvs at 74 prosent enten ikke visste eller var
helt uenig eller uenig i påstanden (de fleste visste
ikke).

39 av 43 svarte 4 eller 5: 91 prosent var helt enig
eller enig i påstanden
32 av 43 svarte 4 eller 5: 74 prosent var enig eller
helt enig i påstanden
19 av 43 svarte 4 eller 5: 44 prosent var enig eller
helt enig i påstanden
36 av 43 svarte 4 eller 5: 84 prosent var enig eller
helt enig i påstanden
20 av 43 svarte 4 eller 5: 47 prosent var enig eller
helt enig i påstanden. 6 av 43 svarte 2: 14 prosent
var uenig i påstanden
23 av 43 svarte 4 eller 5: 53 prosent var enig eller
helt enig i påstanden
26 av 43 svarte 4 eller 5: 60 prosent var enig eller
helt enig i påstanden
14 av 43 svarte 4 eller 5: 33 prosent var enig eller
helt enig i påstanden. 17 av 43 svarte vet ikke eller 1
eller 2, dvs at 40 prosent visste ikke eller var helt
uenig eller uenig i påstanden.

Kilde: Spørreskjemaundersøkelse lærere ved Nordkapp og Hammerfest videregående skoler
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Det framkommer av tabell 51 at de aller fleste lærerne både var klar over at skolen jobbet med
ulike tiltak for å forebygge og forhindre frafall fra skolen, og de opplevde at ledelsen ved sin
skole oppmuntret dem til å jobbe med slike tiltak. Videre var de fleste fornøyd med
informasjonen de fikk i den forbindelse. De fleste opplevde også at de fikk støtte fra sin
nærmeste leder i arbeidet, men svarene var sprikende på spørsmål om lederen fulgte opp
arbeidet minst månedlig. Det var svært mange som ikke visste om fylkeskommunen evaluerte
de ulike tiltakene.

5.3 Vurderinger
Både når man vurderer de resultatene Nordkapp og Hammerfest videregående skoler oppnår i
statistikken og når man sammenlikner hvordan skolene jobber med å iverksette ulike tiltak,
kommer Nordkapp i en særstilling. Nordkapp gjør det svært godt på statistikken – det er flere
som gjennomfører der enn det er for Landet samlet sett. I tillegg jobber de godt og i stor grad i
samsvar med det som framkommer i Kunnskapssenterets oversikt, hvor en rekke
forskningsrapporter er gjennomgått og felles funn fra alle disse er framhevet som spesielt godt
egnede for å lykkes i dette arbeidet (Lillejord mfl 2015).
Både ledelsen, lærerne og ressursteamet ved Nordkapp videregående skole ga i intervjuene
uttrykk for stor grad av samarbeid og felles oppfattelse av hvordan de jobber med å forebygge
og forhindre frafall fra skolen. I alle intervjuene og i mottatt dokumentasjon kom det fram at
skolen jobber svært systematisk med ulike tiltak.
Lillejord mfl (2015) skriver at det som har særlig betydning for implementeringskvaliteten og
avgjør om et tiltak har effekt eller ikke, er:
… at man både i planlegging, utforming, oppstart, gjennomføring og evaluering av
tiltak har oppmerksomhet på tilslutning, relasjoner, systematikk, sammenheng og tidlig
innsats (s. 56).
I intervjuer og innsendt dokumentasjon fra Nordkapp videregående skole framgår at de langt
på vei vektlegger akkurat disse dimensjonene. Det ble lagt mye vekt på tilslutning fra alle som
deltok i tiltakene – lærerne var dypt involvert i å velge områder skolen skulle satse på. Det ble
lagt stor vekt på relasjonene – både innen lærerkollegiet og mellom lærere og elever og elever
i mellom. Systematikk i betydningen planlegging, gjennomføring og evaluering var de også
sterke på; skolen la vekt på nettopp analyse av problemene og tilpasning av nasjonale tiltak til
lokale forhold, det var oppfølging i gjennomføringen og alle tiltak ble evaluert både underveis
og til slutt. Det ble også jobbet både på systemnivå med inngåelse av nødvendige avtaler og
på individnivå med samarbeid mellom lærerne i grunnskolene og den videregående skolen. I
tillegg hadde skolen fokus på tidlig innsats – de hadde en meget aktiv elevkonsulent og et
godt samordnet ressursteam. Her fikk de muligens også hjelp fra at skolen var relativt liten og
problemene nokså gjennomsiktige.
Ved Hammerfest videregående skole var ikke bildet like entydig; skolen jobbet med en rekke
relevante tiltak og både rektor og lærerne var svært opptatt av å forhindre at elever falt ut av
skoleløpet, men de var ikke like samstemt i måten de jobbet på eller i støtten de ga til
hverandre. Rektor kommenterte at han ikke helt visste hva slags eierforhold lærerne hadde til
skolens ulike utviklingstiltak, noe lærerne bekreftet at de ikke helt hadde. Det ble gjort
analyser av problemer og det ble nøye vurdert hvilke tiltak som ville være gunstig for skolen å
satse på. Når det ikke er så godt forankret og tilslutningen bare delvis er til stede kan dette
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svekke resultatene. Det ble i intervjuer sagt at de ofte ikke maktet å komme inn tidlig nok.
Videre var sammenhengen mellom nivåene, dvs mellom grunnskolene og den videregående
skolen nærmest fraværende. Ved Nordkapp videregående skole hadde de jobbet med dette i
over ti år, mens den mer systematiske jobbingen ved Hammerfest hadde startet for bare tre år
siden. Begge skolene hadde i stor grad fokus på de samme tingene, men siden Nordkapp
hadde vært i prosessen mye lengre, kan det være en av grunnene til forskjellen mellom dem.

5.4 Konklusjon
Nordkapp videregående skole jobbet meget systematisk med ulike tiltak. Skolen hadde jobbet
systematisk og målrettet for å forebygge og forhindre frafall i mer enn ti år. Dette ga
resultater: Vi har ikke tall for gjennomføring på skolenivå, men om vi ser på progresjon, dvs
om elevene har gått videre fra ett nivå til det neste (figur 10 og11), så lå Nordkapp betydelig
høyere enn landsgjennomsnittet både for studiespesialiserende og yrkesfaglige programmer.
Hammerfest videregående skole jobbet også med flere relevante tiltak. Samstemmigheten
mellom ledelse og lærere opplevdes ikke like stor her som på Nordkapp. Det var også noen
flere utfordringer i samarbeidet med kommunen om å få til gode overføringer. Om vi også her
ser på progresjonen (figur 14 og 15), så ligger skolen under landsgjennomsnittet og også
under gjennomsnittet for Finnmark, og forskjellen er størst for yrkesfaglige programmer.
Skolen har jobbet med ulike tiltak mer systematisk kun de siste tre årene, og vil nok kunne
trenge mer tid for å oppnå bedre resultater.
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6 KONKLUSJONER
6.1 Hvilke tiltak har Finnmark fylkeskommune iverksatt for å
forebygge frafall av elever i videregående skole?
Finnmark fylkeskommune har implementert og jobber med en rekke relevante tiltak for å
forebygge og forhindre frafall fra videregående skole. De aller fleste tiltakene har fokus på
gjennomføring, og noen få har også fokus på de ulike overgangene. All den tid vi vet at
grunnskolepoengene er den største enkeltfaktoren av betydning for graden av gjennomføring,
kunne muligens samarbeidet med de enkelte grunnskolene og overgangen mellom 10. klasse
og Vg1 hatt enda større prioritet.

6.2 I hvilken grad har fylkeskommunen oversikt over om iverksatte
tiltak har bidratt til forbedring?
Fylkeskommunen har god oversikt over hvordan det har gått i om lag halvparten av iverksatte
tiltak. Det gir dem til en viss grad oversikt. De kunne med fordel ha evaluert flere av de
iverksatte tiltakene for å få en bedre innsikt i hva som fungerer bra og hva som fungerer
mindre bra, og også for å få mer kunnskap om hvordan iverksette nye tiltak og prosjekter.
Lærerne ved skolene kunne også hatt nytte av mer kunnskap om resultatene fra evalueringene.

6.3 Hvordan iverksettes aktuelle tiltak av skolene?
Nordkapp videregående skole jobber meget systematisk med ulike tiltak. Skolen har jobbet
systematisk og målrettet for å forebygge og forhindre frafall i mer enn ti år. Dette har gitt
resultater: Vi har ikke tall for gjennomføring på skolenivå, men om vi ser på progresjon, dvs
om elevene har gått videre fra ett nivå til det neste (figur 10 og11), så lå Nordkapp betydelig
høyere enn landsgjennomsnittet både for studiespesialiserende og yrkesfaglige programmer.
Hammerfest videregående skole jobber også med flere relevante tiltak. Samstemmigheten
mellom ledelse og lærere opplevdes ikke like stor her som på Nordkapp. Det er også noen
flere utfordringer i samarbeidet med kommunen om å få til gode overføringer. Om vi også her
ser på progresjonen (figur 14 og 15), så ligger skolen i 2018 under landsgjennomsnittet og
også under gjennomsnittet for Finnmark, og forskjellen er størst for yrkesfaglige programmer.
Skolen har jobbet med ulike tiltak mer systematisk kun de siste tre årene, og vil nok kunne
trenge mer tid for å oppnå bedre resultater.
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7 ANBEFALINGER
Vi har følgende anbefalinger som følge av denne undersøkelsen:
•

Fylkeskommunen:
o Evaluere igangsatte tiltak
o Gjøre resultatene fra evalueringer kjent for skolene

•

Nordkapp videregående skole:
o Ingen – utover å fortsette det systematiske arbeidet de allerede gjør

•

Hammerfest videregående skole:
o Sikre bedre oppslutning blant pedagogisk personale
o Få til reelt samarbeid med tilknyttede ungdomsskoler
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VEDLEGG 1: FYLKESRÅDMANNENS KOMMENTARER
Fylkesrådmannen avga følgende uttalelse i e-post av 1. juli 2019:
”Fylkesrådmannen ser at både Nordkapp og Hammerfest videregående skole jobber godt i
forhold til frafall av elever i videregående skoler. Ut fra dette resultatet kan det se ut som om
alle skolene i Finnmark bør legge ytterligere trykk på samarbeidsavtalene med grunnskolene
for å ha fokus på Den gode finnmarksskolen, der målet er økt gjennomføring.
Fylkesrådmannen ber alle skolene i Finnmark om å se på Nordkapp vgs sine rutiner for å
forbedre egne rutiner.
Fylkesrådmannen ber også om at tiltak evalueres i den grad det er mulig, og at det må sikres
at resultatene fra evalueringene gjøres kjent for de ansatte i skolene.”
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VEDLEGG 2: REVISJONSKRITERIER
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Opplæringslova med tilhørende forskrifter
Kommuneloven
Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen.
En sammenfatting av det erfaringsbaserte kunnskapsgrunnlaget, Program for bedre
gjennomføring i videregående opplæring, Kunnskapsdepartementet (2015)
Lærerløftet – På lag for kunnskapsskolen. Kunnskapsdepartementet (2014)
NOU 2018:15 Kvalifisert, forberedt og motivert
Regional plan for kompetanse i Finnmark 2016-2028
Den gode finnmarksskolen (2016)
Tilstandsrapport for videregående opplæring i Finnmark 2017
Frafall i videregående opplæring Vol. 1. En systematisk kunnskapsoversikt. Lillejord
mfl (2015)
Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte. En kvantitativ og kvalitativ evaluering
av prosjektet: «Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte» i videregående
opplæring, 2010–2013. Høgskolen i Hedmark (2014)
Viktige forutsetninger for implementering av programmer og tiltak i skolen. Larsen,
Torill (2017)

Siden iverksetting av tiltak med sikte på å redusere frafallet i videregående skole ikke er
lovregulert, anses det som rimelig også å støtte vurderingene på fagkunnskap og forskning
rundt temaet.
Om kriteriene
Lov og forskrift
Fylkesrådmannen må sørge for at den videregående opplæringen drives i samsvar med
gjeldende lovverk og overordnede instrukser, at vedtak blir iverksatt og at
administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll, jf. kommuneloven § 23. Det
innebærer blant annet å sikre en rasjonell og effektiv gjennomføring av politiske
vedtak, jf. kommuneloven § 1.
Fylkeskommunen skal innhente statistiske og andre opplysninger som trengs for å vurdere
tilstanden og utviklingen innenfor opplæringen (forskrift til opplæringslova §2-2).
Elever som enten ikke har søkt eller tatt imot elev- eller læreplass, har avbrutt opplæringen,
ikke er i arbeid eller har tapt retten til opplæring (målgruppa definert i forskriften §13-2) skal
følges opp av oppfølgingstjenesten. I følge forskriften §13-1 er formålet med denne tjenesten
å sørge for at all ungdom som hører til målgruppa, jf. § 13-2, får tilbud om opplæring, arbeid,
andre kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Formålet med tilbudet
er at disse elevene oppnår studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse
innenfor videregående opplæring.
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Diverse styrende dokumenter fra Kunnskapsdepartementet
I Kunnskapsdepartementets strategi «Lærerløftet – På lag for kunnskapsskolen» understrekes
blant annet betydningen av lærernes fagkunnskap:
«Solid fagkunnskap er en forutsetning for å lykkes som lærer. Fagkunnskapens betydning for
elevenes læringsutbytte er grundig dokumentert i forskningen.» (Kunnskapsdepartementet
2014, s 16). Elevenes læringsutbytte fra grunnskolen er av stor betydning for sannsynligheten
for å fullføre og bestå videregående skole (Meld St 21 (2016 – 2017)).
Kunnskapsdepartementet har fastsatt tre sektormål for grunnopplæringen (Meld. St. 21 (20162017):
1) Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø
2) Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse
3) Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring
Departementet framholder at de tre målene henger sammen og sammenfatter skolens
samfunnsmandat. Et godt og inkluderende læringsmiljø regnes både som et mål i seg selv og
et middel for å heve elevenes læringsutbytte. Alle skal trives og være inkludert på skolen. Det
vises i meldingen også til at forskning viser at skoler som vektlegger et godt og inkluderende
læringsmiljø, oppnår også bedre læringsresultater.
Det andre målet om at elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig
kompetanse vektlegges som et uttrykk for læreplanens samlede innhold. Grunnleggende
ferdigheter er definert som å kunne lese, regne og skrive, samt digitale ferdigheter og
muntlige ferdigheter. Faglig kompetanse er det forventede læringsutbyttet elevene skal ha i
undervisningsfagene etter endt opplæring på ulike trinn. Det vektlegges at det siste målet om
økt gjennomføring av videregående opplæring henger tett sammen med det faglige og sosiale
grunnlaget elevene har med seg fra grunnskolen. Det framgår av en rekke forskningsrapporter
og offentlige utredninger at elevenes oppnådde kompetanse fra grunnskolen er den viktigste
enkeltfaktoren som har betydning for graden av gjennomføring i videregående skole (NOU
2018:15). Departementet viser til at det er godt dokumentert at personer som ikke har fullført
videregående opplæring, har svakere tilknytning til arbeidslivet og er mindre aktive deltakere
i samfunnet og videre at det er betydelige summer å spare om andelen som gjennomfører øker
noe mer.
Målgruppen i Program for bedre gjennomføring er både elever som står i fare for ikke å
gjennomføre videregående opplæring, og ungdom mellom 15 og 21 år som står utenfor
opplæring og arbeid. Kunnskapsdepartementet og fylkeskommunene har sammen identifisert
kritiske overganger i videregående opplæring der det er særlig viktig å sette inn tiltak.
Overgangene er beskrevet i et rammeverk for bedre gjennomføring av videregående
opplæring (se figur nedenfor). Dette rammeverket har som hensikt å bidra til å gjøre
fylkeskommunenes arbeid med å implementere gode tiltak for målgruppen mer systematisk.
En utdyping av aktuelle tiltak er beskrevet i ”En sammenfatting av
det erfaringsbaserte kunnskapsgrunnlaget - Program for bedre gjennomføring i videregående
opplæring” (Kunnskapsdepartementet 2015).
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Kilde: Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring, Kunnskapsdepartementet
2015
Det framgår av figuren at fylkeskommunen skal samarbeide med kommunen om å identifisere
elever som trenger særskilt oppfølging i overgangen mellom ungdomsskole og videregående
skole. Det skal blant annet kartlegges hvorvidt de trenger tilpasset opplæring. Hullene fra
grunnskolen skal tettes i løpet av det første året. I andre klasse skal elevene gjøres i stand til å
velge retning. I overgangen fra andre til tredje klasse skal elevene på studieforberedende
kartlegges i forhold til om de vil kunne lykkes med å fullføre tredje klasse, mens elevene på
yrkesfag skal holdes i aktivitet til de har fått lærlingeplass. Ved endt skolegang skal det
dermed ikke komme noen overraskelser, og de som stryker skal få en ny sjanse. I følge Meld.
St. 20 (2012-2013) viser flere studier at en stor del av frafallet skjer i overgangen mellom det
andre og tredje skoleåret, og at dette i hovedsak gjelder for yrkesfaglig studieretning.
Forskning og NOU´er
Skoleprestasjoner, bakgrunn, identifikasjon og engasjement i forhold til skolen, samt den
konteksten opplæringen foregår i er i følge Lillejord m.fl. (2015) de viktigste faktorene som
påvirker frafall. Videre hevder Lillejord mfl (2015) som har gått gjennom en rekke
forskningsrapporter på feltet, at den viktigste konklusjonen fra forskningslitteraturen er at
man må sette inn tiltak mot frafall, tiltakene må tilpasses lokale forhold og de må
gjennomføres på en skikkelig måte. Det er ikke så entydig hva som virker og ikke virker.
Likevel er det noen tiltakskategorier som peker seg ut som mer effektive enn andre, blant
annet veiledning og tidlig identifikasjon av problemer samt at man griper inn raskt når
problemer oppstår. Implementeringskvalitet har videre stor betydning for resultatet av et
tiltak. Hovedbudskapet kan sies å være at det er viktig at man gjør noe, og videre at det
kombinert med hvordan det gjøres har stor betydning for om tiltaket lykkes (Lillejord mfl
2015).
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Fem avgjørende faktorer for implementeringskvaliteten er i følge Lillejord m.fl (2015) for det
første at det må være etablert sterke og tillitsskapende relasjoner. For det andre må det være
etablert en sammenheng mellom nivåene, for eksempel samarbeid mellom kommune og
fylkeskommune, mellom grunnskole og videregående skole. For det tredje må tiltaket ha bred
tilslutning blant alle som deltar i det. For det fjerde gir det større effekt om man griper inn
tidlig – dvs før problemet har fått utvikle seg (preventiv innsats). For det femte er vellykkede
tiltak systematiske – både i planlegging, gjennomføring og evaluering (Lillejord et. al 2015).
Altså:
1. Det må være etablert sterke og tillitsskapende relasjoner
2. Det være etablert en sammenheng mellom nivåene
3. Tiltaket må ha bred tilslutning blant alle som deltar i det
4. Det bør gripes inn tidlig
5. Tiltaket må planlegges, gjennomføres og evalueres
Til det siste punktet, om at vellykkede tiltak er systematiske, krever blant annet kartlegging
og analyse av problemene. Dette bidrar til å tydeliggjøre hva som er problemet lokalt og
utgjør et helt nødvendig beslutningsgrunnlag for hva man videre skal gjøre – særlig når det
gjelder å velge ut et velegnet tiltak. Dernest kommer planleggingsfasen. Denne må basere seg
på kartleggingen og analysen som allerede er gjennomført. Allerede i denne fasen kan det
være lurt å huske på at tiltaket skal kunne evalueres. En sentral del av planleggingen er å
avgrense tiltaket og ikke la seg friste til å ta med flere ting enn det som kom fram i
kartleggingsfasen. Videre er det i denne fasen viktig å utforme en tidsplan, undersøke hvilke
ressurser (økonomiske og menneskelige) som kan settes av til tiltaket, hva man har (og
mangler) av kompetanse som kan brukes i tiltaket, om det er mulig å skaffe den kompetansen
man eventuelt mangler osv. Alle tiltak må ha et mål, og det må være mulig å kunne vurdere
om målet er nådd. Etter planleggingsfasen kommer igangsettingsfasen. I denne fasen er det
viktig at ressurser faktisk er satt av (og er tilgjengelige), at kompetanse er på plass og at de
forholdene som planleggingen har avdekket at man må ivareta faktisk blir ivaretatt. Nå er det
viktig at man ikke lar seg bli fristet til å gjøre innsparinger, kutte hjørner, improvisere
løsninger, ta til takke med alternativer som tilfeldigvis byr seg. Den neste fasen,
gjennomføringsfasen, er nesten viktigere enn både planleggingsfasen og igangsettingsfasen
fordi man på dette stadiet kan ha en tendens til å tro at arbeid som er godt planlagt og
igangsatt ”går av seg selv”. De færreste tiltak gjør imidlertid det. Når noe ser ut som om det
går av seg selv, skyldes det som regel en dyktig leder og/eller ansatte med høy
ansvarsbevissthet og arbeidsmoral. Hvis man vil at tiltaket skal lykkes, kan ikke
implementeringen av tiltaket overlates til tilfeldighetene. Gjennomføring forutsetter ledelse og
lederstøtte i alle faser – både fordi det handler om ressursspørsmål – men også fordi det
lederen gir oppmerksomhet, oppfattes av andre som betydningsfullt. Tiltak må evalueres –
ikke bare hva som kom ut av det (resultatet), men også prosessen. Dermed blir evaluering
aktiviteter som løper parallelt med arbeidet, ikke noe man venter med helt til slutt. Slik kan
man finne ut hva som fungerte bra og mindre bra. Evaluering handler om å sammenstille
informasjonen, analysere den, finne mønstre og avgjøre hvordan man skal justere kursen for å
kunne arbeide mer målrettet neste gang (Lillejord m.fl. 2015:60-61).
Forskningslitteraturen viser at det er en klar sammenheng mellom høy
implementeringskvalitet og effekten av tiltak for å redusere frafall eller tiltak for å øke
gjennomføring i videregående opplæring (Lillejord, m.fl. 2015:60).
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Også i rapporten ”Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte” (Høgskolen Hedmark
2014) framholdes at resultatene av skolenes arbeid henger tett sammen med kvaliteten på
implementeringen. Her beskrives nøkkelen til et vellykket utviklingsarbeid som et planmessig
og metodisk arbeid, med oppfølging av aktiviteter, evaluering, prioritering, involvering og
fornyelse av arbeidet. Deres forskning viser videre at de skolene som lykkes best og har
etablert en praksis som har resultert i bedre læringsutbytte for elevene, har jobbet mye med
strategier for implementering. Dette er en kompleks og tidkrevende prosess og krever en
systematisk og langsiktig tilnærming.
Noe av det samme framgår i en artikkel av Torill Larsen (2012). Hun framholder at en
forutsetning for at tiltak har effekt er at de implementeres med høy kvalitet, som blant annet
innebærer systematikk både i planlegging, gjennomføring og evaluering. For evaluering
framgår følgende: Det må etableres interne evalueringsrutiner. Dette dreier seg både om
hyppighet og omfang på evalueringen. Gjennomføringen av tiltaket – hva som er gjort – må
beskrives, og dernest om det virker – må evalueres.
Høgskolen i Hedmark viser til at både nasjonal og internasjonal forskning nokså entydig
peker på de faktorene som har størst betydning for elevenes læringsutbytte. Læreren framstår
som den faktor som har den mest kraftfulle innflytelse på elevenes læring, og særlig gjelder
det lærernes evne til å lede klasser og undervisningsforløp samt deres relasjoner til elevene og
fagdidaktiske kompetanse som er avgjørende (Høgskolen i Hedmark, 2014).
I følge NOU 2018:15 finner forskningen at det er tidligere skoleprestasjoner som er den
enkeltfaktoren som har størst direkte påvirkning på̊ sannsynligheten for å gjennomføre
videregående opplæring. Familiebakgrunn har en indirekte effekt på sannsynligheten for å
fullføre videregående via effekten den har på karakterene fra grunnskolen.
Lokale styrende dokumenter
Felles pedagogisk plattform, den gode finnmarksskolen, ble vedtatt av Fylkestinget i oktober
2016. Her er det skissert forventninger både til skoleeier, skoleleder, lærere og til hvordan
elevene skal ha det på skolen. For skoleeier framgår følgende:
• Skoleeier erkjenner utdanningens betydning for livskvalitet, helse og
samfunnsutvikling.
• Skoleeier er forutsigbar, med langsiktig tenkning, og treffer beslutninger
basert på dialog mellom nivåene slik at elevens, lærlingens og
lærekandidatens læring er i fokus.
• Skoleeier bidrar med en systematisk pedagogisk støtte for skolelederne,
slik at skolene fortsetter å utvikle seg som lærende organisasjoner,
basert på forskning og erfaringsutveksling.
• Skoleeier har forventninger til resultater og gjør prioriteringer for økt
læring og fullføring.
• Skoleeier bidrar til å videreutvikle systemer som sikrer god kvalitet til alle
våre skoler og lærebedrifter.
• Skoleeier skal sammen med kommunene utvikle det 13-årige skoleløpet.
• Skoleeier samhandler med aktørene i arbeids- og næringslivet for å
ivareta yrkesfageleven, lærlingen og lærekandidaten i det 14-årige
opplæringsløpet.
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I følge regional plan for kompetanse i Finnmark (2016-2028) er målet for videregående
opplæring i Finnmark at elevene og lærlingene skal bestå og fullføre innenfor normert tid. Når
det gjelder kvaliteten på opplæringen framkommer følgende:
• Skal preges av et godt læringsmiljø med kultur for læring og endring.
• Skal preges av at møtet mellom lærer og elev gir utvikling av den enkelte og der den enkelte
får utfordringer i samsvar med sitt potensiale.
• Skal preges av gode relasjoner både innad i skolen og i samarbeid med kommunene og
næringslivet.
• Skal preges av godt samarbeid mellom elev/foreldre/ lærere og lærling/bedrift.
• Skal preges av engasjerte skoleledere som har fokus på det som skjer i klasserommet og som
kan gi råd og veiledning til lærere.
• Fagmiljøene ved skolene skal være robuste og attraktive
• Skal sikre gode overganger gjennom hele opplæringen
Følgende forventninger til skolelederen er skissert i den gode finnmarksskolen (2016):
• Skolelederen har ansvar for at skolen og lærere har kompetanse for å tilpasse opplæringen
for alle elever.
• Skoleleder legger til rette for et godt samarbeid mellom skole og hjem.
• Skolelederen er ansvarlig for at opplæring skjer i tråd med opplæringsloven.
• Skolelederen utøver pedagogisk ledelse.
• Skolelederen legger til rette slik at læreren kan prioritere kjernevirksomheten; læring og
fullføring.
• Skolelederen har innsikt i hvordan læring planlegges, gjennomføres og evalueres for alle
elever, slik at elevene oppnår læringsutbytte.
• Skolelederen tilrettelegger for at skolen kan utforme læringsprosesser ved hjelp av digitale
løsninger.
• Skoleleder har ansvar for et godt læringsmiljø.
Følgende forventninger til lærerne er skissert i den gode finnmarksskolen (2016):
• Læreren har ansvar for å bygge en tillitsfull og trygg relasjon til hver enkelt elev.
• Læreren tilpasser kontinuerlig opplæringen slik at eleven opplever mestring og utvikling i
opplæringsløpet.
• Læreren anerkjenner og tar utgangspunkt i elevens forutsetninger, identitet og livserfaringer.
• Læreren bidrar til å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø i klassen.
• Læreren respekterer, bryr seg om, og ser eleven.
• Læreren har høye forventninger til elevens prestasjoner.
• Læreren planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisningen opp mot elevens
læringsutbytte.
• Læreren engasjerer eleven gjennom vurdering for læring.
• Læreren evaluerer og deler egen praksis i et profesjonelt fellesskap.
• Læreren møter presis og forberedt.
I Tilstandsrapport for videregående opplæring i Finnmark 2017 har alle de videregående
skolene beskrevet hvilke områder fra den gode finnmarksskolen de prioriterer spesielt. Disse
gjelder for skoleåret 2016-2017. Det vil i undersøkelsen tas utgangspunkt i skolenes egne
prioriteringer av de ovennevnte områder, i tillegg til de tiltak som framkommer i
problemstilling 1 om fylkeskommunens tiltak.
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Utledning av kriterier
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan det utledes følgende revisjonskriterier:
• Fylkeskommunens tiltak bør innrettes slik at
• de bidrar til at flere gjennomfører videregående opplæring (ett av sektormålene for
grunnopplæringen).
• det sikres gode overganger gjennom hele opplæringen.
•

Tiltak som iverksettes bør planlegges, gjennomføres og evalueres på en systematisk
måte

Kriteriet om evaluering benyttes både til den andre og den tredje problemstillingen.
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VEDLEGG 3: METODE OG GJENNOMFØRING
Generelt om forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre
systematiske vurderinger av kommunens/fylkeskommunens økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger.
Herunder om:
a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger,
b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området,
c) regelverket etterleves,
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige
utredningskrav,
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger
og/ eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til:
•
•
•

økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse
at kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverket
å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets/fylkestingets tilsyn med
forvaltningen

Det er kontrollutvalget i den enkelte kommune/fylkeskommune som skal påse at
kommunens/fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget.
Det er kommunens/fylkeskommunens revisor som gjennomfører selve forvaltningsrevisjonen.
Utførelsen skal skje i tråd med god kommunal revisjonsskikk, herunder RSK 001 Standard for
forvaltningsrevisjon (vedtatt av styret i Norges kommunerevisorforbund).
Sluttproduktet i hver forvaltningsrevisjon er en rapport som oversendes til behandling i
kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer videre til
kommunestyret/fylkestinget om de gjennomførte prosjektene.
Bestilling fra kontrollutvalget
Revisor må gjennomføre forvaltningsrevisjonen i samsvar med kontrollutvalgets bestilling.13
Bakgrunnen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 20172020, vedtatt av fylkestinget 16. mars 2017 (sak 16/17). Det framgår av planen at det skal
utføres en forvaltningsrevisjon knyttet til frafall av elever i videregående skole. Det ble i
kontrollutvalgets møte 18. februar 2019 (sak 07/19) vedtatt følgende hovedproblemstilling:
13

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 10.
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Hvilke tiltak har Finnmark fylkeskommune iverksatt for å forebygge frafall av elever i
videregående skole?
Kontrollutvalget overlot til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle
tilleggsproblemstillinger i tilknytning til denne hovedproblemstillingen. Revisjonen har
utarbeidet følgende tilleggsproblemstillinger:
I hvilken grad har fylkeskommunen oversikt over om iverksatte tiltak har bidratt til
forbedring?
Hvordan iverksettes aktuelle tiltak av skolene?
Oppstart
Revisor skal sende oppstartsbrev til administrasjonssjefen så tidlig som mulig i prosjektet.14
Oppstartsbrev ble sendt til fylkesrådmannen den 1.mars 2019. Kontaktperson for prosjektet
var assisterende opplæringssjef Toni Håvardsrud. Det ble ikke avholdt oppstartsmøte.
Datainnsamling
Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som
kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Revisor må innhente data i tilstrekkelig
omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på problemstillingene i undersøkelsen.
Eksempler på metoder som kan benyttes er intervju, spørreskjema, observasjon,
dokumentanalyse, statistiske analyser, regnskapsanalyse og systemanalyse.15 I den grad det er
tjenlig, bør det benyttes flere metoder for innsamling av data (data- og metodetriangulering).
Nedenfor redegjør vi nærmere for de metoder for innsamling av data som er benyttet i denne
undersøkelsen.
Den første problemstillingen om hvilke tiltak fylkeskommunen har iverksatt er besvart ved
hjelp av intervju med skoleeier og skoleeiers oversendelse av dokumentasjon/oversikt over
iverksatte tiltak. Den andre problemstillingen om fylkeskommunen har oversikt over om
tiltakene har bidratt til forbedring er dels besvart ved hjelp av intervju med skoleeier og dels
ved gjennomgang av aktuelle vurderinger/evalueringer av gjennomførte og pågående tiltak.
Den tredje problemstillingen om hvordan skolene jobber med ulike tiltak er besvart ved hjelp
av en survey til lærerne ved de to utvalgte skolene, samt intervju med rektorene, noen lærere,
elevtjeneste/ressursteam og representanter for elevene. Statistikk har blitt brukt gjennom hele
rapporten for å gi en oversikt over utvikling over tid for gjennomføring av videregående
utdanning i Finnmark.
Datainnsamlingen ble gjennomført i uke 12 2019.
Referater fra intervjuene har blitt verifisert og utkast til rapport har vært sendt på høring til
fylkesrådmannen og de utvalgte skolene, før behandling i kontrollutvalget og fylkestinget.
14
15

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 13.
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 26.
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Se vedlegg 4 for definisjoner av begreper.
Gyldighet og pålitelighet
I valg av metode må revisor sikre dataens relevans (gyldighet/validitet) i forhold til
problemstillingen(e).16 Datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataens
pålitelighet (reliabilitet).
Det er gjennomført flere tiltak for å styrke dataenes pålitelighet og gyldighet.
Datatriangulering, altså at data er hentet fra flere kilder, er benyttet: Det omfatter
dokumenter fra nasjonale myndigheter, fra fylkesadministrasjonen og fra de valgte
skolene. Det er samlet inn informasjon fra ansatte med ulikt ståsted, herunder assisterende
opplæringssjef i fylkesadministrasjonen, samt rektor ved Hammerfest og rektor og
assisterende rektor ved Nordkapp videregående skole, pedagogisk personale og elever ved
begge skolene. Når det er samsvar mellom beskrivelser og data fra flere kilder, styrker dette
kvaliteten eller gyldigheten i datamaterialet. Det er også brukt metodetriangulering,
altså en kombinasjon av ulike metoder; intervju, spørreundersøkelse,
dokumentgjennomgang og statistikk. Når bildet vi finner er lignende ut fra bruk av de ulike
metodene, styrker det også kvaliteten på undersøkelsen.
Vi mener at det innsamlede datagrunnlaget er relevante i forhold til problemstillingene
for prosjektet.
Avgrensing
Av praktiske og ressursmessige hensyn har det vært nødvendig å foreta en avgrensing av
undersøkelsen. Tidsmessig har revisjonen valgt å avgrense undersøkelsen til situasjonen på
undersøkelsestidspunktet. Vi har imidlertid også gått noe tilbake i tid for å se på utviklingen i
gjennomføringsgrad/frafall over en periode. Revisjonen vil ikke ta for seg alle de åtte
videregående skolene i fylket, men har gjort nærmere undersøkelser hos to utvalgte skoler;
Nordkapp skole og Hammerfest skole.
Nærmere om begrepet frafall:
For å definere frafall har vi tatt utgangspunkt i dem som gjennomfører. Det vanligste er å
måle gjennomføring fem eller ti år etter påbegynt Vg1, eller innen to år etter normert tid
(Utdanningsdirektoratet 2017a). Siden elevene har en lovfestet rett til videregående opplæring
innen to år etter normert tid (jf. Opplæringsloven § 3-1), vil dette være et hovedfokus. Det er
en del som ikke fullfører i løpet av fem år, og som fullfører på et senere tidspunkt. Det er ikke
mye data om dem som fullfører etter fem år, men tall er forsøkt presentert på ulike måter for å
ta hensyn til at flere elever bruker lengre tid enn fem år. Sånn sett vil de som er regnet som
falt fra kunne variere etter hvilket tidsperspektiv som anvendes. Det som imidlertid er av stor
betydning er hva skolene og fylkeskommunen bidrar med for at de elevene som fullfører –
enten det er i løpet av tre eller fem eller ti år – økes over tid. Det framgår av Skoleporten
(https://skoleporten.udir.no) at indikatoren gjennomføring er et mål på effektiviteten til
utdanningssystemene, ikke et mål på hvor mange som oppnår kompetanse på videregående
nivå totalt sett (se også vedlegg 4 for definisjoner av begreper).

16

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 27.
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Verifisering
Data som er innsamlet ved hjelp av intervju skal som hovedregel verifiseres.17 I praksis
innebærer dette at et utkast til rapport blir sendt til informantene i revidert(e) enhet(er) for
gjennomlesing. Dette gjøres for å unngå faktafeil, og for å sikre at det materialet som
undersøkelsen bygger på blir mest mulig fullstendig og pålitelig.
Rapporten ble sendt til verifisering til kontaktperson i fylkeskommunen, assisterende
opplæringssjef, samt de to rektorene ved de deltakende skolene den 12.juni2019. Det kom
noen innspill i denne prosessen som er hensyntatt.
Intern kvalitetssikring
Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres.18 Kvalitetssikringen skal sikre at
undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre må det sikres at
det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og
konklusjoner.
Undersøkelsen er gjennomført av forvaltningsrevisor Annette Gohn-Hellum, og
kvalitetssikring er gjennomført av oppdragsansvarlig revisor Viggo Johannesen.
Høring
Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår
av rapporten.19 Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i
kontrollutvalget.
Rapporten gikk til høring hos fylkesrådmannen den 20.juni 2019.
Svar ble mottatt pr e-post den 1.juli 2019. Det hadde ingen opplysninger som medførte behov
for endringer eller justeringer i rapporten.

17

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 29.
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 45.
19
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 16.
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VEDLEGG 4: DEFINISJONER AV VIKTIGE BEGREPER OG
VARIABLER
Nedenfor følger definisjoner av viktige begreper og variabler som brukes i statistikk og innen
forskningen på utdanningsfeltet. Informasjonen er hentet fra:
SSB; https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/vgogjen
Skoleporten; https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/videregaaendeskole/gjennomfoering/slutta/finnmark-finnmárkufylke?orgaggr=a&kjonn=a&trinn=0&utdanningstype=--&program=-&sammenstilling=1&fordeling=2
Utdanningsdirektoratet; https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikkvideregaende-skole/informasjon-om-skolebidragsindikatorer-for-videregaende-skoler/
Igangværende utdanning: Elever som er registrert ved en utdanningsinstitusjon.
Reform 94: Innebærer lovfestet rett til videregående opplæring for all ungdom mellom 16 og
19 år. Denne retten ble fra 2002 utvidet til å gjelde alle.
Kunnskapsløftet: Denne retten ble videreført i Kunnskapsløftet, som ble innført fra og med
skoleåret 2006. Det ble innført ny terminologi som følge av den nye skolestrukturen. Blant
annet skiftet studieretning navn til utdanningsprogram.
Utdanningsprogram: Fellesbetegnelse for beslektede fag i videregående opplæring. Et
utdanningsprogram består av kurstrinnene Vg1, Vg2 og Vg3.
Studieforberedende: Studieforberedende inkluderer følgende utdanningsprogram: Idrettsfag,
Musikk, dans og drama og Studiespesialisering. Fra høsten 2016 også Medier og
kommunikasjon og Kunst, design og arkitektur.
Studiekompetanse kan bl.a. også oppnås på yrkesfaglige utdanningsprogram ved fullført vg3
påbygg til generell studiekompetanse.
Yrkesfag: Yrkesfag inkluderer følgende utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk,
Design og håndverk, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, Medier og kommunikasjon,
Naturbruk, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel og Teknikk og industriell
produksjon.
Fra høsten 2016 ble medier og kommunikasjon et studieforberedende utdanningsprogram.
Elever som begynte på Medier og kommunikasjon høsten 2015 eller tidligere, følger gammel
ordning. Fotograffaget, mediegrafikerfaget og mediedesign blir tilbudt i et eget løp for
medieproduksjon i utdanningsprogram for design og håndverk.
Alternativ opplæring: Elever som ikke følger nevnte studieretninger, men følger alternativ
opplæringsplan. Kan ikke tallfestes for elever som startet på grunnkurs tidligere enn 2006.
Fullført: En person regnes som å ha fullført en utdanning når eleven eller lærlingen har bestått
alle årstrinn i videregående opplæring, som fører til vitnemål eller fag- eller svennebrev.
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Elever som enten har avlagt eksamen på eller er i gang med fag på Universitet/høgskole, er i
statistikken antatt bestått videregående opplæring med vitnemål, en antagelse som i noen
tilfeller ikke stemmer.
Avbrutt videregående opplæring: omfatter både de elever og lærlinger som har sluttet i løpet
av opplæringsløpet og de som har gjennomført alle årene, men strøket i eller mangler ett eller
flere fag.
Sluttet underveis: elever som slutter i løpet av skoleåret eller etter endt skoleår. En elev må ha
sluttet etter 1. oktober for å være inkludert i statistikken. Elever som i løpet av skoleåret bytter
utdanningsprogram eller skole, vil ikke regnes som sluttet. Indikatoren gjelder elever i
skoleløpet i videregående, og indikatoren følgjer derfor bare elever, ikke lærlinger. Eleven må
ved slutten av skoleåret være registrert med koden ”S” for å bli registrert som sluttet. Dersom
eleven er registrert på flere kurs blir eleven regnet som sluttet om alle elevkursene har koden
”S”. Andre koder vil rangere over ”S”.
Bare elever med elevstatus ”E” (Elev) eller ”A” (Opplæring etter individuell opplæringsplan)
telles. For å identifisere de elevene som skal inkluderes i statistikken, brukes informasjon om
forrige elevstatus for dem som har sluttet. Elever som følger undervisning spesielt tilpasset for
voksne (elevstatus «V»), utenlandske utvekslingselever (elevstatus «U») og privatister
(elevstatus «P») er ikke inkludert i tallene. En god del elever mangler registrering om forrige
elevstatus selv om dette er obligatorisk når en elev har sluttet. Disse elevene er inkludert i
statistikken da det er størst sannsynlighet for at de har elevstatus ”E” (som er den største
elevgruppen).
Bestått: betyr at eleven har bestått alle fag på trinnet.
Deltakelse: Deltakelse tilsvarer prosentandelen elever som fullfører skoleåret, men ikke
nødvendigvis består alle fagene. Eller sagt på en annen måte, prosentandelen som ikke slutter
i løpet av skoleåret.
Normert tid: Med normert tid menes den tid et kurs i videregående opplæring skal
gjennomføres på i henhold til kursets læreplan for en heltidselev. Normert tid tilsvarer
normalt treårig opplæring for elever og fireårig opplæring for lærlinger (to år i skole og to år i
bedrift).
Gjennomføring: Det er en del som ikke fullfører i løpet av fem år, og som fullfører på et
senere tidspunkt. Indikatoren er derfor et mål på effektiviteten til utdanningssystemene, ikke
et mål på hvor mange som oppnår kompetanse på videregående nivå totalt sett.
Gjennomføring beskriver resultatet av opplæringen for elevene som begynner i videregående
opplæring for første gang, fem år etter påbegynt Vg1. Elevene er delt inn i seks kategorier:
1. Fullført og bestått på normert tid på tre år for studiespesialisering og fire år for
yrkesfaglige utdanningsprogram.
2. Fullført og bestått over normert tid er innen fem år etter at eleven startet på det
aktuelle utdanningsløpet.
3. Fullført med planlagt grunnkompetanse innen fem år.
4. Fremdeles i videregående opplæring ved måletidspunktet.
5. Fullført, ikke bestått er dem som har fullført Vg3, og lærlinger som har fullført
læretiden, men som mangler karakter i et eller flere fag.
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6. Sluttet er dem som avslutter opplæringen før Vg3, eller før læretiden er fullført.
Overganger: Statistikken om overganger viser dem som har hatt progresjon i utdanningsløpet
fra ett år til ett annet og dem som ikke har hatt progresjon. Hver av de to hovedkategoriene
har underkategorier som gir mer detaljert informasjon.
Progresjon:
• Overgang til studieforberedende utdanningsprogram
• Overgang til påbygg (kun for Vg2)
• Overgang til opplæring i bedrift
• Overgang til alternativt Vg3 i skole (kun for Vg2)
• Overgang til yrkesfaglig utdanningsprogram
Ikke progresjon:
• Repetisjon
• Omvalg
• Ute av videregående opplæring
Ungdom uten og utenfor videregående opplæring: Andel ungdom i alderen 16-25 år som
verken er i opplæring eller har fullført og bestått videregående opplæring. Videre skilles det
mellom dem som er i arbeid og dem som ikke er i arbeid.
Skolebidragsindikatorer:
• Skolens bidrag er ikke forskjellig fra landsgjennomsnittet dersom
usikkerhetsintervallet overlapper med null.
• Skolens bidrag er over landsgjennomsnittet dersom verdien er positiv og
usikkerhetsintervallet ikke overlapper med null.
• Skolens bidrag er under landsgjennomsnittet dersom verdien er negativ og
usikkerhetsintervallet ikke overlapper med null.
Skolebidragsindikatorer gir en indikasjon på hva som kommer av skolens innsats. I
beregningen av hva som er skolens bidrag blir det kontrollert for tidligere karakterer, kjønn,
utdanningsprogram og trinn. Utdanningsdirektoratet publiserer tre indikatorer, som gir en
indikasjon på hvor mye en skole bidrar til å
• løfte elevene faglig – karakterpoeng
• få elevene til å fullføre og bestå – årsbestått
• holde på elevene slik at de ikke slutter – deltakelse
...sammenlignet med hvordan bidraget til alle elever med tilsvarende bakgrunn i landet er.
Indikatorene for studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogam er
presentert hver for seg da det ikke er mulig å slå dem sammen, og de er heller ikke direkte
sammenlignbare.
Skolebidragsindikatoren viser forholdet mellom skolens faktiske og forventede resultat.
Forventet resultat er resultatet på landsnivå for elever med de samme forutsetningene som
skolens elever. Dersom skolens bidrag er likt med landssnittet, vil skolebidraget være lik null.
En positiv verdi indikerer at skolen bidrar mer enn landssnittet. En negativ verdi indikerer at
skolen bidrar mindre enn landssnittet. En negativ verdi betyr altså ikke at skolen bidrar
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negativt til elevenes resultater, men at bidraget er mindre enn landssnittet. Skolebidrag er en
relativ størrelse, hvor alle skolene måles mot et landssnitt.
Karakterpoeng : Elevens karaktersnitt et gitt skoleår (gjennomsnitt av alle
standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og 2. halvårskarakterer) multiplisert med 10 (skala
som fra 10 til 60).
Bostedsfylke: Baseres på adresse per 1.10 det året eleven fylte 16 år (SSB).
Skolefylke: Der eleven går på skole (Skoleporten).
Sosial bakgrunn: Mor eller fars utdanningsbakgrunn. Den av foreldrene som har høyest
utdanningsnivå definerer elevens sosiale bakgrunn.
Fødeland, statsborgerskap og landbakgrunn: Disse kjennemerkene er klassifisert etter SSB
sine landkoder.
Innvandrere: Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.
Norskfødte med innvandrerforeldre: Tidligere kalt etterkommere.
Grunnskolepoeng: Grunnskolepoeng oppsummerer alle elevens resultater i forskjellige fag og
er med på å danne grunnlaget for opptak til videregående opplæring. Grunnskolepoeng ble til
og med skoleåret 2005/06 beregnet ved å legge sammen tallverdiene til 11 fagkarakter. Fra
2007 beregnes grunnskolepoeng slik: summen av alle karakterer dividert på antall karakterer,
multiplisert med 10, med unntak av elever med mindre enn 8 karakterer, disse får 0
grunnskolepoeng.
Sluttkompetanse: Sluttkompetanse er rangert etter type kompetanse, slik at fagbrev blir
prioritert først, deretter yrkeskompetanse og så studiekompetanse. Dobbelkompetanse er ikke
med.
Grunnkompetanse er kompetanse på et lavere nivå enn full yrkes- eller studiekompetanse.
Grunnkompetanse kan være planlagt eller ikke planlagt.
For elever som har vanskeligheter med å oppnå full yrkes- eller studiekompetanse, er skolen
behjelpelig med å planlegge og tilrettelegge opplæringsløpet, i form av individuelle
opplæringsplaner.
Grunnkompetanse kan settes som mål i både studieforberedende og yrkesfaglige
utdanningsprogram. Grunnkompetanse gjennom opplæring i bedrift kan oppnås som
lærekandidat eller gjennom praksisbrevordningen (fast ordning fra og med høsten 2016).
Fra og med 2016 er fullføring med planlagt grunnkompetanse med i enkelte av tabellene i
statistikken for gjennomføring i videregående.
Elever telles i statistikken med som fullført planlagt grunnkompetanse om de har vært i
videregående opplæring i minst tre av de fem år som gjennomføringsstatistikken dekker (fra
og med innføringen av praksisbrev som fast ordning vil to av fem år være tilstrekkelig for
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personer i praksisbrevordningen) hatt et utfall/vurdering som viser at eleven har fullført
opplæringsplanen
Elever som går mot planlagt grunnkompetanse og som har vedtak om spesialundervisning i
alle fag, trenger ikke vise progresjon. Elever som derimot ikke har vedtak som
spesialundervisning i alle fag, må vise progresjon til Vg3.
Det er to forskjeller mellom Skoleportens og SSB sine tall. Det ene er at de regionale tall i
Skoleporten er basert på skolefylke, mens i SSBs tall er det elevens bostedsfylke (per 1.
oktober det året eleven fyller 16 år). Den andre forskjellen er at i Skoleporten er elever på
"alternativ opplæring" holdt utenfor, i motsetning til i SSB statistikk. De siste årene er det kun
Buskerud som har kunnet tilby "alternativ opplæring".
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