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Forord 
Fylkesrådets mål er at Viken fylkeskommune skal ha Norges beste videregående utdanning. Uansett 

bakgrunn og bosted skal elevene ha et godt tilbud. Dette målet forutsetter blant annet at flere må 

fullføre og bestå videregående opplæring. Det er derfor positivt at rapporten viser at 87,9 prosent av 

elevene fullførte og bestod skoleåret 2020-2021, mens andelen som sluttet holdt seg lav med 3,1 

prosent. Nasjonalt var det 87,4 prosent som fullførte og bestod, mens 3,0 prosent av elevene sluttet.  

Innsatsen fra Vikens gode og motiverte skoleledere, lærere og instruktørene i bedriftene er den 

viktigste faktoren for å nå fylkesrådets ambisiøse mål.  Det kreves videre et sterkt støtteapparat og lag 

rundt eleven, en mobbefri skole, et sunt, enkelt og gratis skolemåltid og fysisk aktivitet som samlet 

bidrar til en mer helsefremmende skole. Fylkestinget vedtok fylkesrådets strategi for helsefremmende 

skole som skal samle og koordinere virkemidlene. I 2021 utviklet fylkesrådet med utgangspunkt i 

strategien, en digital veileder for helsefremmende skoler som er tilgjengelig for skolene og lansert for 

skolelederne i Viken. 

Det har videre vært jobbet med å nå målet om at rammeverk for læring og ledelse skal virke inn i hvert 

klasserom og verksted for å skape høy og jevn kvalitet på læringsmiljø og læringsprosesser. Til sammen 

skal strategiene, rammeverket og andre skoleutviklende tiltak realisere målet om at Viken 

fylkeskommune skal ha Norges beste videregående opplæring. 

Fylkesrådet har gjort vedtak om at Viken fylkeskommune skal ha best elevmedvirkning. Elevenes 

stemmer skal høres slik at vi oppnår medvirkning og demokrati i den videregående opplæringen – 

dette er viktig for utviklingen av opplæringen, men ikke minst er det viktig trening for at ungdommene 

våre skal bli aktive samfunnsdeltakere under og etter skoletiden. 

At yrkesfagelevene får læreplasser, og at ungdom som faller utenfor arbeid og skole fanges opp og får 

tilbud om kompetansegivende og meningsfull aktivitet, har også høy prioritet. Denne rapporten viser 

en rekke tiltak for å nå disse viktige målene. Fylkesrådet har innstilt til fylkestinget at Viken 

Fylkeskommune etablerer en læreplassgaranti for alle kvalifiserte søkere til læreplass. 

I skoleåret 2020/2021 har korona-pandemien virket sterk inn i opplæringshverdagen. I kapittel tre i 

rapportens fylkesdel oppsummeres noen av pandemiens virkninger i videregående opplæring. Viken 

har under pandemien hatt høyt smittetrykk, noe som har gitt særlig bynære skoler høy tiltaksbyrde. 

Mange resultater i denne rapporten må ses på denne bakgrunnen. 

At videregående opplæring lykkes med sitt oppdrag, har stor betydning for arbeids- og samfunnslivet i 

Viken. Opplæringen skal gjøres slik at den fremmer god fysisk og psykisk helse og gir oppdatert og 

relevant kunnskap som møter arbeidslivets behov. Det er viktig at både de som går et løp mot 

studiekompetanse og de som går mot fagkompetanse rustes for morgendagens arbeids- og 

samfunnsliv i Viken. Opplæringen er også svært sentral for å nå FNs bærekraftsmål – noen mål direkte, 

andre indirekte.  

Fylkesrådet fortsetter arbeidet med å forme opplæringen i Viken med utgangspunkt i at riktige 

politiske prioriteringer og trepartssamarbeidet vil gi en videregående opplæring som følger, eller helst 

leder an i, samfunnsutviklingen. 

Fylkesrådet presenterer tilstandsrapporten som et kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av de 

videregående skolene i Viken 



Tilstandsrapport for videregående opplæring i Viken fylkeskommune – fylkesnivå 

7 VIKEN FYLKESKOMMUNE 

1 Om tilstandsrapporten 
Opplæringslovens paragraf 13-3e pålegger fylkeskommuner å rapportere årlig til fylkestinget om 

tilstanden i videregående opplæring. Det skal rapporteres på læringsresultater, frafall og læringsmiljø. 

Rapporten omhandler skoleårsresultater for skoleåret 2020-21, undersøkelsene av læringsmiljøet for 

lærlinger og elever gjennomført høsten 2021, og fagopplæringsdata for kalenderåret 2021. 

Tilstandsrapporten består av to deler; en del som presenterer resultater på fylkesnivået, en som 

presenterer resultater på skolenivået ved hver videregående skole i Viken. Skoledelen inneholder 

skolenes egenvurdering av dataene som presenteres. Datagrunnlaget ble sendt skolene så raskt som 

mulig etter at læringsmiljøundersøkelsene ble stengt. Dette for å støtte skolene i å få rask oversikt 

over eventuelle problemer i elevenes læringsmiljø, for eksempel mobbing. 

De samme indikatorene brukes i skoledelen som i fylkesdelen, men i fylkesdelen inngår flere 

utdypende indikatorer. Bærekraftsmålene påvirkes direkte og indirekte gjennom arbeidet med 

videregående opplæring. På lang sikt påvirkes så godt som alle bærekraftsmål dersom vi klarer å 

realisere bærekraftsmål 4 – God utdanning. God utdanning gir kunnskap og holdninger som kan bidra 

til fattigdomsbekjempelse og bekjempelse av utfordringer knyttet til klima, ressurser og 

naturmangfold. Videre vil god utdanning gi anstendig arbeid, økonomiske vekst og innovasjon. Mer 

direkte påvirker arbeidet i sektoren bærekraftsmål 3 – God helse og livskvalitet, mål 5 – Likestilling 

mellom kjønnene, mål 10 – Mindre ulikhet, og mål 16 – Fred, rettferdighet og velfungerende 

institusjoner, slik målet er operasjonalisert i Viken fylkeskommune. Alt dette må gjøres gjennom 

utstrakt samarbeid, som omtales i bærekraftsmål 17 – Samarbeid for å nå målene. 

I rapportdelen som presenterer fylkesnivået omhandler kapittel åtte de ulike 

utdanningsprogrammene. Her beskrives hele det videregående opplæringsløpet, inkludert resultater 

fra læretiden. Der det er mulig, er resultatene i dette kapittelet delt på kjønn.  

Resultatene varierer sterkt mellom de ulike utdanningsprogrammene. Studieforberedende og 

yrkesforberedende utdanningsprogram har ulike utfordringer. Mellom de yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene er det også store forskjeller. - Dette kan blant annet henge sammen med 

fagtradisjon og -kultur. Det er stor forskjell på om faget er et tradisjonelt håndverksfag, et moderne 

industrifag eller et fag som utøves i en større organisasjon som for eksempel et sykehus. Disse 

forskjellene gir blant annet ulikhet i rekruttering til utdanningsprogrammene, noe som kan spores i 

karakterer ved inntak. Karakterer ved inntak virker sterkt inn på fullføringsgraden i videregående 

opplæring. Studieforberedende utdanningsprogram har høyere snittkarakterer enn yrkesfagene inn og 

ut av videregående opplæring. 

På skolenivået kan sammensetting av utdanningsprogram gi store utslag; både når det gjelder 

skolemiljøindikatorer, gjennomføring og læringsresultater. 

For å kunne si noe om hvor god en skole er på de utvalgte indikatorene, må vi dermed både se på 

sammensetting av utdanningsprogrammene, inntakspoengene (ungdomsskolepoengene) og 

utviklingen over tid. 

I året som denne tilstandsrapporten omhandler, har videregående opplæring vært sterkt preget av 

koronapandemien. Følgene av koronautbruddet kan spores i flere indikatorer, og pandemien utgjør et 

viktig bakteppe for å forstå resultatene.  

Tilstandsrapporten skal tjene som kunnskapskilde for politikkutforming og utvikling av den 

videregående opplæringen i fylket, og årets utgave er blitt slik den er som følge av innspill fra ulike 

brukergrupper. 
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Ansvar Utdanning og kompetanse  
I skoleåret 2020-21 var det 58 videregående skoler med til sammen 42 287 elever i Viken. I 

skoledelen av denne rapporten blir hver av de 58 skolenes resultater rapportert sammen med 

tiltakene som er satt inn som svar på resultatene.  

Rådsområdet forvalter fagopplæring i samarbeid med 83 opplæringskontorer og 1240 selvstendige 

lærebedrifter som driver opplæring av til sammen 8200 lærlinger og 550 lærekandidater i Viken. 

Videre driver fylkeskommunen fire folkehøyskoler, fagskole (tidligere Fagskolen i Østfold, Fagskolen 

Tinius Olsen og Fagskolen i Oslo og Akershus), opplæring i sosiale og medisinske institusjoner, 

opplæring innen kriminalomsorgen, voksenopplæring, karriereveiledning og pedagogisk psykologisk 

rådgivningstjeneste og oppfølgingstjeneste organisert på ulike måter under ulike navn. Kun 

videregående opplæring med tilhørende virksomheter er omtalt i rapporten, da omfanget ville bli 

uhåndterlig hvis alle ansvarsområdene til rådsområdet skulle ha blitt tilstandsvurdert i samme rapport. 

1.1 Oppsummering av rapporten 
Koronapandemien 

• Nest etter Oslo er Viken fylket med størst andel skoler som har vært stengt eller delvis stengt 

på grunn av koronapandemien. (Utdanningsdirektoratet) 

• I videregående skole oppgir et stort flertall av lærere at overgangen til digital undervisning var 

mest utfordrende for elever på et lavt faglig nivå og for sårbare elever 

(Utdanningsdirektoratet). 

• Digital hjemmeskole kan ha hatt positive effekter for noen elever. Dette gjelder gruppen som 

har utfordringer knyttet til skolen som sosial arena. 

• Snittet for standpunktkarakterer har fortsatt å stige gjennom pandemien, selv om det er lite 

som tyder på at elevene reelt sett har lært mer de siste to skoleårene 

(Utdanningsdirektoratet). 

• Det registrerte fraværet har gått betydelig ned på videregående, men den ordinære 

fraværsstatistikken fanger ikke opp elevenes reelle fravær. 

• Andelen som ikke har fått vurderingsgrunnlag (IV) i minst ett fag har gått ned i skoleåret 2020-

21 både nasjonalt (Utdanningsdirektoratet) og i Viken. 

• Sett i lys av de store utfordringene koronakrisen har skapt i arbeidslivet, gikk 

læreplassformidlingen høsten 2020 overraskende bra nasjonalt, med en nedgang på 2 

prosentpoeng i andelen søkere som fikk læreplass sammenliknet med året før. Det har likevel 

vært en viss forskyvning fra privat til offentlig sektor (Utdanningsdirektoratet). 

• Tendensen til at søkere med innvandrerbakgrunn har større utfordringer med å få læreplass 

enn øvrige søkere, har forsterket seg på nasjonalt nivå under pandemien 

(Utdanningsdirektoratet). 

• I elevundersøkelsen høsten 2021 ble elevene bedt om å ta stilling til om koronapandemien 

påvirker skolehverdagen deres negativt, og svarene fra elevene i Viken gir verdien 3.4 (på 

skala fra 1 til 5, hvor 5 er mest negativt). I tilsvarende måling fra alle fylker, har elevene gitt 

verdien 3.7, som betyr at elevene i alle fylker opplever å ha blitt mer negativt påvirket enn 

elevene i Viken. En forklaring på dette kan være at skolene i Viken har vært gode på 

tilrettelegging under pandemien. Elevene fikk også ta stilling til om koronapandemien hadde 

påvirket skolehverdagen positivt. På dette spørsmålet ga elevene i Viken samme verdi som 

elevene nasjonalt gjorde; 1,9. Det er en liten gruppe elever som har bedre læringsbetingelser 
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når opplæringen foregår digitalt eller i mindre grupper (Elevundersøkelsen Viken 

fylkeskommune). 

 

Læringsmiljøundersøkelsene høsten 2021 

• På de fleste indikatorer er resultatet av elevundersøkelsen det samme i 2021 som i 2020, men 

indikatorene Relevant opplæring og Motivasjon har fått noe lavere verdi (0,1). 

• Indikatorene Læringskultur, Støtte fra lærere og Faglig utfordring har fått høyere verdi i 2020 

og 2021 enn i årene før. Dette indikerer at læringstrykket har vært holdt oppe gjennom 

pandemien. 

• Indikatoren Mestring har fått en noe lavere verdi ved gjennomføringen av elevundersøkelsen i 

2020 og 2021. 

• Når det gjelder indikatoren Elevdemokrati og medvirkning, har Viken elevene gitt verdien 3,5 

mens elevene i alle fylker har gitt verdien 3,6. Elevdemokrati og medvirkning er en indeks som 

består av flere spørsmål. Viken-elevene har gitt høyest verdi til spørsmålet om lærerne legger 

til rette for at elevene skal kunne delta i elevrådsarbeid eller som tillitsvalgt. Dette spørsmålet 

fikk verdien 3,8. Spørsmålet som fikk lavest verdi gjaldt om elevene fikk foreslå hvordan det 

skulle jobbes med fagene. Dette spørsmålet fikk verdien 3,2. 

• På indeksen Vurdering for læring gir elevene i Viken verdien 3,4 – den samme verdien har 

vært gitt siden skoleåret 2017-18. Dette er samme verdi som elever i alle fylker gir denne 

indeksen. Elevene i Viken gir laveste verdier til spørsmålene om elevers deltakelse i vurdering.  

• Andelen elever som oppgir å bli mobbet høsten 2021 er i Viken er 3,3 prosent. Andelen for 

alle fylker er 3,1 prosent. 2,1 prosent av elevene oppgir å bli mobbet av andre elever på 

skolen, 0,3 prosent oppgir å bli mobbet digitalt, og 1,4 prosent oppgir å bli mobbet av voksne 

på skolen. Sammenliknet med høsten 2020 er det flere elever som oppgir å bli mobbet av 

andre elever, færre som oppgir å bli mobbet digitalt og av voksne på skolen. 

• Lærlingundersøkelsen viser at indikatorene Gjennomføring av halvårssamtaler, Motivasjon og 

Helse, miljø og sikkerhet har hatt en positiv utvikling etter 2020. Indeksene Skole som 

forberedelse til opplæring i bedrift, Yrkesfaglig fordypning, Trivsel og Forberedelse til 

fagprøven har lærlingene gitt lavere verdi i 2020 og 2021 sammenliknet med 2019.  

• Funn fra lærebedriftsundersøkelsen må brukes med forsiktighet, da bare 44,7 prosent av de 

inviterte bedriftene svarte. Likevel er det interessant at bedriftene har vurdert indeksene som 

beskriver helheten i opplæringen mot fag-/svennebrev relativt lavt. Indeksen Skolen som 

utgangspunkt for opplæring i bedrift har fått verdien 3,8 av lærebedriftene, mens indeksen 

Samarbeid med videregående skoler om innhold i Yrkesfaglig fordypning (YFF) har fått verdien 

3,5.  

• Andelen lærlinger som oppgir å bli mobbet på arbeidsplassen er gått ned de siste årene 

(lærlingundersøkelsen). I 2019 var andelen 4,9 prosent, i 2020 var andelen 3,7. I 2021 er 

andelen 3,4 prosent. 63,8 prosent av disse oppgir å bli mobbet av andre kollegaer, 25,4 

prosent oppgir å bli mobbet av ledelsen på arbeidsplassen, 6,5 oppgir å bli mobbet av andre. 

2,2 prosent av lærlingene oppgir å bli mobbet av andre lærlinger på arbeidsplassen, mens 2,2 

prosent oppgir å bli mobbet av kunder/leverandører/pasienter. 

 

Gjennomføring 

• Andelen i gruppen fullført og bestått i Viken har for kullene 2011 til 2014 økt fra 77,1 prosent 

til 80,0 prosent. Andelen som har sluttet har i samme periode gått ned fra 11,0 prosent til 8,8 

prosent. Gruppen som har fullført med planlagt grunnkompetanse har vokst noe i perioden; 
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fra 3,1 til 3,5 prosent. Alle fylker har for 2014-kullet en andel som fullfører og består på 79,6 

prosent, Viken altså 80 prosent. 

• Andelen som fullfører og består er høyest på studieforberedende utdanningsprogram. I 

kullene mellom 2011 og 2014 har andelen som fullfører og består studieforberedende 

utdanningsprogram økt fra 87,2 til 89,7 prosent. På yrkesfag har andelen som fullfører og 

består i de samme kullene økt fra 65,1 til 67,4 prosent. 

• Oversikten over gjennomføringen av læretiden for 2015 kullet viser at etter 5 år var det i alle 

fylker 85,8 prosent som hadde oppnådd fag-/svennebrev. I Viken var andelen 84,1 prosent. 

• Når det gjelder skoleårsgjennomføring i skoleåret 2020-21, var det i Viken 87,9 prosent av 

elevene som fullførte og besto, 3,1 prosent av elevene som sluttet (dette tilsvarer 1256 

elever). I alle fylker var det 87,4 prosent som fullførte og besto, 3,0 prosent som sluttet. 

 

Fravær 

• Viken har i skoleåret 2020-21 et totalfravær på 2,7 prosent, totalen for alle fylker er 3,0 

prosent. Både tallet for alle fylker og tallet for Viken er lavere enn det som er reelt på grunn av 

midlertidig unntak fra fraværsreglene knyttet til koronapandemien. 

 

Læringsresultater 

• Yrkesfagelevene har hatt en langt mer positiv karakterutvikling enn elevene i 

studieforberedende utdanningsprogram. Sammenlagt fikk 71,3 prosent av yrkesfagelevene i 

Viken i årene fra 2017-18 til 2019-20 en positiv karakterutvikling, mens 30,5 prosent av 

elevene i studieforberedende retning fikk det samme. I skoleåret 2020-21 fikk 69,2 prosent av 

yrkesfagelevene en positiv karakterutvikling, mens 33,8 prosent av elevene i 

studieforberedende utdanningsprogram fikk det samme. Det var altså en nedgang i andel som 

hevet seg i yrkesfagene i 2020-21 sammenliknet med perioden 2017-20. Dette kan ha vært en 

pandemieffekt. I studieforberedende utdanningsprogram var det i dette skoleåret flere som 

hevet karakteren sin enn i perioden vi sammenlikner med. Dette kan ha sammenheng med at 

eksamen ikke ble avholdt. 

• Det er gruppen elever med lavest snittkarakterer ved inntak som har hatt høyest andel med 

positiv karakterutvikling, både i yrkesfaglige og i studieforberedende utdanningsprogram. 

Dette gjelder også skoleåret 2020-21. 

• Matematikkfagene står for en stor andel av karakteren 1 (stryk) i standpunkt i fellesfag i 

skoleåret 2020-21. Det er flest elever som får karakteren 1 i praktisk matematikk på yrkesfag. 

Det er også den praktiske matematikken som forårsaker flest enere i de studieforberedende 

løpene. 

• Av fellesfagene gir kroppsøvingsfaget størst antall ikke-vurdering (IV). 

• I Samfunnsfag (SAF 1001) var det 133 elever som ikke fikk vurdering. I dette faget fikk også 17 

elever karakteren 1. Faget Engelsk Vg2 YF (ENG1003) har også et relativt stort antall elever 

som får karakteren 1 (42), og et stort antall elever som ikke får vurdering; 106. 

• Ulike norskfag står til sammen for et stort antall ikke- vurdering. Også blant norskfagene er 

det koder som både har et relativt stort antall stryk og ikke-vurdering. 

• Når det gjelder de felles programfagene, forårsaker Yrkesutøvelse (HEA2003) både karakteren 
1 og IV hos et relativt stort antall elever. Helsefremmende arbeid (HEA2001) gir også både et 
antall av karakteren 1 og IV. Også faget Bruker- og driftsstøtte (ISF2002) er i denne kategorien. 
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Fagopplæringsdata 

• I 2020 var den totale andelen søkere som fikk læreplass i bedrift 73,8 prosent. I 2021 var den 

samme andelen 79,3 – altså en solid økning av andel søkere som fikk læreplass i bedrift. 

• Størst var økningen innenfor utdanningsprogrammene Service og samferdsel (68,5 til 82), 

Restaurant og matfag (78,3 til 90,1) og Bygg- og anleggsteknikk (80,1 til 87,9). 

• 196 elever fra utdanningsprogrammet Helse og oppvekstfag tok fagopplæring i skole. Nest 

størst antall elever i dette tilbudet hadde Elektro og datateknologi, med 66 deltakere. Antallet 

deltakere i fagopplæring i skole henger i stor grad sammen med tilbudet på læreplasser i 

bedrift. 

• 95,1 prosent av lærlingene, 94,9 prosent av praksiskandidatene og 82,3 prosent av de som tok 

fagopplæring i skole, besto fag-/svenneprøven i 2021. 

• Design og håndverk hadde den laveste beståttandelen i 2021 med 88,4 prosent bestått. 

Utdanningsprogrammet Teknologi- og industrifag hadde den høyeste beståttandelen med 

96,4 prosent. 

• Helse og oppvekst var utdanningsprogrammet med høyest andel Bestått meget godt i 2021.  

 

Utdanningsprogrammene skoleåret 2020-21, fagopplæringen 2021 

• Selv om gutter og jenter velger mer utradisjonelt enn tidligere, er valget av 

utdanningsprogram fremdeles kjønnsinndelt. 

• Jentene kommer inn i videregående opplæring med høyere poengsum fra ungdomsskolen 

enn guttene; gutter 40,4, jenter 44,4. 

• Jentene gjennomfører med høyere snittkarakterer enn guttene; gutter 4,0, jenter 4,36. 

• Jentene har lavere fravær enn guttene; gutter 3,0 prosent, jenter 2,4 prosent. 

• Jenter fullfører og består i høyere grad enn guttene; gutter 86,8 prosent, jenter 88,9 prosent. 

• Jenter slutter i lavere grad enn gutter; gutter 3,5 prosent, jenter 2,8 prosent.  

• Omtrent like mange gutter som jenter oppnådde karakteren Bestått meget godt på fag-

/svenneprøven (gutter 29,9 prosent, jenter 29,8 prosent). Guttene fikk karakteren Ikke bestått 

i høyere grad enn jentene; jenter 5,1 prosent, gutter 6,5 prosent. 

• I 2014-kullet var det etter 5/6 år 75,9 prosent av guttene som hadde fullført og bestått, 84,5 

prosent av jentene. 10,3 prosent av guttene sluttet, 7,2 prosent av jentene. 6,4 prosent av 

guttene hadde ikke bestått, 3,9 prosent av jentene. 

• Verdiene elevene gir på indikatorene i elevundersøkelsen varierer med 

utdanningsprogramtilhørighet. I snitt gir elevene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene 

høyere verdier på de viktige indeksene Vurdering for læring og Elevdemokrati og medvirkning. 

Elevene på yrkesfagene gir videre høyere verdi til indeksene Motivasjon, Støtte fra lærere, 

Relevant, Variert og Praktisk opplæring. Elevene på de studieforberedende 

utdanningsprogrammene gir høyere verdi til indikatorene Faglig utfordring, Læringskultur og 

Støtte hjemmefra. 

• Når det gjelder kjønnsdimensjonen, gir guttene jevnt over høyere verdier til indikatorene i 

elevundersøkelsen, uavhengig av utdanningsprogram. Indikatorene Motivasjon, Mestring, 

Trivsel, Støtte fra lærere og Praktisk opplæring får høyere verdier fra guttene enn jentene. 

Jentene gir høyere verdi til indikatoren Faglig utfordring. Guttene har høyere prosentandel 

som oppgir å bli mobbet på skolen; gutter 3,5 prosent, jenter 2,9 prosent. 

• Elevundersøkelsen viser høye mobbetall på noen utdanningsprogram, dette gjelder særlig 

utdanningsprogrammene Salg, service og reiseliv (7,6 prosent av elevene oppga å bli mobbet), 

Restaurant og matfag (6,2), Teknologi og industrifag (5,3) og Bygg og anleggsteknikk (5,1). På 

skolen er det høyere mobbetall på yrkesfaglig enn i studieforberedende retning.  
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Lærlingundersøkelsen gir et litt annet bilde. Denne undersøkelsen viser at det er lærlingene 

på utdanningsprogrammene Naturbruk (10,9 prosent av lærlingene oppga å bli mobbet), 

Restaurant og matfag (5,8 prosent), Teknologi og industrifag (5,0 prosent) og Service og 

samferdsel (3,7 prosent) som i høyest grad oppgir å bli mobbet på arbeidsplassen høsten 

2021. Som vi ser, er noen utdanningsprogram belastet med høy mobbeandel både i skole og 

på arbeidsplass. 

• Lærlingene på de ulike utdanningsprogrammene gir ulik verdi til indeksen om skolen som 

forberedelse til læring i bedrift. Indeksen måler om undervisningen i yrkesfagene på skolen la 

godt grunnlag for læring i bedrift, om utstyret på skolen var godt nok til å lære faget, og om 

lærerne hadde god innsikt i det elevene ville møte i læretiden. Samlet sett får denne indeksen 

noe lav verdi. Lærlingenes svar tyder på at noen utdanningsprogram har dårligere 

sammenheng enn andre i det helhetlige løpet mot fag-/svennebrev. Svarene til lærlingene 

varierer også med hvilken videregående skole som forberedte dem for læring i bedrift. 

 

Tiltak  

• Skolene har skrevet om sine tiltak i skoledelen av rapporten. Tiltak knyttet til læringsmiljø og 

tiltak knyttet til gjennomføring og læringsresultater er eksemplifisert i fylkesrapporten (her) 

henholdsvis i underkapittel 4.6 og 5.8. 

• Tiltak i regi av skoleeier er eksemplifisert i kapittel 9 i fylkesrapporten (her). 

 

 

2 Nøkkeltall for videregående opplæring i Viken 
 

Tabell 1: Nøkkeltall for videregående opplæring i Viken 

Antall elever   42 287 

Antall elevplasser inntaket 2020  44 777 

Antall primærsøkere Vg1 17 052 

Antall lærlinger 8 199 

Antall fagbrev på jobb 215 

Antall lærekandidater 555 

Antall voksenopplæring ca. 4 000 

Antall praksiskandidater 2 209 

Antall skoler 58 

Antall lærere (årsverk)  5 192,6 

Budsjett (skolene) 6 062 508 668  

Forbruk i % 97,22  
 

Rapporten omfatter elever i skoleåret 2020-21. For fagopplæring brukes kalenderåret 2021. For begge 

er det brukt telledato 1. oktober, som også blir brukt i nasjonal statistikk. Budsjettallene tilhører 

budsjettåret 2021. 
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3 Koronapandemien i videregående opplæring 

3.1 Nasjonalt 
I Utdanningsspeilet 2021 har Utdanningsdirektoratet viet et kapittel til koronapandemien, som 

fremdeles påvirker skolehverdagen sterkt. De samme forholdene som gjør seg gjeldende på nasjonalt 

nivå, gjør seg også gjeldende i Viken. I underkapittelet 3.1 har vi derfor hentet data og tekst fra 

Utdanningsspeilet 2021 – kapittelet «Skolehverdagen under koronapandemien». I kapittelet siteres 

Utdanningsspeilet direkte. Der tekst er utelatt fordi den ikke er relevant for videregående skole, er 

dette markert slik: (…). 

 

Figur 1: Andel skoler som har vært helt eller delvis stengt 

Kilde: Utdanningsspeilet 2021, Udir. 

 

Vi ser at Viken, nest etter Oslo, har størst andel skoler som har vært helt eller delvis stengt på grunn av 

koronapandemien. Figuren gjelder grunnskolene, men de videregående skolene har vært stengt i enda 

større grad fordi de yngre elevene har vært prioritert med tanke på fysisk tilstedeværelse på skolen. 

Utdanningsdirektoratet har dessverre ikke sammenliknbare tall for videregående skole når det gjelder 

hvor mange skoler som måtte stenge og gå over til digital hjemmeskole på grunn av smitteutbrudd 

vinteren 2021. FHI slår i sin rapport datert 11.10.2021 fast at Oslo og Viken har hatt en betydelig 

tiltaksbyrde sammenliknet med resten av landet. De videregående skolene har tatt sin del av denne 

byrden.  
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https://www.udir.no/tall-og-forskning/publikasjoner/utdanningsspeilet/utdanningsspeilet-2021/koronapandemien/#skolehverdagen-under-koronapandemien
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3.1.1 Konsekvenser for motivasjon og læring 
Mye av kunnskapsgrunnlaget vi har, tyder på at et stort innslag av digital hjemmeskole gjør at elevene 

mister gnist og motivasjon, og at lærerne mister den kontakten med elevene som de ønsker. Det kan 

påvirke læringsresultatene i negativ retning. Det er fortsatt for tidlig å se eventuelle langsiktige 

konsekvenser av pandemien i den statistikken vi vanligvis bruker for å vurdere læringsresultater og 

gjennomføring. 

3.1.2 Mange elever mener de har lært mindre med opplæring 
hjemme 

Mange elever opplevde redusert motivasjon og læringsutbytte da skolene var stengt og opplæringen 

ble digital våren 2020. En undersøkelse blant elever i videregående skole viser at nesten halvparten av 

elevene var mindre motivert for skolearbeid da skolene var stengt, sammenlignet med ordinær skole 

(Andersen mfl. 2021). Omtrent 60 prosent av elevene mente de lærte mindre. Det var riktignok 

forskjeller mellom de ulike utdanningsprogrammene (Andersen mfl. 2021).(…). Mye tyder på at mange 

av de samme utfordringene vi hadde under nedstengningen i 2020, også gjorde seg gjeldende for 

elever med høy grad av digital hjemmeskole i skoleåret 2020–21. 

Det har vært store geografiske variasjoner i smittetrykk. I mange deler av landet har elever fått et 

tilnærmet ordinært tilbud, mens tilbudet i andre deler har vært preget av stadige vekslinger mellom 

rødt og gult nivå og nedstengninger. I områdene med høyt smittetrykk har det også vært utfordringer 

med mange elever i karantene. Når det gjelder elevers læring på digital hjemmeskole, ser det ut til at 

boforhold har betydning. Elever som ikke har hatt et egnet sted å gjøre skolearbeid uforstyrret, har 

strevd mer (Andersen mfl. 2021, Caspersen mfl. 2021). 

3.1.3 Også utfordringer med å undervise på gult nivå  
I periodene da skolene var på gult smittevernnivå, kunne hele skoleklasser være én kohort, og skolene 

kunne drive mer normalt. Flere lærere opplevde imidlertid at det også var krevende å gjennomføre 

undervisning på gult tiltaksnivå, ifølge en undersøkelse om konsekvenser av koronapandemien for 

videregående opplæring (Andersen mfl. 2021). Det har blant annet vært vanskelig å gjennomføre 

praktiske fag på grunn av størrelsen på elevgruppen og bruk av utstyr, kjøkken og verksted. Også fag 

innenfor studiespesialisering krever samarbeid og samhandling mellom elever, noe som det kan være 

krevende å få til på gult nivå. I tillegg har håndvask og rengjøring av overflater tatt mye tid. Flere 

lærere forteller også om at det var utfordrende å gi parallell undervisning til elever som var fysisk på 

skolen, og elever som var hjemme i karantene (Andersen mfl. 2021). 

Motivasjon og trivsel henger ofte sammen med varierte arbeidsoppgaver, og mange lærere forteller at 

det var krevende å gi elevene nok variasjon i undervisningen da elevene var hjemme (Andersen mfl. 

2021). 

3.1.4 Pandemien kan ha forsterket forskjeller mellom elever 
I videregående skole oppgir et stort flertall av lærerne at overgangen til digital undervisning var mest 

utfordrende for elever på et lavt faglig nivå og for sårbare elever. De fleste lærerne opplevde at 

toveiskommunikasjonen med elevene ble dårligere. Tilsvarende opplevde et flertall av elevene at den 

faglige oppfølgingen ble dårligere (Andersen mfl. 2021). Elever på et høyt faglig nivå ble ikke særlig 

påvirket av nedstengingen faglig sett. Elever med faglige eller andre utfordringer forteller derimot at 
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stengte skoler påvirket dem negativt (Andersen mfl. 2021). Samtidig kan digital hjemmeskole ha hatt 

positive effekter for noen. For eksempel oppgir en tredjedel av lærerne at elever med 

fraværsutfordringer ikke nødvendigvis ble negativt påvirket av digital undervisning fordi utfordringene 

deres ofte er knyttet til skolen som en sosial arena (Andersen mfl. 2021). 

En arbeidsgruppe som skulle foreslå tiltak for å kompensere for tapt faglig og sosial læring under 

koronapandemien konkluderte med at noen elever og elevgrupper var ekstra hardt rammet av 

pandemien, men at pandemien likevel antas å ha rammet alle elever (Arbeidsgruppen for tapt læring 

2021). 

3.1.5 Karaktergjennomsnittet har fortsatt å stige gjennom 
pandemien 

Det er vanskelig å fastslå årsakene til den betydelige økningen i standpunktkarakterer fra 2018–19 til 

2019–20. På bakgrunn av det vi vet om redusert motivasjon og trivsel og krevende 

undervisningsforhold ved digital hjemmeskole, er det lite som tyder på at elevene reelt sett har lært 

mer de to siste skoleårene. Økningen i gjennomsnittskarakterene er derfor trolig et uttrykk for noe 

annet enn at elevene har lært mer. En kvalitativ analyse peker på flere faktorer som kan ha bidratt til 

høyere karakterer i videregående skole (Rambøll 2021). For eksempel kan avlyst skriftlig eksamen ha 

ført til mer tid til å gjennomgå innholdet i læreplanene og ha flere vurderingssituasjoner der elevene 

kunne vise sin kompetanse. Lærere forteller blant annet at de var opptatt av å gi elevene et 

tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, og at de derfor innførte flere vurderingssituasjoner. Noen lærere 

reflekterer rundt at elever fikk muligheten til å vise kompetansen sin på flere måter enn tidligere. En 

lærer beskriver det på denne måten: 

«Enkelte elever med lite vurderingsgrunnlag var en utfordring. Vi lot det komme alle elever til gode, ved 

å legge inn ekstra vurderingssituasjoner. Mange elever fikk ekstra sjanser.» (Rambøll 2021). 

Skoleeiere, skoleledere og lærere forteller også at de var opptatt av at tvilen skulle komme elevene til 

gode. For en del elever kan det også ha slått positivt ut at de fikk mer ro til å konsentrere seg om 

skolearbeidet hjemme. Muligheten for hjelp hjemmefra og bruk av ikke-tillatte hjelpemidler på digitale 

prøver og hjemmearbeid kan også ha påvirket karakterene i positiv retning (Rambøll 2021). 

3.1.6 Den ordinære fraværsstatistikken fanger ikke opp elevenes 
reelle fravær 

Vi vet fra ulike rapporter og undersøkelser at fraværet har vært høyt skoleåret 2020–21, særlig i de 

delene av landet med høyt smittetrykk. De to siste skoleårene har det imidlertid vært et unntak fra 

reglene om fraværsføring. Skoleåret 2020-21 skulle ikke egenmeldt eller foreldremeldt fravær av 

helsemessige årsaker føres på vitnemålet. Det registrerte fraværet gikk derfor betydelig ned på 

videregående. Median dager fravær på videregående 0 dager, mens det var 3 dager før pandemien. 

Fraværet på vitnemålet dette skoleåret gir derfor lite eller ingen informasjon om det reelle fraværet 

dette skoleåret. 

Statistikken viser imidlertid at andelen elever som ikke får vurderingsgrunnlag (IV) i minst ett fag har 

gått ned de siste årene. Skoleåret 2020–21 var andelen 2,9 prosent og det er en nedgang fra 3,2 

prosent i 2018–19. Vi vet ikke hva nedgangen skyldes, men den kan henge sammen at fraværsgrensen 

ble mer fleksibel som følge av koronapandemien. Det har vært en fraværsgrense i 2020-21, men fordi 
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man ikke trengte bekreftelse av lege for helserelatert fravær er det trolig at færre elever fikk IV på 

grunn av overskredet fraværsgrense i 2020-21, sammenlignet med før koronapandemien.   

3.1.7 Foreløpig små konsekvenser for progresjon og 
gjennomføring 

Tall for 2020 viste rekordhøye gjennomføringstall for kullet som startet i 2014 som var siste 

tilgjengelige statistikk. 79,6 prosent av dem fullførte videregående innen to år etter normert tid, men 

tallene fanger i liten grad opp kullene som er påvirket av pandemien. Andelen unge uten og utenfor 

videregående opplæring var på 12,6 prosent i 2020, og er den laveste andelen på 10 år.  

Andelen som sluttet i løpet av skoleåret var på 3,0 prosent i skoleåret 2020-21, som var likt som året 

før, og lavere enn årene før pandemien. Nedgangen kan sees i sammenheng både med en mindre rigid 

fraværsgrense og mye digital hjemmeskole. For elever som normalt sliter med å møte opp på skolen 

kan digital hjemmeskole slå heldig ut. Også en ekstra innsats og forståelse fra lærerne kan ha slått 

positivt ut.  

En undersøkelse blant elever som gikk vg2 våren 2020, tyder på at det er relativt få som lot 

koronasituasjonen påvirke hva de valgte å gjøre etter Vg2 (Andersen mfl. 2021). 68 prosent av elevene 

oppga at koronasituasjonen ikke hadde betydning for hva de valgte etter vg2, mens 14 prosent oppga 

at det fikk dem til å ta et annet valg enn de hadde planlagt. Nedstengningen våren 2020 kom etter 

søknadsfristen i videregående opplæring, slik at den ikke fikk noen betydning for elevenes valg for 

påfølgende skoleår. Det er likevel for tidlig å vurdere hvilken betydning koronapandemien har fått for 

ungdommens valg av utdanning. 

3.1.8 Mange lærlinger ble permittert, men høsten 2021 var 
situasjonen tilnærmet normal  

Den siste uken i april 2020 var 4 380 lærlinger permittert som følge av koronapandemien. Disse 

utgjorde 10 prosent av alle lærlingene. Lærlinger innenfor Restaurant- og matfag og Design og 

håndverk var hardest rammet, der rundt halvparten av lærlingene var permittert på det meste. 

Innenfor disse utdanningsprogrammene var særlig kokkelærlinger og frisørlærlinger rammet, noe som 

kan ses i sammenheng med at flere restauranter og frisørsalonger måtte stenge i den tidlige fasen av 

pandemien.  

Situasjonen for de permitterte lærlingene innenfor Design og håndverk løste seg relativt raskt 

ettersom frisørsalongene kunne åpne igjen i slutten av april 2020. For Restaurant- og matfag gikk 

nedgangen i permitterte lærlinger saktere. Det ble en gradvis bedring sommeren og høsten 2020, men 

da deler av samfunnet igjen stengte ned nærmere jul, økte antall permitteringer.  

Antallet permitterte lærlinger fortsatte å øke frem til slutten av april 2021. Restaurant- og matfag stod 

for omtrent 70 prosent av permitteringene. Fra mai og frem mot sommeren 2021 sank antallet 

permitterte lærlinger igjen, etter hvert som samfunnet gradvis gjenåpnet (Utdanningsdirektoratet 

2021e). I september 2021 var det så godt som ingen permitterte lærlinger.  

Lærlinger som har vært permittert, kan ha fått alternative opplæringstilbud. Ifølge en undersøkelse 

som er gjennomført av Fafo, oppgir over halvparten av opplæringskontorene at permitterte lærlinger 

fikk et alternativt opplæringstilbud (Andersen mfl. 2021). 
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Noen lærlinger ble sagt opp og mistet læreplassen sin på grunn av koronapandemien. Rapportering fra 

fylkeskommunene viser at dette har skjedd med i underkant av 60 lærlinger siden 1. mars 2020. Disse 

kan ha fått seg en ny læreplass eller gått opp til fagprøven i etterkant. 

3.1.9 Større nedgang i andelen som fikk læreplass blant søkere 
med innvandrerbakgrunn 

Analyser som ble gjort før pandemien, tyder på at søkere med innvandrerbakgrunn har større 

utfordringer med å få læreplass enn øvrige søkere (Utdanningsdirektoratet 2019). Pandemien ser ut til 

å ha rammet denne gruppen hardere enn andre. Statistikken over andel søkere som fikk læreplass i 

2020 viser at nedgangen var større blant søkere med innvandrerbakgrunn enn blant øvrige søkere 

(Utdanningsdirektoratet/ Statistisk sentralbyrå). Blant innvandrere og norskfødte med 

innvandrerbakgrunn gikk andelen som fikk læreplass ned med henholdsvis 7 og 6 prosentpoeng, mens 

nedgangen blant øvrige søkere var på 1 prosentpoeng. Det kan tyde på at koronapandemien har 

forsterket forskjellene i muligheten for å få læreplass. 

3.1.10 Læreplassformidling 
Sett i lys av de store utfordringene koronakrisen har skapt i arbeidslivet, gikk læreplassformidlingen 

høsten 2020 overraskende bra nasjonalt, med en nedgang på kun 2 prosentpoeng i andelen søkere 

som fikk læreplass, fra året før. Det har likevel vært en viss forskyvning fra privat til offentlig sektor, og 

det er foreløpig for tidlig å si hvordan krisen vil påvirke tilgangen på læreplasser på lengre sikt 

(Andersen mfl. 2021). 

3.2 Viken – spesielle forhold knyttet til pandemien 

3.2.1 Skoleopplæringen 
 

Figur 2: Koronapandemi 2021 – prosentvis fordeling av svar 

Kilde: Hjernen og Hjertet 
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Figur 3: Koronapandemien 2021 – Indikatorverdi  

Kilde: Hjernen og Hjertet 

 

Elevundersøkelsen har ved gjennomføringen i 2021 fått to spørsmål knyttet til koronapandemien. 

Spørsmålene gjelder hvorvidt koronapandemien har påvirket skolehverdagen negativt eller positivt. 

Viken-elevene har gitt spørsmålet om koronapandemien påvirker skolehverdagen negativt verdien 3,4 

(på skalaen fra 1-5 hvor 5 er høyest). Snittet av elever i alle fylker har gitt verdien 3,7. Sett på bakgrunn 

av Figur 1: Andel skoler som har vært helt eller delvis stengt over, som viser at Viken har hatt nest 

høyest hyppighet av skolestenging av fylkene i landet, er det et godt resultat at Viken-elevene mener 

at de i mindre grad enn alle fylker er blitt negativt påvirket av pandemien. Det er vanskelig å tolke 

denne relativt store forskjellen på annen måte enn at skolene i Viken har gjort en god jobbe med å 

tilrettelegge skolehverdagen under pandemien.  

13,5 prosent av elevene våre har gitt den høyeste verdien; den som angir at koronapandemien har 

påvirket skolehverdagen svært negativt, 11,0 prosent har gitt nest høyeste verdi (mye), 18,0 prosent 

mener den har påvirket en del. 33,7 prosent mener den har påvirket litt, mens 23,8 prosent ikke 

mener den har hatt noen negativ påvirkning på skolehverdagen 

Elevundersøkelsen viser at pandemien har hatt mest negativ innvirkning på skolehverdagen i 

yrkesfaglige utdanningsprogram, og mest negativ innvirkning på skolehverdagen til guttene. Da 

elevundersøkelsen ble gjennomført, hadde yrkesfagene i Viken fylkeskommune 8171 gutter, 5604 

jenter. I mange yrkesfag er det vanskelig å undervise annet enn teoretisk når elevene ikke kan være på 

skolen. Samarbeid om å løse de praktiske oppgavene har også falt bort når elevene har fått 

opplæringen digitalt. Antakelig slår dette inn på elevenes vurdering av spørsmålet om negativ 

påvirkning av skolehverdagen. De utdanningsprogrammene hvor elevene har opplevd skolehverdagen 

under pandemien mest negativt er Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Bygg- og 

anleggsteknikk og Teknologi- og industrifag. Utdanningsprogrammene Naturbruk og Salg, service og 

reiseliv følger rett etter. De utdanningsprogrammene som har opplevd skolehverdagen under 

koronapandemien minst negativ er Design og håndverk og Service og samferdsel. 

Vg3-elevene rapporterer om minst negativ påvirkning av skolehverdagen, Vg1 om mest. Dette kan ha 

sammenheng med at Vg3-elevene er mer innkjørt i skolehverdagen, er generelt eldre og kan opptre 

mer autonomt. Videre er Vg3 i hovedsak et tilbud for studieforberedende utdanningsprogram. Som 
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det fremgår av teksten over har disse utdanningsprogrammene hatt mindre utfordringer under 

pandemien enn de yrkesfaglige, hvor elevene i hovedsak er i lære i bedrift det tredje videregående 

opplæringsåret. Lærlingene svarer ikke på elevundersøkelsen. 

Elevene fikk også gi verdi til spørsmålet om koronapandemien har påvirket skolehverdagen positivt. På 

dette spørsmålet ga elevene i Viken fylkeskommune samme verdi som elevene nasjonalt gjorde; 1,9 

(på skalaen fra 1-5 hvor 5 er høyest). 4,5 prosent av elevene våre mente at koronapandemien i stor 

grad hadde påvirket skolehverdagen positivt, disse elevene hadde altså gitt høyeste verdi til dette 

spørsmålet. 4,2 prosent ga nest høyeste verdi (påvirket mye), mens 11,5 prosent valgte midtpunktet 

på skalaen (at pandemien har påvirket en del). 35,2 prosent mente det påvirket dem litt, mens den 

største gruppen 44,5 prosent, mente at den ikke hadde noen positiv påvirkning. Gruppen som mener 

at koronapandemien påvirker skolehverdagen positivt har tidligere vært identifisert av 

forskningsmiljøer. Det dreier seg om elever som finner seg dårlig til rette i et fysisk klasse- og 

skolemiljø på grunn av ulike sosiale og psykologiske utfordringer. 

Det er interessant at elevene på utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og medieproduksjon 

både opplever skolehverdagen som mest negativt påvirket av korona og som mest positivt påvirket av 

korona. Spørsmålet er hvilke forhold som deler utdanningsprogrammet i to grupper.  

Når vi ser på hvordan elever fra ulike skoler gir verdier til spørsmålene om koronas negative effekt på 

skolehverdagen, så varierer dette mellom 2,1 på en av Vikens videregående skole – altså at elevene 

mener koronaen gir relativt lav negativ påvirkning, til 4,1 på en annen av de videregående skole i vår 

fylkeskommune, hvor elevene mener at pandemien gir relativt høy negativ påvirkning av 

skolehverdagen. Resultatene henger selvsagt sammen med hvilke utdanningsprogram skolen tilbyr, 

men hvordan skolen har lagt til rette skoledagene under pandemien, vil nok også virke inn på verdien 

elevene gir. Skolen der elevene mener at pandemien har hatt høy negativ påvirkning, har 

utdanningsprogrammene Bygg- og anleggsteknikk og Naturbruk. Skolen der elevene mener at 

pandemien har hatt relativt lav negativ påvirkning, har utdanningsprogrammene Idrettsfag, Musikk, 

dans og drama og Studiespesialisering.  

3.2.2 Fagopplæringen 
Mulige sammenhenger mellom enkelte tall og pandemien er kommentert noen steder i rapporten. 

Oppsummert så ser vi at antallet som er formidlet til læreplass har hatt en god utvikling under 

pandemien. Antall permitterte har hatt store svingninger i perioden 1.1.20-31.12.21, men samtidig har 

antall hevinger endret seg lite. Dette tyder på at de fleste som har vært permittert har fulført 

utdanningsløpet. Pandemien ga en forskyvning i behandling av praksiskandidater, noe som resulterte i 

et mindre volum gjennomførte fagprøver for praksiskandidater i 2020, og en tilsvarende økning for 

2021.  

På bakgrunn av at det er registrert forholdsvis små endringer i hovedtallene for fag- og yrkesopplæring 

gjennom pandemien, kan det se ut som tiltakene som har vært gjennomført i den samme perioden i 

stor grad har klart å motvirke uønskede effekter. 
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4 Lærings- og arbeidsmiljø 
Rammeverk for læring og ledelse i Vikenskolen og strategi for helsefremmende skoler ligger til grunn 

for arbeidet med lærings- og arbeidsmiljø i videregående opplæring i Viken. Rammeverket og 

strategien skal bidra til at alle de 58 videregående skolene i Viken utvikles i samme retning.  

Rammeverk for læring og ledelse i Vikenskolen - Viken fylkeskommune  

Veileder – strategi for helsefremmende skole. 

Fra Økonomiplanen 2020-2023 henter vi følgende presisering av målet: Læringsmiljøet er viktig for at 

den enkelte skal trives og lære både på arbeidsplassen og på skolen. Det psykososiale miljøet har stor 

betydning for den enkeltes motivasjon, mestring og læring. Likeverdighet og respekt er viktig for at alle 

skal føle seg inkludert og verdsatt. Gjennom å bli løftet faglig og bli møtt med positive forventninger vil 

ungdommene både oppleve og selv bidra til et godt læringsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser. 

Læringsmiljøet måles gjennom undersøkelser – elevundersøkelsen for skolene og lærling- og 

lærebedriftsundersøkelsen for opplæringen i bedrift.  

Spørsmålene i undersøkelsene er gjengitt i lenker under framstillingen av resultatene. Lenkene går til 

Skoleporten og viser alle spørsmål, svaralternativer og skalaer. Skalaen i undersøkelsene går som 

hovedregel fra 1 til 5, hvor 5 er mest positivt.   

Signifikans er i statistikken et mål på hvor sannsynlig det er at dataene man har, skyldes tilfeldighet. Jo 

mindre antall respondenter man har på en undersøkelse, jo større må utslaget på indikatoren være for 

å utelukke statistisk tilfeldighet. Når det gjelder undersøkelsene som omtales i denne rapporten må 

man for små utvalg ha et utslag på 0,3 for å snakke om statistisk signifikans. I Viken deltar mange i 

undersøkelsene, og 30 856 elever i Viken gjennomførte elevundersøkelsen høsten 2021. Det er på 

dette grunnlaget funnet faglig forsvarlig å kommentere endringer på 0,1.  

Noen av resultatene som gjengis i rapporten er basert på enkeltspørsmål, andre på indekser av 

sammensatte spørsmål. Spørsmålene i indeksene er satt sammen etter statistisk bearbeiding som har 

vist sammenheng.  

Undersøkelsene i kvalitetsvurderingssystemet til Utdanningsdirektoratet kan hjelpe oss til å se trender 

i materialet, men dersom vi skal ha sikker kunnskap må det foretas flere undersøkelser. Vi må altså 

være varsomme med å trekke bastante konklusjoner om læringsmiljøet basert på disse 

undersøkelsene alene. 

4.1 Elevundersøkelsen 
Beskrivelse av indikatoren 

Elevundersøkelsen gjennomføres i første halvår av skoleåret, mellom 1. oktober og 20. desember. 

Denne tidlige avviklingen av undersøkelsen i skoleåret gjøres for at skolene så raskt som mulig skal få 

en «temperaturmåling» på skolemiljøet, slik at det kan settes inn tiltak dersom undersøkelsen viser at 

elevene ikke har et forsvarlig skolemiljø.  

Når undersøkelsen gjennomføres, har Vg1-elevene vært på skolen mellom 2 og 4 måneder. Det gjør at 

vurderingene fra denne elevgruppen bygges på et relativt lite erfaringsgrunnlag. Når resultatene 

brukes til rapporteringsformål som her, kan dette være en svakhet.  

Ved gjennomføringen i 2021-22 hadde undersøkelsen en svarprosent på 78,5 for alle trinn. 

Svarprosenten var i 2020-21 på 79,7. I 2019-20 var svarprosenten på 83,2, så dessverre er 

oppslutningen gått tilbake i pandemiårene, da behovet for å vite hvordan elevene har det i sitt 

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/kvalitet-i-skolen/rammeverk-for-vikenskolen/
https://vikenfk.sharepoint.com/sites/a-helsefremmendeskoler
https://vikenfk.sharepoint.com/sites/a-helsefremmendeskoler
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læringsmiljø har vært større enn noen gang. Mange skoler i Viken planla gjennomføringen sent i den 

avsatte perioden høsten 2021. I midten av desember kom igjen rødt smittevernnivå i videregående 

skole. Dette skapte utfordringer for gjennomføringen av undersøkelsen for de skolene som skulle 

gjennomføre i uke 50. Rødt smittevernnivå er altså med på å forklare nedgangen i svarprosenten 

høsten 2021. I tillegg kom høyt sykefravær hos både elever og ansatte ved skolene. Selv om 

svarprosenten på undersøkelsen er gått ned, er den mer enn høy nok til å gi reliabilitet til svarene. 

Spørsmålet er bare om det er mønster i hvilke elever som ikke har besvart undersøkelsen.  

Figur 4: Elevundersøkelsen indikatorer 

Kilde: Hjernen og hjertet 

 

Elevene i Viken har hatt krevende og omskiftelige læringsbetingelser i skoleåret 2020-21. Skolene har 

vekslet mellom gult og rødt smittevernnivå på grunn av høyt smittepress i regionen. På gult nivå er 

smittevernstiltakene relativt moderate, men på rødt nivå er det satt tak på hvor mange elever som kan 

være samtidig på skolen, noe som fører til at mange grupper har hatt en kombinasjon av digital- og 

klasseromsbasert opplæring.  

På de fleste indikatorer er resultatet av undersøkelsen de samme i 2021 som i 2020, men det er noen 

indikatorer som har fått noe lavere verdi; det gjelder Relevant opplæring og Motivasjon. Disse har 

begge gått tilbake med en verdi på 0,1 sammenliknet med 2020. Det er ikke usannsynlig at tiltak i 
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forbindelse med pandemien har virket inn på elevenes motivasjon, for eksempel opplæring på digitale 

flater som satte stopper for praktisk opplæring i mange utdanningsprogram på yrkesfag. 

Smitteverntiltakene kan videre ha satt stopper for skolens samarbeid med bedrifter, organisasjoner og 

personer i nærmiljøet, noe som kan ha gitt utslag på relevansen i opplæringen.  Det er en mulig 

sammenheng mellom lavere relevans og lavere motivasjon. 

Indeksen Vurdering for læring er sentral. Den har fra 2017 ligget på en verdi på 3,4. Det er lavest av 

alle indikatorene i oversikten over. Denne indeksen inneholder syv spørsmål; alle sentrale for elevenes 

læring:  

• Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? (verdi 3,8) 

• Forklarer læreren godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt skal vurderes? (verdi 

3,8) 

• Snakker læreren med deg om hva du skal gjøre for å bli bedre i fagene? (verdi 3,6) 

• Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? (verdi 

2,9) 

• Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? (verdi 2,8) 

• Jeg får hjelp av lærerne til å tenke på hvordan jeg skal utvikle meg i faget. (verdi 3,2) 

• Forteller læreren deg hva som er bra med det du gjør i faget? (verdi 3,8) 

 

Som vi ser, drar spørsmålene om elevens deltakelse i vurdering indeksverdien ned. Også hjelp fra lærer 

til utvikling i faget drar indeksverdien ned. Kanskje er det nettopp her Viken-skolene må gjøre en 

innsats for at elevene skal oppleve vurdering som et viktig bidrag til læringen.  

 

Indikatorene Læringskultur, Støtte fra lærerne og Faglig utfordring har alle fått høyere verdi i 2020 og 

2021 enn i årene før. Dette indikerer at elever og lærere har klart å holde læringstrykket oppe under 

pandemien. Læringskultur er en indeks som består av følgende delspørsmål: 

• Det er god arbeidsro i timene (verdi 3,8) 

• Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det (verdi 4,3) 

• I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet (verdi 3,8) 

 

Spørsmålet som har fått høyest verdi handler om rom for å gjøre feil – altså at lærerne aksepterer 

utprøving for læring. Det er positivt at elevene oppfatter det slik. Det er nok også viktig at spørsmålene 

i kulepunkt en og tre oppnår høyere verdi som signal på elevenes seriøsitet i skolearbeidet. Indeksen 

som helhet får verdien 4,0 - et greit resultat som vi stadig må arbeide med å forbedre. Verdien til alle 

fylker er lik Vikens på denne indeksen. 

Indikatoren Mestring har fått noe lavere verdi i de to siste skoleårene, en tilbakegang på 0,1. Dersom 

faglig utfordring ikke følges opp med tilsvarende støtte fra lærere, kan elevene oppleve manglende 

mestring. Denne indikatoren kan nok også få negativt utslag dersom digitale hjelpemidler, organisering 

eller annet utfordrer eleven i skolehverdagen.  

Kapittel 8 i rapporten omtaler utdanningsprogrammene. Der kommer det fram at verdiene elevene gir 

på indikatorene varierer systematisk med utdanningsprogram. Her kan du også se resultater fra 

elevundersøkelsen opp mot andre indikatorer, for eksempel inntakspoeng og gjennomføring. 

Spørsmål og svaralternativer - elevundersøkelsen 

  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/sporsmalene-i-Elevundersokelsen/
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4.2 Elevdemokrati og medvirkning 
 

Beskrivelse av indikatoren 
Indeksen elevdemokrati og medvirkning måler to forhold; hvordan skolen/lærerne stimulerer til at 

elevene tar del i skolens medbestemmelsesorganer, og elevenes mulighet til å påvirke forhold i 

klasserommet og på skolen.  

Norske elever får gjennom læreplanene grundig opplæring i demokratiets betydning og funksjon, men 

forskningen viser at det er elevenes politiske mestringstro – det å ha tillit til at en kan mestre å 

argumentere, presentere eller organisere aktiviteter rundt politikk og samfunnsspørsmål – som har 

størst betydning for elevenes syn på seg selv som framtidige politisk aktive samfunnsborgere. 

(Ødegård og Svagård, 2018). Denne mestringstroen kan påvirkes gjennom deltakende arbeidsformer i 

skolehverdagen. 

 

Opplæring i- og praktisering av demokratiske prinsipper støtter opp om mange av FNs 

bærekraftsmål.  

 

Framtidens samfunn skal løse komplekse problemer knyttet til blant annet klima og fordeling. Å løse 

disse problemene vil kreve enda større grad av samarbeid og involvering enn det fortidens 

samfunnsproblemer har krevet. Dermed er det viktig å måle hvordan elevene opplever at skolen 

ivaretar demokrati og medvirkning.  

Et enstemmig fylkesting har gått inn for å innarbeide ungdommens medvirkningsrett i det helhetlige 

kvalitetssystemet til Viken fylkeskommune.   

Samtidig har et flertall i fylkestinget gått inn for at det skal inngås et samarbeid med 

Elevorganisasjonen, blant annet med mål om en hovedavtale for skolene. Med disse vedtakene 

formaliseres ungdommens medvirkningsrett i Viken fylkeskommune. De politiske vedtakene ble gjort i 

mai 2021. Hvordan disse vedtakene virker inn på elevenes vurdering av indeksen i elevundersøkelsen, 

vil tiden vise. Effekten kan neppe måles høsten 2021. 

 

Viken skal ha best elevmedvirkning - Viken fylkeskommune 

 

https://viken.no/aktuelt/viken-skal-ha-best-elevmedvirkning.97750.aspx?utm_source=Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=ukentlig-nyhetsbrev
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Figur 5: Elevdemokrati og medvirkning 

Kilde: Hjernen og hjertet 

 

Spørsmålet som elevene har vurdert mest positivt med 3,8, er det om tilretteleggelse for deltakelse i 

medbestemmelsesorganer. Lavest verdi med 3,2 fikk spørsmålet om elevene får foreslå hvordan det 

skal jobbes med fagene.  

Utdanningsprogrammene gir ulik verdi på denne indeksen. Høyest verdi gir utdanningsprogrammet 

Helse og oppvekst (3,8). Rett bak følger utdanningsprogrammene Håndverk, design og 

produktutvikling og Teknologi- og industrifag. På disse utdanningsprogrammene har elevene gitt 

verdien 3,7. Lavest verdi på denne indeksen har utdanningsprogrammet Service og samferdsel gitt 

med verdien 3.3. Vi ser at det er de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som gir høyest verdi, men 

også et yrkesfaglig program som gir laveste verdi. Spørsmålet er hva som gjør at yrkesfagene oppleves 

å gi større rom for elevdemokrati og medvirkning. 

Det er ovenfor argumentert for at indeksen Elevdemokrati og medvirkning er viktig. På bakgrunn av 

dette er en gjennomsnittsverdi på 3,5 noe lav. Viken gjør det også dårligere enn snittet for alle fylker, 

som har verdien 3,6. Indeksen må ses i sammenheng med indeksen Vurdering for læring, som også 

inneholder spørsmål om medvirkning. Det er krevende og nødvendig å gjøre elevene til 

samarbeidspartnere i opplæringen, ikke bare til objektet som opplæringen retter seg mot. 

4.3 Lærlingundersøkelsen 
Beskrivelse av indikatoren 

Lærlingundersøkelsen måler lærlingenes arbeids- og læringsmiljø gjennom indikatorer som trivsel, 

motivasjon og medvirkning. I tillegg tar undersøkelsen for seg temaer som Helse, miljø og sikkerhet og 

om lærlingen kjenner læreplanen og opplever at egen opplæring er i tråd med læreplanen. Også 

hvordan skolen har forberedt eleven til læretiden er et tema for undersøkelsen. 

Undersøkelsen sendes ut til lærlinger og lærekandidater som har vært i lære i mer enn 11 måneder 

per 1. oktober. 

Undersøkelsen ble gjennomført mellom oktober og desember i 2021, og har en svarprosent på 61,3 i 

vårt fylke. Andelen som besvarte er på nivå med tidligere år. Her ser vi altså ikke noen pandemieffekt. 

1 2 3 4 5

Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?

Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?

Hører skolen på elevenes forslag?

Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?

Elevdemokrati og medvirkning, alle trinn

Viken Alle fylker
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Figur 6: Lærlingundersøkelsen 

Kilde: Hjernen og hjertet 

 

Undersøkelsen ble revidert i 2018, så undersøkelsen fra 2017 kan ikke sammenlignes med de senere 

undersøkelsene. Noen av spørsmålene i lærlingundersøkelsen ble også revidert i 2020, men disse 

endringene er så små at det likevel er forsvarlig å sammenligne resultatene.  

Resultatene for Viken i 2021 sammenlignet med 2020 er tilnærmet like. Det er positivt at de gode 

resultatene i 2020 har stabilisert seg. Pandemien har vært en del av begge årene i Viken så vi kan ikke 

lese ut av resultatene i hvilken grad dette har påvirket 2021 i forhold til 2020.  

Noen av indeksene i lærlingundersøkelsen beskriver hvordan skole- og fagopplæring henger sammen. 

Dette gjelder indeksene Skole som forberedelse til opplæring i bedrift og Yrkesfaglig fordypning. Som 

vi ser har begge disse indeksene fått lavere verdi i 2020 og 2021 enn ved gjennomføringen i 2019.  

Indeksen Skole som forberedelse til opplæring i bedrift består av følgende spørsmål: 

• Undervisningen i yrkesfagene på skolen ga meg et godt grunnlag for det jeg skulle lære i 

bedrift (verdi 3,5) 

• Utstyret vi brukte på skolen var godt nok til å lære fagene (verdi 3,5) 

• Lærerne mine hadde god innsikt i det jeg skulle møte i læretiden (verdi 3.7) 

Spørsmålene måler viktige kvaliteter i yrkesopplæringen og bør beveges opp fra verdien på 3,6. 

Også lærlingenes opplevelse av trivsel i lærebedriften har fått noe lavere verdi i 2020 og 2021 enn i 

2019. Det samme har indeksen Forberedelse til fagprøve. De øvrige indeksene har fått høyere verdi, så 

1 2 3 4 5

Forberedelse til fagprøve

Gjennomført halvårsvurdering

Medvirkning, veiledning og egenvurdering
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Motivasjon

Skole som forberedelse til opplæring i bedrift
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også Motivasjon. Størst framgang ser vi i lærlingenes vurdering av indeksen Gjennomført 

halvårsvurdering. Her er framgangen på 0,3 fra 2019 til 2020. Indeksen er gitt sammen verdi i 2021. 

Lærlingenes opplevelse av indeksene som har med skole å gjøre er sett i tilbakeblikk, og vil i 

utgangspunktet ikke bli påvirket av situasjonen til lærlingene på gjennomføringstidspunktet. Derimot 

er det lett å tenke seg at den mindre positive vurderingen av indeksen Trivsel i 2020 og 21 er blitt 

påvirket av den usikre situasjonen i bedriftene som korona-situasjonen har skapt. Interessant er det da 

at motivasjonsindikatoren er mer positivt vurdert høsten 2020 og høsten 2021. 

Spørsmål og svaralternativer - Lærlingundersøkelsen 

4.4 Lærebedriftsundersøkelsen 
Beskrivelse av indikatoren 
Lærebedriftsundersøkelsen måler lærebedriftenes syn på lærlingenes arbeids- og læringsmiljø 

gjennom spørsmål som gjelder motivasjon og medvirkning. I tillegg måles blant annet hvordan 

bedriften forbereder lærlingen til fagprøven, hvordan videregående skole har forberedt lærlingene til 

læretiden, og hvordan samarbeidet med videregående skole om Yrkesfaglig fordypning (YFF) foregår.  

Lærebedriftsundersøkelsen er den nyeste av undersøkelsen som gjøres i regi av 

Utdanningsdirektoratet og er frivillig for bedriftene. Undersøkelsen har lav, men økende, svarprosent. 

Viken samlet har en svarprosent på 46.1 ved gjennomføringen i 2021. Med bakgrunn i denne relativt 

lave svarprosenten, må vi være ekstra forsiktige med å trekke bastante konklusjoner på bakgrunn av 

resultatene. Andelen bedrifter som svarer på undersøkelsen har økt gradvis siden innføringen. I 

pandemiårene har andelen vært på hhv. 44,7 og 46,1 prosent, som er en solid økning fra 2019, da 

svarprosenten var 34,7. Pandemien ser altså ikke ut til å ha påvirket oppslutningen om undersøkelsen 

negativt. 

Figur 7: Lærebedriftsundersøkelsen 

Kilde: Hjernen og hjertet 
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Samarbeid med vgs. om innhold i YFF
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https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/sporsmal-i-larlingundersokelsen/
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Lærebedriftsundersøkelsen har mange av de samme indeksene som lærlingundersøkelsen. Vi ser at 

indeksen Skolen som utgangspunkt for opplæring i bedrift har stått på 3,8 ved undersøkelsene fra 

2018 til 2021. Indeksen Samarbeid med videregående skoler om innhold i Yrkesfaglig fordypning (YFF) 

har gått fram med 0,1 fra 2019 til 2020 og 21. Disse to indeksene som beskriver helheten i 

opplæringsløpet til lærlingene er fremdeles de med lavest verdi – begge godt under 4, YFF under 3,5. 

Det ligger et stort utviklingspotensial i å forbedre sammenhengen i den yrkesfaglige opplæringen. 

Indeksen skolen som utgangspunkt for opplæring i bedrift, består av følgende spørsmål: 

• Årets lærlinger var faglig forberedt på læretid etter opplæringen i skolen. Dette spørsmålet 

fikk verdien 3,6.  

• Årets lærlinger hadde god forståelse for kravene i arbeidslivet da de begynte læretiden. Dette 

spørsmålet fikk verdien 3,5.  

• Årets lærlinger er motivert for å lære faget. Dette spørsmålet fikk den høyeste verdien i 

indeksen; 4,2. 

Indeksene Motivasjon, Forberedelse til fagprøve og Medvirkning, veiledning og egenvurdering er alle 

godt vurdert, og har små endringer fra gjennomføringen i 2019. Medvirkning, veiledning og 

egenvurdering har hatt en tilbakegang på 0,1 fra gjennomføringen i 2020, men er på nivå med 

2018/19.  Disse tre indeksene har alle verdier over 4,1 på skalaen som går til 5. Lærebedriftene gir 

altså indikatorene relativt høy verdi, men signaliserer at det fremdeles finnes potensial for forbedring. 

Spørsmål og svaralternativer - lærebedriftsundersøkelsen 

 

4.5 Mobbing 

4.5.1 Mobbing - elevundersøkelsen 

Beskrivelse av indikatoren  

I elevundersøkelsen er mobbing definert slik: «Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger 

fra en eller flere sammen, mot en elev som kan ha vansker med å forsvare seg. Mobbing kan være å 

kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast.» 

Til tross for at vi har denne definisjonen, vil grensen for hva som er mobbing være individuell. Den som 

mobbes er den som bestemmer hva som er mobbing. Noen har høy toleranse for utsagn som rettes 

mot dem og som kan oppfattes som negative, mens andre har lav.  

Viken fylkeskommune har som mål at mobbing ikke skal finne sted i skolesamfunnet – verken den som 

retter seg mot elever eller den som retter seg mot ansatte. I økonomiplanen er et resultatkrav 

nulltoleranse mot mobbing. Tiltak som igangsettes på skole- og fylkesnivå for å nå dette målet er 

omtalt i skolenes tiltak i skoledelen av rapporten. Tiltak på skolenivå er eksemplifisert i underkapittel 

4.6 i fylkesdelen (her), tiltak på skoleeiernivå er omtalt i kapittel 9 (her). 

Andelen elever som oppgir å bli mobbet på skolen er en sentral indikator på hvor godt skolen og 

fylkeskommunen lykkes i arbeidet med elevenes læringsmiljø gjennom virkemidler som for eksempel 

klasseledelse. Samtidig påvirkes mobbeandelen i videregående skole av flere faktorer, blant dem 

hvordan elevene har hatt det i læringsmiljøet i grunnskolen. Ikke sjelden drar elevene med seg 

problemer fra 10. klasse som slår inn på mobbeandelen i videregående skole – særlig i Vg1 der den 

videregående skolen er den eneste i området og rekrutterer fra en eller få ungdomsskoler.  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/sporsmal-i-larebedriftundersokelsen/
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Mobbing måles i prosent, og ikke i samme skala som de andre indikatorene i elevundersøkelsen. Her 

er det om å gjøre å ha det laveste tallet. 

 

Mobbing på skolen, skoleåret 2021-22, prosent 

Indikatoren viser andelen elever som har svart bekreftende på et eller flere spørsmål: om man blir 

mobbet av elever på skolen, av voksne på skolen eller mobbet digitalt av andre elever i klassen eller 

andre elever på skolen. For at en elev skal regnes som mobbet, må han eller hun ha svart at de blir 

mobbet 2 eller 3 ganger i måneden, omtrent 1 gang i uken eller flere ganger i uken. Skalaen går fra 0-

100. Høy verdi tilsvarer negativt resultat.  

 

 

Figur 8: Grenseverdiene for fargene i tabellen 

  Over 6,8 prosent 

  4,6 - 6,79 prosent 

  2,4 - 4,59 prosent 

  0 - 2,39 prosent 

  0 prosent 

- Prikket pga. for få respondenter 

 
Programområdet var ikke aktivt 

(fagfornyelsen) 

 

Tabell 2: Mobbing på skolen per trinn 

 Viken Alle fylker 
Trinn 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2021-22 
Vg1 5,3 4,8 4,6 3,1 3,4 3,3 
Vg2 5,4 4,6 4,6 3,3 3,4 3,2 
Vg3 4,4 3,8 3,6 2,8 2,9 2,5 
Totalt 5,2 4,5 4,4 3,1 3,3 3,1 

Kilde: Hjernen og hjertet 
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Tabell 3: Mobbing på skolen per utdanningsprogram, alle trinn 

Utdanningsprogram 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 
Bygg- og anleggsteknikk 7,4 6,4 7,2 4,2 5,1 
Design og håndverk 5,4 7,0 5,4 1,7   
Elektro og datateknologi 6,7 5,4 5,2 3,8 3,4 
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign   - - 3,1 
Helse- og oppvekstfag 6,1 4,9 5,1 4,0 3,1 
Håndverk, design og produktutvikling   - - - 
Idrettsfag 4,6 3,9 3,8 3,3 2,5 
Informasjonsteknologi og medieproduksjon   - 3,0 3,7 
Kunst, design og arkitektur 2,7 3,4 3,4 2,3 2,7 
Medier og kommunikasjon (ME) 5,6 5,3 4,9 2,6 4,0 
Medier og kommunikasjon (MK) 4,9  - - - 
Musikk, dans og drama 4,3 2,9 3,7 2,6 2,7 
Naturbruk 7,6 7,1 5,6 3,7 3,5 
Påbygging 4,5 4,4 3,0 3,2 2,4 
Restaurant- og matfag 8,8 8,8 6,5 4,5 6,2 
Salg, service og reiseliv   - 6,3 7,6 
Service og samferdsel 9,7 7,5 7,5 5,2   
Studiespesialisering 3,8 3,3 3,3 2,3 2,5 
Teknologi- og industrifag 8,5 8,1 8,3 5,2 5,3 
Total 5,2 4,5 4,4 3,1 3,2 

Kilde: Hjernen og hjertet 

 

Andelen elever som oppga å bli mobbet høsten 2021 i Viken var 3,3 prosent. Andelen for alle fylker var 

3,1 prosent. Andelen som oppga å bli mobbet i Vikens videregående skoler høsten 2020, var 3.1, 

høsten 2019 var tallet 4,4. I flere år har altså andelen elever som oppgir å bli mobbet gått ned, før den 

høsten 2021 steg sammenliknet med høsten 2020. En del av forklaringen på at tallet igjen er høyere 

ved gjennomføringen høsten 2021 kan være at elevene tross smitteverntiltak ved skolene har vært 

mer fysisk til stede sammen i 2021 enn i 2020. Det er sannsynlig at smitteverntiltak som digital skole 

og mindre gruppestørrelser bidrar til lavere mobbetall. Når det gjelder undersøkelser av denne typen 

er det vanskelig å si hvilket tidsspenn elevene bruker som utgangspunkt for sine svar. Dersom de ved 

gjennomføringen høsten 2021 tenkte på tiden rett forut for elevundersøkelsen, var Norge åpent og 

skolene hadde fysisk oppmøte, dette i motsetning til høsten 2020, da skolene vekslet mellom ulike 

smittevernsnivåer. Hvis elevene høsten 2020 tenkte tilbake til våren 2020 når de skal oppgi mobbing, 

var skolene helt nedstengt i mer enn to måneder.  

Det er et faktum at mobbetallet i Viken fylkeskommune i begge undersøkelsene som har vært 

gjennomført etter sammenslåingen har vært høyere enn snittet av alle fylkers tall. I 2020 var tallet for 

Viken 3,1, for alle fylker 3,0.  

Mobbetallene var lavest på Vg3 i alle årene fra 2017-18 til 2021-22. Antakelig har dette sammenheng 

med at elevene fra utdanningsprogrammene som tradisjonelt har hatt høyest mobbetall, da er ute i 

lære.  

I elevundersøkelsen høsten 2021 var det 2.1 prosent av elevene våre som oppga å bli mobbet av andre 

elever på skolen, 0,3 prosent som oppga å bli mobbet digitalt, og 1,4 prosent som oppga å bli mobbet 

av voksne på skolen. Sammenliknet med elevundersøkelsen høsten 2020 var det flere elever som 

oppga å bli mobbet av andre elever, færre som oppga å bli mobbet digitalt eller av voksne på skolen. 

Det var fire utdanningsprogram som merker seg ut med høye mobbetall ved gjennomføringen av 

undersøkelsen i 2021. Det var Salg, service og reiseliv (7,6 prosent av elevene oppga å bli mobbet), 

Restaurant og matfag (6,2), Teknologi og industrifag (5,3) og Bygg og anleggsteknikk (5,1).  
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Salg, service og reiseliv er et utdanningsprogram som har kommet med fagfornyelsen. Programmet 

hadde også i oppstartsåret 2020-21 relativt store problemer med mobbing; 6,3 prosent av elevene 

oppga å bli mobbet. Også de andre utdanningsprogrammene som er nevnt over har hatt 

mobbeproblemer over tid. Dette er utdanningsprogram med mellom 34,4 og 35,5 inntakspoeng opp 

mot et Viken-snitt på 42,4. Det tilsvarer laveste inntakspoeng i fylket, bare slått av 

utdanningsprogrammet Service og samferdsel (fases ut i fagfornyelsen), hvor mobbing ikke er 

registrert høsten 2021. Det er vanskelig å si hvordan inntakspoeng og mobbing henger sammen, men 

mobbing opptrer hyppigere i utdanningsprogram med lave inntakspoeng.  Vi vet at lave inntakspoeng 

virker inn på muligheten for å fullføre og bestå med gode resultater. En hypotese er at faglige 

problemer gir frustrasjoner som virker inn på læringsmiljøet. At utdanningsprogram med lave 

inntakspoeng har mobbeproblemer, er blitt enda tydeligere ved de siste to gjennomføringene av 

elevundersøkelsen. 

Omvendt har utdanningsprogrammene med de høyeste inntakspengene; Musikk, dans og drama 

(47,6), Studiespesialisering (46,9), Idrettsfag (45,1), Kunst, design og arkitektur (45) alle mobbetall godt 

under 3.0, altså på gult nivå i oversikten over.  Påbygg er også blant utdanningsprogrammene med 

lave mobbetall (2,4). Påbygg har 38,3/4 i inntakspoengsum – det befinner seg altså omtrent midt i 

fordelingen. Det er uvisst hva som gjør at mobbetallene er lave på dette utdanningsprogrammet, men 

i PB4 er gjennomsnittsalderen noe høyere enn på de andre nivåene. Kanskje virker dette inn på 

hvordan elevene samspiller i læringsmiljøet. Også erfaringen fra lærebedriften kan spille inn her.  

Det er verdt å se nærmere på de utdanningsprogrammene som samtidig har lave inntakspoeng og lave 

mobbetall. Hva skiller utdanningsprogrammene med denne kombinasjonen læringsmiljømessig fra 

resten av utdanningsprogrammene med lave inntakspoeng? 

 

Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø fritt for mobbing og krenkelser 

Under følger en oversikt over skolemiljøsaker som er meldt inn til skoleeier skoleåret 2020-2021 og 

høsttermin 2021, samt hvordan skolene jobber forebyggende og hvordan de behandler enkeltsaker.  

 

Antall innmeldte saker til skoleeier skoleåret 2020-2021 og høsttermin 2021 

Skoleåret 2020-2021 meldte de videregående skolene i Viken inn totalt 72 skolemiljøsaker til skoleeier. 

Høsten 2021 er det meldt inn 46 saker. Dette gjelder alle saker der ansatte krenker elev, jf. § 9 A-5, og 

alvorlige krenkelser mellom elever, jf. § 9 A-4, som: 

• Saker der krenkelsene er voldelige 

• Hvis flere elever er involvert i mobbing av enkeltelev 

• Krenkelsene har pågått over lang tid uten at skoleledelsen har klart å løse saken 

• Digital mobbing på tvers av skoler og grove trusler gjennom sosiale medier 

Tabell 4: Type saker innmeldt til skoleeier 2020-21 og høsttermin 2021 

Type 
saker 

Høst 
2020 

Vår 
2021 

Høst 
2021 

§ 9 A-4 19 26 32 

§ 9 A-5 4 23 14 

Kilde: Seksjon skoleforvaltning 

 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§9a-4
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§9a-5
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Skolenes oppfølging av sakene 

Skolen har etter opplæringsloven ansvar for å følge opp skolemiljøsaker som blir oppdaget eller meldt. 

Når en elev opplever seg som krenket av en ansatt eller krenkelser fra medelever er av særlig alvorlig 

karakter, meldes saken til skoleeier ved seksjon skoleforvaltning og områdedirektør. Skoleeier bidrar 

med veiledning etter behov.   

Tiltak som benyttes er hovedsakelig interne på skolen, men i noen tilfeller er det behov for å etablere 

tverretatlige lag rundt eleven. Som hovedregel melder skolene voldshendelser til politiet. Hendelser 

som skjer utenfor skolen, kan få konsekvenser i skoletiden og følges da opp av skolen som 

skolemiljøsak. Disse sakene anmeldes i en del tilfeller av elev/foresatte. 

Ingen elever er bortvist for resten av skoleåret i perioden høsten 2020 til høsten 2021, men tvunget 

skolebytte er benyttet som sanksjon for et mindre antall elever. 

Forebyggende arbeid 

Skolen har ansvar for å utvikle og vedlikeholde gode skolemiljøer, samt å avdekke om elever ikke har 

det trygt og godt på skolen. Dette er et felles ansvar for alle som arbeider på skolen og oppdraget 

nedfelles i en handlingsplan. Flere skoler bruker ressurser på miljøarbeidere som er med å sikre et best 

mulig skolemiljø. Elevmedvirkning er av vesentlig betydning i det forebyggende arbeidet, og krenkelser 

og mobbing avtar når elevene har medansvar for tiltak som skaper gode skolemiljøer. Skoleeier bidrar 

med rutiner, retningslinjer og informasjon til skolene om skolemiljøarbeid, og med tilbud om 

veiledning til ledergrupper. Dette knyttes også opp mot strategi for helsefremmende skole og 

rammeverk for læring og ledelse, som også omtales mer konkret i kapittel 9. 

Resultater fra elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen for skoleåret 2020-2021 viser en nedgang i mobbetallene fra skoleåret 2019-2020. 

Dette gjelder på alle områder; mobbet av medelever, mobbet av ansatte og digital mobbing. Totalt 

viste undersøkelsen at 3,1 prosent av elevene opplevde at de ble mobbet i 2020-2021 mot hhv. 5,1 

prosent, 3,5 prosent og 4,6 prosent i Akershus-, Buskerud- og Østfold fylkeskommuner i 2019-2020. 

Det kan være ulike forklaringer på tallene. Godt forebyggende arbeid på skolene og oppfølging fra 

skoleeier, har trolig gitt positive resultater, samtidig som vi ikke kan utelukke at det er en effekt av 

koronasituasjonen.  

Høsten skoleåret 2021-22 er andelen som blir mobbet på 3,3 prosent, så det har vært en oppgang 

siden skoleåret 2020-21. Dette kan ha sammenheng med at tilstedeværelse på skolen har vært høyere 

dette skoleåret. 

Sammenheng mellom saker rapportert inn til skoleeier og elevundersøkelsen 

Selv om mobbetallene i elevundersøkelsen går ned, melder skolene inn stadig flere saker til skoleeier, 

og flere av disse er av svært alvorlig karakter. 

4.5.2 Mobbing - lærlingundersøkelsen 

Beskrivelse av indikatoren 

Lærlingundersøkelsen har samme definisjon av mobbing som elevundersøkelsen: «Med mobbing 

menes gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en som kan ha vanskelig for å 

forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, 

baksnakke eller slå, dytte eller holde fast». Undersøkelsen måler om lærlingen oppfatter seg mobbet 

på arbeidsplassen, hvem som mobber (kunder, andre lærlinger, kollegaer på arbeidsplassen, ledelse 

eller andre). Undersøkelsen spør også om lærlingen har fortalt om mobbingen til noen, og om 

mobbingen har tatt slutt som følge av det lærlingen har fortalt. 
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I de senere år har oppmerksomheten om mobbing økt. Samfunnet er blitt klar over hvor ødeleggende 

mobbing er for den enkelte. Fordi samfunnet setter søkelys på mobbing, kan man anta at problemet i 

økende grad blir innrapportert gjennom undersøkelsen når den foregår. Noen vil ta til orde for at vi har 

fått et røffere og mer konkurransepreget arbeidsliv de senere år, som kan føre til at flere opplever 

mobbing, mens andre vil mene at den økte innrapporteringen kommer av lavere toleranse for hva som 

er krenkelser og mobbing i arbeidsliv og skole. 

 

Figur 9: Mobbing på arbeidsplassen 

Kilde: Hjernen og hjertet 

 

Tabell 5: Mobbing på arbeidsplassen per utdanningsprogram 

Utdanningsprogram 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 
Bygg- og anleggsteknikk 6,1 5,2 5,0 2,3 
Design og håndverk 2,3 6,6 4,1 3,6 
Elektrofag 4,0 4,2 3,2 2,8 
Helse- og oppvekstfag 3,3 3,4 3,1 2,8 
Naturbruk 10,0 9,3 6,1 10,9 
Restaurant - og matfag 6,3 7,7 2,6 5,8 
Service og samferdsel 3,9 4,9 1,1 3,7 
Teknikk og industriell 

produksjon 

6,3 6,4 6,0 5,0 
Total 4,7 4,9 3,7 3,4 

Kilde: Hjernen og hjertet 

 

Andelen som opplever å bli mobbet på arbeidsplassen er gått ned mellom gjennomføringen av 

lærlingundersøkelsen i 2019 og gjennomføringen i 2020. Nedgangen fortsatt i 2021. I 2019 var 

andelen 4,9 prosent, i 2020 3,7 prosent, noe som må karakteriseres som et solid fall. I 2021 var 

andelen på 3,4. Resultatene må analyseres grundig og nye datakilder må bringes inn for å kunne 

lansere teorier om hva som har forårsaket dette fallet. 

Av de 804 lærlingene som oppga at de blir mobbet, krysset 63,8 prosent av for at de ble mobbet av 

andre kollegaer, 25,4 prosent at de ble mobbet av ledelsen på arbeidsplassen, mens 6,5 prosent oppga 

å bli mobbet av andre. 2,2 prosent av lærlinger oppga å bli mobbet av andre lærlinger på 
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arbeidsplassen, 2,2 prosent av kunder/leverandører/pasienter. 56,6 prosent av lærlingene som 

opplevde mobbing oppga å ha fortalt om mobbingen i bedriften. 

Lærlingundersøkelsen måler også hvor ofte lærlingen opplever å bli mobbet. Av hele gruppa 

respondenter, oppga 84,6 prosent (4433 lærlinger) at de aldri mobbes, mens 11,8 prosent (617 

lærlinger) opplever mobbing en sjelden gang.  1,7 prosent (91 lærlinger) opplevde mobbing 2-3 ganger 

i måneden, mens 1,0 prosent (51 lærlinger) opplevde å bli mobbet ukentlig.  0,9 prosent (45 lærlinger) 

opplever å bli mobbet flere ganger i uken. 

Det er lærlingene på utdanningsprogrammene Naturbruk (10,9 prosent), Restaurant og matfag (5,8 

prosent), Teknologi- og industrifag (5,0 prosent) og Service og samferdsel (3,7 prosent) som i høyest 

grad oppga å bli mobbet på arbeidsplassen høsten 2021. Utdanningsprogrammet Bygg- og 

anleggsteknikk hadde en mobbeandel på 2,3 prosent høsten 2021. Det er godt under snittet på 3,4 for 

lærlingene i Viken. Utdanningsprogrammet har hatt en fin utvikling fra høsten 2019. Ellers ser vi at 

noen utdanningsprogram har hatt mobbeproblemer i hele perioden fra høsten 2019 til høsten 2021. 

Lærlingundersøkelsen kartlegger også forekomsten av uønsket seksuell oppmerksomhet. 5,2 prosent 

av lærlingene opplever slik oppmerksomhet en sjelden gang, 0,9 prosent opplever det 2-3 ganger i 

måneden, 0,3 prosent ukentlig, 0,3 prosent opplever slik oppmerksomhet flere ganger i uken. Uønsket 

seksuell oppmerksomhet har mye til felles med mobbing.  

Uansett hvem som mobber eller krenker andre, og hvor ofte det forekommer, er det et stort problem 

for den personen som utsettes. Dette er dermed noe samfunnet, skolen og arbeidslivet må bekjempe 

med alle midler. Målet er at ingen skal oppleve mobbing eller krenkelser i forbindelse med 

opplæringen. 

4.6 Eksempler på skolers tiltak – elevenes læringsmiljø 
Skolene rapporterer om arbeid med forebygging av mobbing, og bruk av programmer som MOT og VIP 

makkerskap for å forbedre læringsmiljøet. Videre brukes sosiogrammer for å kartlegge relasjoner, og 

pedagogisk analyse for å kartlegge opprettholdende faktorer i læringsmiljøet. Arbeid med livsmestring 

og styrking av selvfølelse og selvtillit nevnes også som mobbeforebyggende tiltak. 

Mange skoler benytter tverrfaglige team med rådgivere, miljøarbeidere og helsesykepleier samt 

eksterne ressurser inn mot læringsmiljøproblemer. Elevmentorer, fadderprogrammer og 

aktivitetstilbud av ulike slag, som samtalesalong og strikkekafe og lunsjgrupper, er eksempler på 

forebyggende tiltak. En skole har laget et eget brettspill med mobbing som tema. 

Klassens time, eller timeplanfestet elevmedvirkningstime, nevnes også som et tiltak. Her peker mange 

skoler på verdien av at klassens tillitsvalgte og kontaktlærer styrer timen i fellesskap. Videre peker flere 

skoler på at det er viktig å utvikle god metodikk for at denne tiden skal bidra til bedre læringsmiljøer og 

mer medvirkning. Også elevkontakter i hvert fag er et tiltak som er i bruk, sammen med «mini-

Storting, «elevregjering» og avdelingsvise elevråd. Det er en økende bevissthet om at medvirkning 

påvirker læringsmiljøet positivt og også kan motvirke mobbing. 

Flere skoler nevner at de bruker etterarbeidet med elevundersøkelsen til å innhente synspunkter på 

læringsmiljøet fra elevene. Bruken av elevundersøkelsen for å bedre læringsmiljøet er satt mer i 

system de siste årene. Noen skoler nevner at de også lager utdypende undersøkelser for å få mer 

kunnskap om elevenes læringsmiljø. Lokale planer for å følge opp kapittel 9a i opplæringsloven nevnes 

som et viktig redskap når mobbeproblemer er stadfestet. 
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Skolenes, bedriftenes og skoleeiers innsats for å skape gode lærings- og arbeidsmiljøer, 

og arbeidet mot mobbing, bidrar i særlig stor grad til å realisere FNs bærekraftsmål nr.3 

– God helse og livskvalitet og mål 16 – Fred, rettferdighet og velfungerende 

institusjoner slik dette målet er operasjonalisert i Viken fylkeskommune. Innsatsen er 

svært viktig for den enkelte elev og lærlings liv, men også for et velfungerende og trygt 

samfunn. 
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5 Gjennomføring og resultater i videregående 
opplæring 

5.1 Gjennomføring fem/seks år etter påbegynt 
videregående opplæring 

Beskrivelse av indikatoren 

Oppnådd videregående kompetanse er både studiekompetanse og yrkeskompetanse. 

Yrkeskompetanse kan være oppnådd fagbrev, men også skoleløp. 

Viken fylkeskommune fantes ikke som egen enhet før i 2020. Kullene som er med i figurene under 

startet dermed sin opplæring i hhv. Akershus, Buskerud og Østfold. Resultatene fra de tre tidligere 

fylkeskommunene er derfor her slått sammen til et Viken-resultat. 

Gjennomføringsstatus blir målt etter fem år for elevene som begynte på studieforberedende 

utdanningsprogram, mens elevene som begynte på yrkesfag blir målt etter seks år. Dette er fordi 

utdanningsløpene har ulik normert tid. 

 

Figur 10: Gjennomføring 5/6 år etter oppstart i Vg1 

Kilde: Udir 

 

Kategoriene fullført og bestått beskriver gruppen som avsluttet videregående opplæring med 

beståttkarakterer i alle fag, og for yrkesfaglige utdanningsprogram har de også bestått fagbrev.  
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Andelen i gruppen fullført og bestått har for kullene fra 2011 til 2014 økt fra 77,1 prosent til 80,0 

prosent. Andelen som har sluttet har i samme perioden gått ned fra 11,0 prosent til 8,8 prosent. 

Gruppen som har fullført med planlagt grunnkompetanse har vokst noe i perioden; fra 3,1 prosent til 

3,5 prosent.  

Gruppen som har gjennomført, men ikke bestått har minket i perioden. I 2011-kullet var andelen på 

6,3 prosent, i 2014-kullet på 5,2 prosent. 

Sammenliknet med alle fylker har Viken fylkeskommune en noe høyere andel som fullfører og består. I 

2014-kullet er tallet for Viken 80,0, tallet for alle fylker 79,6. Andelen som fullfører og består henger i 

stor grad sammen med karakterpoeng ved inntak. 

 

Figur 11: Gjennomføring 6-5 år etter oppstart i Vg1 – per utdanningsretning 

Kilde: Udir 

Andelen elever som fullfører og består er høyest på studieforberedende utdanningsprogram (SF). I 

kullene mellom 2011 og 2014 har andelen som fullfører og består studieforberedende 

utdanningsprogram økt fra 87,2 til 89,7 prosent. 

På yrkesfag (YF) har andelen som fullfører og består vokst fra 65,1 prosent til 67,4 prosent. 

5.2 Gjennomføring fem år etter påbegynt læretid 
Beskrivelse av indikatoren 

Statistikken tar utgangspunkt i 2015-kullet med nye lærlinger og viser status for disse de første fem 

årene etter at de startet i lære. 
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Figur 12: Gjennomføring av læretiden for 2015-kullet 

Kilde: Udir 

 

På denne indikatoren, som gjelder oppnådd fag-/svennebrev for 2015-kullet, ser vi at gjennomsnittet 

for alle fylker er litt høyere enn tallene for Viken etter 2, 3, 4 og 5 år. Etter 5 år har 85,8 prosent 

oppnådd fag-/svennebrev i alle fylker, 84,1 prosent har oppnådd det samme i Viken. Størst forskjell 

mellom Viken og alle fylker er det etter 3 år. Da har 77,6 prosent i alle fylker fått fag-/svennebrev, 74,8 

prosent i Viken. Dette har ventelig sammenheng med at Viken har et stort volum av lærefag som har 

lengre læretid enn den normerte, for eksempel elektrofag. Viken har også mange lærlinger innenfor 

disse fagene med lang læretid. 

Flere fag har normert læretid som er lengre enn 2 år. Noen ungdommer starter også i lære uten å ha 

«riktig» skolebakgrunn (for eksempel de som tar full opplæring i bedrift). Disse får da lengre tid i lære i 

bedrift. Dette er med på å forklare at bare 51,4 prosent av lærlingene har oppnådd fagbrev etter 2 år. 

Videre har noen lærlinger strykfag som tas opp underveis i læretiden. Andelen som oppnår fagbrev 

vokser med antall år etter skoleopplæringen, mens andelen som er ute av lære uten å ha fullført 

synker. Andelen lærlinger som fullfører læretid uten fagbrev holder seg relativt stabil på mellom 3,5 og 

3,7 prosent. Andelen som fortsatt er i lære, synker som forventet for hvert år. Etter 5 år har 84,1 

prosent oppnådd fag- eller svennebrev. 
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5.2.1 Privatisteksamen 

Beskrivelse av tiltak 

Privatisteksamen gjennomføres to ganger i året for elever og lærlinger som ikke har bestått alle fag, og 

for gruppen som vil forbedre karakterene sine eller ta eksamen i nye fag. Kandidatene melder seg opp 

til eksamen selv og betaler eksamensgebyr. Som hovedregel tilbys det ikke opplæring som 

forberedelse til privatisteksamen, men noen skoler i Viken arrangerer likevel intensivkurs for de som 

har tilknytning til deres skole. Private skoler tilbyr også slik opplæring. 

 

Tabell 6: Avlagte privatisteksamener vår og høst 2021 - antall og andel 

Periode  Bestått  
Ikke 

bestått  
Antall 
møtt  Ikke møtt   

Antall 
oppmeldte  

Vår 2021  12 918  1 681  14 599  5 794  20 393  

Høst 2021  10 673  1 478  12 151  4 239  16 390  

Totalsum  23 591  3 159  26 750  10 033  36 783  

Andel (prosent) 88 12  73  27     
Kilde: Seksjon for eksamen og dokumentasjon, Viken 

 

Våren 2021 var det i underkant av 20 500 oppmeldinger til privatisteksamen i Viken fylkeskommune, 

og av disse ble ca. 6 000 ikke avholdt fordi kandidatene ikke møtte til eksamen. I underkant av 13 000 

fikk bestått og ca. 1 700 fikk ikke bestått.  

Høsten 2021 var det rundt regnet 16 500 oppmeldinger, og av disse var det i overkant av 4 000 som 

ikke møtte til eksamen. Av disse fikk noe under 10 700 bestått og ca.1 500 ikke bestått.  

Totalsummen for antall oppmeldte privatisteksamener for Viken fylkeskommune i 2021 var ca. 37 000, 

og av disse ble 10 033 ikke avlagt fordi kandidaten ikke møtte.    

I Viken fylkeskommune i 2021 var det totalt 88 prosent beståtte privatisteksamener, og 12 prosent 

ikke beståtte. 

5.3 Skoleårsresultater 
Beskrivelse av indikatoren 

Indikatoren beskriver gjennomføringen det spesifikke skoleåret. I figur 13: Skoleårsgjennomføring vises 

de som har fullført og bestått, de som har gjennomført skoleåret uten å bestå og de som har sluttet i 

skoleåret 2020-21. I figur 14: Andel fullført og bestått vises andel elever som har fullført og bestått per 

trinn de sist fire årene. 
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Figur 13: Skoleårsgjennomføring 

Kilde: Hjernen & Hjertet 

 

I Viken er det 87,9 prosent av elevene som fullfører og består, og 3,1 prosent av elevene som slutter 

skoleåret 2020-2021. I alle fylker er det 87,4 prosent som fullfører og består, 3,0 prosent som slutter. 

Det er høyere andel av elevene på studieforberedende utdanningsprogram som fullfører og består enn 

på yrkesfaglig utdanningsprogram. Studieforberedende utdanningsprogram har også lavere andel som 

slutter. 

Utdanningsprogrammet med høyest andel som fullfører og består er Idrettsfag med 93,5 prosent. 

Dette utdanningsprogrammet har sammen med Elektrofag (91,4 prosent) utmerket seg med høy 

gjennomføringsandel over år. Også utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur (90,5) gjør det 

godt på indikatoren fullført og bestått. 

Utdanningsprogrammet med lavest andel som fullfører og består er Frisør, blomster, interiør og 

eksponeringsdesign (70,8 prosent). Utdanningsprogrammene Salg, service og reiseliv (74,6 prosent), 

Restaurant og matfag (80 prosent), IT og medieproduksjon (80,4 prosent) og Håndverk, design og 

produktutvikling (80,5 prosent) følger i nedre del av gjennomføringsstatistikken. Også Påbygg Vg3 er i 

lavere gjennomføringssjikt; 80,9 prosent. 
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Figur 14: Andel fullført og bestått per trinn 

Kilde: Hjernen & Hjertet 

 

I Viken fylkeskommune har andelen elever som fullførte og besto skoleåret i 2020-21 økt 

sammenliknet 2019-20. Viken lå over det nasjonale snittet begge disse årene. Andelen som fullførte og 

besto økte mest i Vg2 og Vg3. Dette har etter all sannsynlighet sammenheng med at eksamen ble 

avlyst på grunn av smittevern i forbindelse med korona-pandemien. Flest eksamener avvikles på andre 

og tredje trinn i videregående opplæring. En andel elever får karakteren 1 – ikke bestått – på eksamen. 

Når eksamen ikke blir avviket, unngår vi denne gruppen som ikke består skoleåret. Uten 

eksamensavviklingen blir tiden det arbeides med fagene lengre, også dette kan ha innvirket på 

andelen som fullførte og besto. 

Også i Vg4 var det en høyere andel enn forutgående år som fullførte og besto. 

Det siste korona-året har videre forsterket en trend med høyere snitt i standpunkt. At færre elever har 

strøket i standpunkt er en del av dette bildet, et forhold som også påvirker andelen som fullfører og 

består skoleåret. I tillegg har egenmeldinger erstattet legeerklæringer når det gjelder fravær av 

helsegrunner. Dette kan ha ført til at færre elever overtrer fraværsgrensen og av denne grunn ikke 

fullfører og består. 

 

 Viken fylkeskommune har nådd målet fra økonomiplanen om at 87 prosent skal fullføre og 

bestå opplæring i skole årlig på sitt nivå. 
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5.3.1 Sluttet i skoleåret 

Beskrivelse av indikatoren 

Hvert skoleår slutter en andel av elevene i videregående opplæring. Det er ulike sluttgrunner, for 

eksempel feilvalg, flytting og sykdom. Den største gruppen oppgir imidlertid at de slutter av personlige 

grunner. Mange av de som registreres som sluttet kommer tilbake til videregående opplæring på et 

senere tidspunkt. Fylkeskommunen tilbyr voksenopplæring, lærekontrakt eller fagprøve som 

praksiskandidat for den gruppen som ikke lenger har ungdomsrett når de ønsker å fullføre 

videregående opplæring.  

 

Figur 15: Fordeling av elever som slutter 

Kilde: Hjernen & Hjertet 

 

Viken fylkeskommune hadde totalt høyere andel som sluttet i skoleåret 2020-21 enn vi har hatt i de 

årene som vises i figuren over. Andelen har variert mellom 2,9 og 3,1. De som sluttet fordelte seg noe 

annerledes på årets måneder i 2020-21 enn i 2019-20. Vi ser at noe færre slutter i høstmånedene og 

tidlig på nyåret, men flere sluttet i mars, april, mai og juni enn i foregående skoleår. Likevel er det flest 

som slutter i oktober – dette gjelder alle årene. Dette har antakelig sammenheng med at elevene som 

er usikre på valget av videregående opplæring kjenner til at de som slutter i oktober ikke har begynt å 

bruke av retten til videregående opplæring, det vil si at de kan gå inn på det nivået de startet på det 

påfølgende året og ha rett til like mange år i videregående opplæring.  
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Endringen fra skoleåret 2019-20 til 2020-21 kan ha sammenheng med at fravær igjen talte inn på 

fraværsgrensen i 2020-21 (dog ikke helsefravær). Koronasituasjonen kan også ha virket inn på 

elevenes motivasjon for skole – det ble mer og mer krevende for mange elever å motivere seg for 

skole etter hvert som «unntakssituasjonen» nærmest ble en normalsituasjon.  

Til sammen sluttet 3,1 prosent av elevene i Viken i skoleåret 2020-21. Denne andelen tilsvarer et antall 

på 1256 elever. Nasjonalt sluttet 3.0 prosent av elevene i skoleåret 2020-21. 

 

Figur 16: Andel som har sluttet 

Kilde: Hjernen & Hjertet 

 

Flest elever slutter i Vg4, slik har det vært i alle årene fra 2017-18, men andelen steg med 0,7 

prosentpoeng i skoleåret 2020 -21.  

Det er færrest elever som slutter i Vg3. Både Vg1 og Vg2 hadde en større andel som sluttet i 2020-21 

enn i 2019-20. Vg1 hadde i 2020-21 den største andelen som sluttet av årene som vises i søylen (4,1 

prosent). Det er ikke usannsynlig at dette er en konsekvens av pandemien. Det kan være krevende å få 

etablert seg sosial og faglig dersom klassen ikke har stabilt oppmøte på skolen. 

Nasjonalt har antallet elever som sluttet stått stabilt på 3, 0 fra 2019-20 til 2020-21. I Viken har antallet 

steget fra 2,9 i skoleåret 2019-20 til 3,1 i skoleåret 2020-21. 

5.4 Fravær 
Beskrivelse av indikatoren 

Fravær blir registrert enten som fravær i hele dager eller som fravær i enkelttimer. I totalfraværet er 

fraværsdagene regnet om til timer, og lagt sammen med fravær i enkelttimer, og så sett i forhold til 

alle timer i utdanningsprogrammet. 
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Fravær kan ha mange grunner, for eksempel: 

• forhold på skolen, elevenes læringsmiljø og skolens pedagogiske tilrettelegging 

• elevens forutsetninger for å mestre fagene 

• elevens psykiske og fysiske helse 

• samfunnstrekk, som vurdering av hva som er sykdom og hvordan den enkelte er forpliktet til 

et fellesskap og til en oppgave. 

5.4.1 Totalfravær 

Beskrivelse av indikatoren 
Indikatoren viser gjennomsnitt av summen av fraværstimer og fraværsdager omregnet til 

fraværstimer, delt med antall årstimer for det enkelte utdanningsprogram. 

 

Figur 17: Totalfravær 

Kilde: Hjernen & Hjertet 

 

Figuren viser et solid fall i fravær i perioden mellom 2014-15 og 2020-21. Ved innføringen av 

fraværsgrensen i 2016, kom en bratt nedgang. Dessverre økte fraværstallene litt igjen mot skoleåret 

2018-19, etter dette gikk fraværet igjen nedover. 

Som det går frem av figuren er fraværet mellom 2014-15 og 2016-17 høyere på yrkesfaglig 

utdanningsprogram enn på studieforberedende utdanningsprogram, så skifter det og de 

studieforberedende utdanningsprogrammene har det høyeste fraværet av de to retningene.  

I pandemiårene 2019-20 og 2020-21 har fraværet gått ned både fordi fravær ikke ble ført de siste 

månedene av skoleåret 2019-20, men også fordi egenmeldt eller foreldremeldt fravær av 

helsegrunner ikke ble ført på vitnemål og kompetansebevis i skoleåret 2020-21. Når ordinære 
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fraværsregler gjeninnføres, er det grunn til å tro at fraværet igjen blir noe høyere. Yrkesfag har hatt 

mindre nedgang i fraværet enn studieforberedende og påbygg – både nasjonalt og i Viken. Dette kan 

ha sammenheng med at elevene på yrkesfag har opplevd større utfordringer knyttet til 

skolehverdagen i pandemien enn det de andre gruppene har, slik elevundersøkelsen høsten 2021 

viser. 

5.4.2 Fravær dager og timer 

Beskrivelse av indikatoren 

Indikatoren viser gjennomsnittlig antall dager og timer fravær per elev. Det er også omregnet til 

gjennomsnittlig totalfravær i prosent per elev. 

 

Tabell 7: Fravær skoleåret 2020-21 

  Viken Nasjonalt 

Utdanningsprogram 
Fravær i 
dager, 
snitt 

Fravær i 
timer, 
snitt 

Total-
fravær, 
prosent 

Total-
fravær, 
prosent  

Bygg- og anleggsteknikk 1,9 17,7 2,8 3,3 

Design og håndverk 4,3 18,4 4,2 4,8 

Elektrofag 1,4 13,2 2,1 1,9 

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 4,5 21,6 4,6 5,5 

Helse- og oppvekstfag 2,8 14,1 3 3,3 

Håndverk, design og produktutvikling 3,2 13,8 3,1 5,9 

IT og medieproduksjon 1,7 16,9 2,6 3 

Idrettsfag 1,1 16,4 2,6 2,8 

Kunst, design og arkitektur 1,2 16,9 2,8 3,2 

Medier og kommunikasjon 1,5 20,8 3,4 4,1 

Musikk, dans og drama 1,1 18,5 2,9 2,7 

Naturbruk 2,1 14,5 2,6 3,2 

Påbygg Vg3 2,1 21,5 3,3 3,6 

Påbygg Vg4 0,8 8,8 2 3 

Restaurant - og matfag 3,5 18,2 3,7 4,9 

Salg, service og reiseliv 2,5 29,8 4,4 5,1 

Service og samferdsel 2,7 24,2 3,9 4,1 

Studiespesialisering 0,9 15,8 2,4 2,6 

Teknikk og industriell produksjon 2,4 21,3 3,5 3,5 

Totalt 1,5 16,7 2,7 3 
Kilde: Hjernen & Hjertet 

 

Viken har et totalfravær på 2,7 prosent, mens totalen for alle fylker er 3,0 prosent.  

Lavest totalfravær i Viken har utdanningsprogrammene Påbygg Vg4 (2,0 prosent), Elektrofag (2,1 

prosent) og studiespesialisering (2,4 prosent).  

I tillegg til å ha det laveste totalfraværet i Viken, har Påbygg Vg4 i Viken et positivt avvik sammenliknet 

med alle fylker; Viken 2,0, alle fylker 3,0. Utdanningsprogrammet Håndverk, design og produktutvikling 
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har imidlertid størst positivt avvik sammenliknet med alle fylker; Viken har en fraværsprosent på 3,1, 

mens den nasjonale fraværsprosenten er på 5,9. I Viken fylkeskommune er Elektrofag og Musikk, dans 

og drama de eneste utdanningsprogrammene som har negativt avvik sammenliknet med nasjonalt 

snitt. For begge er Viken-tallet 0,2 prosentpoeng over nasjonalt snitt. 

Det er utdanningsprogrammene Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (4,6), Salg, service og 

reiseliv (4,4) og Design og håndverk (4,2) som har de høyeste fraværstallene i Viken. Disse 

utdanningsprogrammene har også høye fraværstall nasjonalt.  

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign hadde det høyeste dagsfraværet (4,5 dager), 

etterfulgt av Design og håndverk med 4,3 dager. Det høyeste timefraværet hadde 

utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv med 29,8 timer, etterfulgt av Service og samferdsel 

med 24.2 timer. 

5.5 Resultater fra fagopplæringen 

5.5.1 Beståtte fagprøver med resultater 

Beskrivelse av indikatoren 
Indikatoren gjelder andelen som har bestått fordelt på kandidattyper som har vært oppe til fagprøve. 

Lærekandidater er dermed ikke inkludert, da disse går opp til kompetanseprøve. 

 

Figur 18: Bestått fag-/svenneprøve per kandidattype 

Kilde: Vigo 
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Figuren viser at i gruppen som har fått opplæring i bedrift (lærlinger) og gruppen som har gått opp til 

prøve etter minst 5 år med variert yrkespraksis (praksiskandidatene) er det rundt regnet 95 prosent 

som består fagprøven (94,9 prosent av praksiskandidatene, 95,1 prosent av lærlingene). Kurvene til de 

to gruppene er relativt like, selv om praksiskandidatene har noen små svingninger. Andelen som har 

bestått har utviklet seg svakt positivt mellom 2017 og 2021. Dette til tross for smittevernutfordringer 

ved gjennomføring av fagprøver i perioden. Dette kan tyde på at lærebedriftene har klart å gi 

lærlingene tilfredsstillende opplæring i en pandemihverdag. 

Gruppen som tar fagopplæring i skole har lavere beståttandel, men også her har utviklingen vært 

positiv mellom 2020 og 2021. Det er spesielt innenfor lærefagene Helse og oppvekst og Service og 

samferdsel at beståttandelen har økt. Dette er utdanningsprogram som har betydelig volum blant 

elever i Vg3 fagopplæring i skole. For elever i Vg3 fagopplæring i skole i lærefag innen elektrofag og 

bygg og anleggsteknikk har beståttandelen gått noe ned fra 2020 til 2021. 

Gruppen som får fagopplæringen i skole, har helt siden ordningen ble etablert ligget lavere i 

beståttprosent enn de to andre. I 2017 var beståttandelen på 78,7. I 2019 kom et toppunkt med en 

beståttandel på 82,0. I 2020 var andelen 79,6 prosent, i 2021 hadde andelen igjen steget til 82,3. 

Konjunkturene i arbeidsmarkedet bestemmer hvilke utdanningsprogram det settes opp tilbud om 

fagopplæring i skole for. Av og til kommer det flere elever ut av Vg2 enn det arbeidslivet klarer å gi 

læreplasstilbud til. Søkere med ungdomsrett som ikke har fått læreplass, får dermed tilbud om 

fagopplæring i skole. Det kan variere fra år til år hvilke utdanningsprogram dette tilbudet opprettes 

for, dermed svinger andelen som består noe, fordi utdanningsprogrammene har noen mønstre i 

innsøkingen som kan påvirke andelen som består prøven. 

Flere faktorer kan imidlertid være med på å forklare at beståttandelen er lavere i fagopplæring i skole. 

Det er nærliggende å tro at opplæringsbetingelsene er gunstigere når opplæringen skjer i arbeidslivet, 

i et praktisk arbeidsfellesskap. Videre er fagopplæring i skole normalt et ett-årig tilbud. 

Verdiskapingsdelen som inngår i læretid i bedrift er ikke en del av fagopplæring i skole. Dermed blir 

muligheten for å øve inn ferdigheter mindre. Det er elevene med lavest fravær og de beste faglige 

resultatene som i regelen får læreplass først. Denne gruppen har selvsagt de beste forutsetningene for 

å bestå fag-/svenneprøve. 

  

Resultatkravet i økonomiplanen om at 93 prosent skal bestå fag-/svenneprøve og 

kompetanseprøve innen 2021 er nådd. Dette gjelder lærlinger som er ute i bedrift. Når det 

gjelder fagopplæring i skole er det 82,3 prosent som består prøvene. 
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Figur 19: Andel bestått fag-/svenneprøve per utdanningsprogram 

Kilde: Vigo 

 

Resultatene for gjennomførte fag-/svenneprøver i 2021 er marginalt bedre enn resultatene fra 2020 

og 2019. Dette er et godt resultat tatt i betraktning av 2021 har vært et utfordrende år både for 

lærlingene og lærebedriftene. For prøvenemndene har det vært krevende å få gjennomført fag-

/svenneprøver på en smittevernforsvarlig måte. Til tross for dette så besto totalt 94,2 prosent av de 

som gikk opp til prøve. 

Av figuren ser vi at noen utdanningsprogram varierer mer enn andre når det gjelder andel som består 

fagprøve. Variasjonen kan blant annet ha sammenheng med hvor mange lærlinger det er på 

utdanningsprogrammet. Når det er færre lærlinger, får hver lærling større innvirkning på resultatet. 

For eksempel var det en gruppe på litt i overkant av 60 lærlinger i Naturbruk da 100 prosent besto 

fagprøven i 2018.  

Restaurant- og matfag har hatt en positiv utvikling i andelen som besto fag-/svennebrev i 2021. Det 

har også utdanningsprogrammet Elektro og datateknologi. Øvrige utdanningsprogram har stått stille 

eller gått litt tilbake. Design og håndverk hadde den laveste beståttandelen i 2021 med 88,4 prosent 

bestått. Utdanningsprogrammet Teknologi- og industrifag hadde den høyeste beståttandelen med 

96,4 prosent. 
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Tabell 8: Prøveresultater etter utdanningsprogram og karakter, prosent 

Utdanningsprogram Antall Bestått 
Bestått 

meget godt 
Ikke 

bestått 

Bygg- og anleggsteknikk 1 207 64,9 27,5 7,6 

Design og håndverk 181 69,6 18,8 11,6 

Elektrofag 714 63,3 29,8 6,9 

Helse- og oppvekstfag 1 939 63,2 32,2 4,6 

Naturbruk 73 60,3 30,1 9,6 

Restaurant- og matfag 160 80,0 14,4 5,6 

Service og samferdsel 1 026 62,7 31,1 6,2 

Teknikk og industriell produksjon 669 64,6 31,8 3,6 

Totalt 5 969 64,2 29,8 5,9 
Kilde: Vigo 

 

Variasjon mellom fagene vil forekomme. Disse variasjonene påvirkes blant annet av antallet prøver i et 

fag (jo flere prøver – jo mer pålitelig andel), forutsetningene som lærlingene har for å bestå fagprøven, 

fagenes ulikheter og hvordan prøvene gjennomføres.  

Viken hadde en ikke-beståttprosent på 5,9 i 2021. 29,8 prosent av prøvene ble Bestått meget godt. 

Restaurant og matfag, som i 2020 hadde den høyeste andelen som ikke besto; 12,5 prosent, hadde i 

2021 redusert andelen som ikke besto til 5,6. 

Utdanningsprogrammet Design og håndverk, som i 2020 hadde en andel på 10,4 prosent som ikke 

besto, hadde økt andelen som ikke besto til 11,6 prosent i 2021. 

Utdanningsprogrammet Service og samferdsel hadde i 2020 en andel på 34,7 prosent som hadde 

bestått meget godt, denne andelen hadde gått ned til 31,1 prosent i 2021. 

Utdanningsprogrammet Helse og oppvekstfag hadde i 2020 en andel på 31 prosent som besto meget 

godt. I 2021 hadde denne andelen økt til 32,2. Det gjør Helse og oppvekst til utdanningsprogrammet 

med høyest andel Bestått meget godt i 2021.  

5.5.2 Hevinger  

Beskrivelse av indikatoren 

Hevede kontrakter er lære- og opplæringskontrakter som er avsluttet før læretiden er fullført. Det kan 

være mange årsaker til dette, og det kan være både lærebedriften og lærlingen som ønsker å heve en 

kontrakt. 
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Figur 20: Hevede kontrakter 

Kilde: Vigo 

 

Antall hevede kontrakter totalt sett holder seg relativt stabilt, men det er noen endringer i hvilken 

årsak som blir oppgitt som grunn til hevingen. I 2021 er det flere som har Annen årsak/ikke oppgitt 

som grunn enn tidligere år. I 2020 var det i underkant av 25 bedrifter som hadde oppgitt Covid-19 som 

grunn til hevingen. Ingen bedrifter har brukt dette som begrunnelse i 2021. Vi ser også at kun et veldig 

lite antall bedrifter har oppgitt økonomiske årsaker som grunn for heving i 2021. Det kan derfor se ut 

til at Covid-19 pandemien i mindre grad har ført til hevede kontrakter i 2021, sammenlignet med 2020. 

I 2021 ble flest lærekontrakter hevet på grunn av feilvalg. 

5.5.3 Praksiskandidater 

Beskrivelse av indikatoren 

Praksiskandidatordningen er en ordning for voksne som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis. 

Ordningen er derfor ikke en opplæringsordning, men en rett til å melde seg til fag- eller svenneprøve 

uten opplæring i skole og læretid i bedrift. 

Praksiskandidater må ha bestått en egen eksamen før de melder seg opp til fag- eller svenneprøven. 

Praksiskandidater går opp til samme praktiske prøve som lærlinger.  
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Figur 21: Antall praksiskandidater 

Kilde: Vigo 

 

Da pandemien traff Norge og Viken våren 2020 ga dette mange ringvirkninger. En av utfordringene 

som rådsområdet utdanning og kompetanse måtte løse handlet om gjennomføring av fag-/svenne- og 

kompetanseprøver i en hverdag hvor retningslinjene for smittevern og adferd var strenge. Viken 

fylkeskommune prioriterte gjennomføring av prøver for ungdom som blant annet skulle videre i sitt 

opplæringsløp, noe som førte til en opphopning av praksiskandidater som ikke fikk avlagt fagprøven 

sommer/høst 2020. Disse praksiskandidatene gjennomførte prøvene første halvdel av 2021, noe som 

forklarer nedgangen i antall gjennomførte prøver for praksiskandidater i 2020, og tilsvarende oppgang 

for 2021. 

I 2021 besto 2209 praksiskandidater fag-/svenneprøven.  5,1 prosent av praksiskandidatene besto ikke 

fag-/svenneprøven, det tilsvarer 112 kandidater. Den største andelen av de som ikke besto kom fra 

utdanningsprogrammet Design og håndverk (20 prosent). 39,2 prosent av praksiskandidatene 

oppnådde karakteren bestått meget godt på fagprøven på utdanningsprogrammet Teknologi- og 

industrifag. Til sammen fikk 28,9 prosent av praksiskandidatene karakteren bestått meget godt. 

Flest praksiskandidater gikk opp til fag-/svenneprøve på følgende utdanningsprogram i 2021: 

• Helse og oppvekst: 888 

• Service og samferdsel: 551 

• Bygg og anleggsteknikk: 475 

Praksiskandidatene går i stor grad opp til prøver i fag som samfunnet etterspør. Særlig har det vært 

stort trykk på å få flere fagarbeidere inn i helsevesenet. Disse utgjør hovedandelen av de som går opp 

til prøve. Praksiskandidatordningen, som prøver og formaliserer voksnes kompetanse, fyller dermed et 

viktig behov i samfunnet. 
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5.5.4 Formidling til læreplass 

Beskrivelse av indikatoren 
Indikatoren viser hvor stor andel av søkere til fagopplæring som fikk læreplass i bedrift. Vi skiller 

mellom søkere med ungdomsrett og den totale andelen søkere som får læreplass i bedrift.  

Enkelte inngår avtale om læreplass direkte med bedrift uten å søke gjennom vigo.no. Disse er ikke 

inkludert i tallene. 

Søkere med ungdomsrett 
Søkere med ungdomsrett prioriteres til læreplass, og skoler, rådgivere, oppfølgingstjenesten, 

fagopplæringen, lærebedrifter og opplæringskontorer jobber spesielt målrettet for å få denne 

kategorien søkere ut i bedrift. I tillegg får lærebedrifter høyere tilskudd når de tar inn lærlinger med 

ungdomsrett. De aller fleste søkerne med ungdomsrett er elever i skole på yrkesfaglige 

utdanningsprogram når de søker læreplass. Dette betyr at de har hatt faget yrkesfaglig fordypning 

(YFF), og har gjennom dette hatt muligheten til å vise seg fram for fremtidige lærebedrifter, tett på 

bedriftenes rekrutteringsprosesser.  

 

Figur 22: Andel søkere med ungdomsrett fått læreplass i bedrift 

Kilde: Vigo 

 

Andelen søkere med ungdomsrett som får læreplass er større enn for alle søkere til læreplass (som 

også inkluderer voksenrett, fullføringsrett) når vi ser på totaloversikten.  

I 2020 fikk 79,8 prosent av søkerne med ungdomsrett læreplass i bedrift. I 2021 hadde tallet steget til 

85,0. Også her var økningen sterkest på utdanningsprogrammene Service og samferdsel og Restaurant 

og matfag. 
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Søkere totalt 

Disse tallene inkluderer søkere med ungdomsrett, voksenrett, fullføringsrett eller ingen rett. Andelen 

som har fått læreplass er lavere i de tre siste kategoriene enn for de med ungdomsrett. Det gjør at 

andelen som har fått læreplass totalt er lavere enn for de med ungdomsrett isolert sett. Tallene 

inkluderer en stor gruppe med voksenrett, spesielt i helsearbeiderfaget. 

 

Figur 23: Andel søkere totalt fått læreplass i bedrift 

Kilde: Vigo 

 

I 2020 var den totale andelen søkere som fikk læreplass i bedrift 73,8 prosent. I 2021 var den samme 

andelen 79,3 – altså en solid økning av søkere som fikk læreplass i bedrift. 

Størst var økningen innenfor utdanningsprogrammene Service og samferdsel (68,5 til 82), Restaurant 

og matfag (78,3 til 90.,1) og Bygg- og anleggsteknikk (80,1 til 87,9). I forbindelse med korona-

situasjonen er det også gitt stimuleringsmidler for flere læreplasser i alle fag, men spesielt til fag 

innenfor service og samferdsel og restaurant og matfag. Disse stimuleringsordningene kan ha bidratt 

til veksten vi her ser. 

Flest av søkerne fikk læreplass i bedrift på utdanningsprogrammet Naturbruk. Restaurant- og matfag 

og Bygg- og anleggsteknikk hadde også en høy andel av søkerne som fikk læreplass i bedrift.  

Utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag hadde i 2021 lavest andel av søkerne som fikk 

læreplass i bedrift (67,7 prosent). Utdanningsprogrammet hadde samtidig høyest antall deltakere i Vg3 

fagopplæring i skole.  
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Fagopplæring i skole 

Alle med ungdomsrett, fullføringsrett eller voksenrett som ikke fikk tilbud om læreplass eller annet 

som de var kvalifisert for, fikk tilbud om Vg3 fagopplæring i skole. 

 

Tabell 9: Antall søkere som aksepterte tilbud om Vg3 fagopplæring i skole 2021 

Utdanningsprogram Antall 

Bygg- og anleggsteknikk 28 

Design og håndverk 14 

Elektro og datateknologi 66 

Helse- og oppvekstfag 196 

Naturbruk 3 

Restaurant- og matfag 10 

Service og samferdsel 34 

Teknologi- og industrifag 45 

Totalt 396 
Kilde: Vigo 

5.6 Karakterer og læringsresultater i skolen 

5.6.1 Karakterutvikling 
Å finne et godt mål på karakterutvikling er krevende. I denne tilstandsrapporten har vi valgt å 

presentere en oversikt som viser karakterutvikling i videregående sett opp mot karakternivå inn i 

videregående.  

Beskrivelse av indikatoren 

Indikatoren viser karakterutvikling fra grunnskolen. Første kolonne viser karakterpoeng fra 

grunnskolen inndelt i intervaller. De resterende kolonnene viser andel elever (prosent) som har hatt en 

positiv eller negativ utvikling i forhold til grunnskolen. Tabell 10 viser alle trinn for skoleårene fra 2017-

18 til 2019-20 samlet. Tabell 11 viser alle trinn for skoleåret 2020-21. 
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Tabell 10: Karakterutvikling fra grunnskolen, 2017-18, 2018-19 og 2019-20 samlet 

  Studieforberedende Yrkesfag 

  
Karakterpoeng 

fra 

grunnskolen 

Positiv 
utvikling, 
prosent 

Negativ eller 
ingen utvikling, 

prosent 
Antall 
elever 

Positiv 
utvikling, 
prosent 

Negativ eller 
ingen 

utvikling, 
prosent Antall elever 

>= 60 9,5 90,5 21 0 100 1 

55 - 60 21,7 78,3 3 781 39,7 60,3 121 

50 - 55 27,4 72,6 13 861 58,4 41,6 783 

45 - 50 29,7 70,3 19 546 67,3 32,7 2 456 

40 - 45 32,7 67,3 18 009 73,9 26,1 6 046 

35 - 40 33,7 66,3 8 727 72,6 27,4 9 177 

30 - 35 33,3 66,7 3 291 71,2 28,8 8 707 

25 - 30 44,6 55,4 812 69,9 30,1 4 495 

0,1 - 25 62,5 37,5 184 73,6 26,4 1 687 

Totalt 30,5 69,5 68 232 71,3 28,7 33 473 
Kilde: Hjernen & Hjertet 

 

Tabell 11: Karakterutvikling fra grunnskolen, 2020-21 

  Studieforberedende Yrkesfag 

Karakterpoeng 
fra 

grunnskolen 

Positiv 
utvikling, 
prosent 

Negativ eller 
ingen 

utvikling, 
prosent 

Antall 
elever 

Positiv 
utvikling, 
prosent 

Negativ eller 
ingen 

utvikling, 
prosent Antall elever 

>= 60 0 100 35 0 100 1 

55 - 60 24,8 75,2 1 627 33,9 66,1 62 

50 - 55 30,1 69,9 5 116 55,1 44,9 445 

45 - 50 33,7 66,3 6 600 71,1 28,9 1 154 

40 - 45 36,4 63,6 5 595 68,5 31,5 2 540 

35 - 40 37,2 62,8 2 590 69,9 30,1 3 178 

30 - 35 38,8 61,2 1 024 70,3 29,7 2 693 

25 - 30 48 52 271 68,5 31,5 1 252 

0,1 - 25 62 38 79 75,9 24,1 532 

Totalt 33,8 66,2 22 937 69,2 30,8 11 857 
Kilde: Hjernen & Hjertet 

Det store bildet er at yrkesfagelevene har en langt mer positiv karakterutvikling enn elevene som går 

studieforberedende retning; I årene fra 2017-2020 er det 71,3 prosent av yrkesfagelevene som får en 

positiv karakterutvikling, mens 30,5 prosent av elevene i studieforberedende retning får det samme. I 

2020-21 er det 69,2 prosent av yrkesfagelevene som får positiv karakterutvikling, og 33,8 prosent av 

elevene i studieforberedende utdanningsprogram som får det samme. Slik er også situasjonen på 

nasjonalt nivå. Utviklingen må ses på bakgrunn av at elevene i studieforberedende retning kommer inn 

i videregående med høyere karakterer, og fortsetter med de samme fagene på et høyere nivå. En 

andel av disse har så høye karakterer at de ikke har mulighet for å høyne ytterligere. Yrkesfagelevene 

får nye og mer praktiske fag i videregående (programfag), som bidrar til å dra snittet oppover. Videre 

får yrkesfagelevene opplæring i mindre klasser. 

I skoleårene fra 2017 til 2020, lå størst antall av elever i studieforberedende utdanningsprogram i 

karaktergruppene mellom 40 og 55 poeng fra grunnskolen. På yrkesfag lå hovedtyngden av elever i 
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karaktergruppene mellom 30 og 45 poeng fra grunnskolen. Både i studieforberedende og yrkesfaglige 

utdanningsprogram var det flest elever i nederste del av dette intervallet. 

I skoleåret 2020-21 er det de samme karakterintervallene som har flest elever, men elevene er mer likt 

fordelt i karaktergruppene innenfor intervallet, både på studieforberedende og yrkesfaglige 

utdanningsprogram. Dette kan ses som en bekreftelse på at karakternivået gradvis er blitt høyere – 

både i grunnskolen og videregående skole. Som nevnt tidligere i denne rapporten, mener 

utdanningsmyndighetene at pandemien kan ha forsterket en allerede oppstått trend med høyere 

standpunktkarakterer. I tillegg var det ikke eksamen i grunnskolen i skoleåret 2019-20. Dette kan ha 

virket positivt inn på karakternivået inn i videregående. 

I de høyeste karaktergruppene er det en relativt liten andel av elevene som hever sine karakterer, 

særlig i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Omvendt får en høyere andel av elevene 

med lave karakterer ved inntak positiv karakterutvikling. Dette gjelder begge utdanningsretninger, 

men størst andel av elever i de laveste karaktergruppene heves i de yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene. Det er også grupper som er plassert midt i karakterskalaen hvor en solid 

andel av elevene heves i begge utdanningsretninger. Dette gjelder både for perioden 2017-20 og 

skoleåret 2020-21. At 75,9 prosent av elevene som kom inn på yrkesfag med karakterer mellom 0,1 og 

25 poeng får en positiv karakterutvikling i pandemiåret 2020-2, tyder på godt arbeid både av skolene 

og av elevene. Denne andelen er høyere enn i perioden 2017-20. Det tilsvarende tallet for 

studieforberedende utdanningsprogram er 62 prosent, som bare er 0,5 under andelen for 2017-20. 

Sammenlikning mellom periodene viser samlet sett at en noe lavere andel på yrkesfaglige 

utdanningsprogram har fått positiv karakterutviking i skoleåret 2020-21 sett i forhold til de tre årene 

før; 69,2 mot 71,3 i perioden fra 2017-20. En noe høyere andel i studieforberedende 

utdanningsprogram har fått positiv karakterutvikling; 33,8 i 2020-21 mot 30,5 i de tre årene før. Her er 

det sannsynlig at vi ser en pandemieffekt; elevundersøkelsen viser at yrkesfagelevene har vært mest 

negativt påvirket av pandemien, slik de har vurdert det selv. Det er ikke usannsynlig at en slik negativ 

påvirkning i skolehverdagen gir seg utslag i lavere karakterutvikling. Når det gjelder den positive 

utviklingen for de studieforberedende utdanningsprogrammene, kan denne ha sammenheng med at 

eksamen ikke ble avholdt i 2020-21. 

I yrkesfagene er det en lavere andel som hever karakterene i de lavere karaktergruppene i 2020-21 

enn årene før, men slik er ikke bildet i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Her er 

andelen som hever seg omtrent lik eller høyere enn de tre årene før. Dette kan ha sammenheng med 

at elevene i yrkesfagene under pandemien i lavere grad har hatt praktisk opplæring i verksteder og 

bedrifter. Det er en antakelse at elever med lavere poeng ved inntak drar enda større nytte av praktisk 

opplæring enn elevene som kommer inn i videregående med høyere karakterer.  

Flere forhold enn skolens og elevens innsats må tas med i betraktningen når karakterutviklingen skal 

vurderes; blant annet at karakterskalaen brukes forskjellig av ulike lærere, i ulike fag, på ulike skoler – 

både i ungdomsskolen og i videregående skole. Særlig i noen fag har det vært store forskjeller i 

vurderingspraksis mellom ulike miljøer, for eksempel fremmedspråkene. Forskjeller i vurderingspraksis 

er diskutert i en av egenvurderingene i skoledelen av denne rapporten, men problemet er velkjent og 

gjelder flere skoler. Oversiktene over må ses med dette som bakgrunn.  

For informasjon om inntakspoeng og beståttandel fordelt på kjønn, se kapittel åtte om 

utdanningsprogram bak.  
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5.6.2 Ikke vurdering (IV) og karakteren 1 i fag 

Beskrivelse av indikatoren 

Tallen viser de 10 fagene med flest IV og karakteren 1. Det er kun tatt med de 10 fagene med flest 

IV/1. 

 

Tabell 12: Antall med karakteren 1 eller IV i fellesfag 

Fag Kar. 1 1 Fag  IV 

Matematikk 2P-Y (MAT1005) 66   Kroppsøving Vg2 (KRO1005) 142 

Matematikk 2P (MAT1015) 52   Kroppsøving Vg3 (KRO1006) 134 

Engelsk, Vg2 YF (ENG1003) 42   Samfunnsfag (SAF1001) 133 

Naturfag, Vg3 PB (NAT1003) 36   Engelsk, Vg2 YF (ENG1003) 106 

Historie Vg3 ST (HIS1002) 20   Norsk, Vg3 ST, muntlig (NOR1213) 96 

Samfunnsfag (SAF1001) 17   Norsk, Vg2 YF (NOR1206) 91 

Norsk hovedmål, Vg3 ST, skriftlig (NOR1211) 13   Historie Vg3 ST (HIS1002) 90 

Norsk, Vg3 ST, muntlig (NOR1213) 11   Religion og etikk (REL1001) 90 

Religion og etikk (REL1001) 11   Norsk hovedmål, Vg3 ST, skriftlig (NOR1211) 88 

Norsk hovedmål, Vg3 PB, skriftlig (NOR1231) 10   Norsk sidemål, Vg3 ST, skriftlig (NOR1212) 73 
Kilde: Hjernen & Hjertet 

 

Tabell 13: Antall med karakteren 1 eller IV i felles programfag, standpunkt 

Fag Kar. 1 1 Fag  IV 

Yrkesutøvelse (HEA2003) 12   Kommunikasjon og samhandling (HEA2002) 15 

Helsefremmende arbeid (BUA2001) 9   Drift og vedlikehold (ISF2001) 14 

Kommunikasjon og samhandling (HEA2002) 9   Bruker- og driftsstøtte (ISF2002) 13 

Bransjelære (BYG2002) 7   Virksomhetsstøtte (ISF2003) 13 

Kommunikasjon og samhandling (BUA2002) 7   Yrkesutøvelse (HEA2003) 13 

Yrkesutøvelse (BUA2003) 7   Økonomi og administrasjon (SSS2003) 13 

Bruker- og driftsstøtte (ISF2002) 6   Markedsføring og salg (SSS2001) 12 

Helsefremmende arbeid (HEA2001) 6   Sikkerhet (SSS2002) 11 

Verkstedarbeid (KJT2001) 5   Helsefremmende arbeid (HEA2001) 10 

Automatiseringssystemer (ELE2002) 4   Frisyredesign (FRI2002) 6 
Kilde: Hjernen & Hjertet 

 

Matematikkfagene står for en stor andel av karakteren 1 (stryk) i standpunkt i fellesfag i skoleåret 

2020-21. Det er flest elever som får karakteren 1 i praktisk matematikk på yrkesfag. Det er også den 

praktiske matematikken som forårsaker flest enere i de studieforberedende løpene. På yrkesfag er det 

også en del enere i faget Engelsk. Elevene på påbygg har et relativt stort antall enere i Naturfag. På 

Vg3-nivå i de studieforberedende utdanningsprogrammene blir det gitt en del enere i norskfagene – 

både skriftlig og muntlig. Også påbyggselevene har en andel enere i Norsk. 

Når det gjelder IV i fellesfag, er det Kroppsøvingsfaget som gir flest at disse. Av lista går det frem at IV 

blir gitt særlig i Vg2 og 3.  
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I Samfunnsfag (SAF 1001) var det 133 elever som ikke fikk vurdering. I dette faget fikk også 17 elever 

karakteren 1. Faget Engelsk Vg2 YF (ENG1003) har også et relativt stort antall elever som får 

karakteren 1 (42), og et stort antall elever som ikke får vurdering; 106. 

Ulike norskfag står til sammen for et stort antall ikke- vurdering. Også blant norskfagene er det koder 

som både har et relativt stort antall stryk og ikke-vurdering. 

Historie og Religion og etikk er også fag som figurerer i begge oversikter. 

Når det gjelder de felles programfagene, forårsaker Yrkesutøvelse (HEA2003) både karakteren 1 og IV 

hos et relativt stort antall elever. Helsefremmende arbeid (HEA2001) gir også både et antall av 

karakteren 1 og IV. Også faget Bruker- og driftsstøtte (ISF2002) er i denne kategorien. 

Når fag gir et stort antall enere eller ikke-vurdering, virker dette inn på gjennomføringstallene - de 

elevene som får disse vurderingene, har ikke bestått videregående opplæring.  

5.7 Tilpasset opplæring 
Alle elever har rett til at opplæringen tilpasses egne forutsetninger og forkunnskaper. De videregående 

skolene bruker handlingsrommet som ligger innenfor ordinær, tilpasset opplæring til å differensiere 

opplæringen og støtte elevene underveis. For å sikre god tilpasset opplæring jobber skolene bredt 

blant annet med å ha et godt læringsmiljø, gjøre lokale tilpasninger av læreplanene samt ha en 

vurderingspraksis som fremmer læring og utvikling. Skolene kartlegger elevene systematisk gjennom 

skoleåret, og bruker proaktive strategier for å forebygge læringsmessige utfordringer. Elevene kan for 

eksempel bli tilbudt intensive kurs for å få et læringsløft, klassen kan forsterkes i form av ekstra lærer-

/assistentstøtte eller opplæringen kan vektlegge det mest grunnleggende innenfor kompetansemålene 

i et fag som gir grunnlag for å bestå. Hvis eleven likevel ikke får et tilfredsstillende utbytte av 

opplæringen, kan vedkommende ha rett til spesialundervisning. 

5.7.1 Pedagogisk-psykologisk tjeneste – PPT 
Elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring henvises til Pedagogisk psykologisk 

tjeneste (PPT). PPT utarbeider en sakkyndigvurdering med anbefalinger om det bør settes i gang 

spesialundervisning. Rektor fatter deretter et enkeltvedtak som gir rett eller avslag på 

spesialundervisning.  
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Tabell 14:Antall sakkyndige vurderinger i skoleåret 2020-21 

Tidligere fylke Beskrivelse Antall 

Akershus Samtlige typer sakkyndige vurderinger        1 807  

Buskerud Tilrådinger om spesialundervisning og utvidet tid           683  

Østfold Spesialundervisning        1 020  
Kilde: PPT 

De tre fylkeskommunene som i 2020 ble Viken fylkeskommune, hadde ved inngang til Viken organisert sin PP-tjeneste på 

tre forskjellige måter, og hadde ulike rutiner for registrering er saker. Det har siden sammenslåingen pågått et arbeid for 

å få til en «Viken-tjeneste» på det spesialpedagogiske området, ved rapporteringstidspunkt 2020-21, hadde de tre gamle 

fylkene ulike måter å rapportere tjenestevolumet sitt på. 

PP-tjenestene i Viken utarbeidet 3 510 sakkyndige vurderinger for skoleåret 2020-21.  

Vedtakene om spesialundervisning kan gjelde ett eller flere enkeltfag, men kan også gjelde hele 

opplæringen. Spesialundervisning kan gis på flere måter, f.eks. ved:  

• ekstra støtte i klassen av ekstra lærer eller assistent 

• egne opplæringsmål og/eller unntak fra læreplanen  

• annen organisering av opplæringen enn i ordinær klasse 

Noen elever har behov for omfattende, varige og intensive individuelle tiltak. Skoleåret 2020-21 er det 

registrert at 573 elever – tilsvarende 1,4 prosent av det totale elevtallet i Viken fylkeskommune – 

mottar opplæring ved videregående skoler i egne tilrettelagte avdelinger med nødvendig kompetanse 

og fasiliteter. Disse elevene har da ofte helt individuelle opplæringsplaner og mål om 

grunnkompetanse i stedet for full kompetanse. Mål for opplæringen kan for eksempel være å 

kvalifisere seg til et arbeidsliv i ordinær eller skjermet virksomhet, eller deltagelse i dag- 

/aktivitetstilbud i kommunal regi. 

Spesialundervisning og tilrettelagt opplæring er svært ressurskrevende for fylkeskommunene, men er 

nødvendige, lovfestede ordninger for at alle grupper skal få tilfredsstillende utbytte av opplæringen. 

 

Arbeidet med spesialundervisning er med på å realisere FNs bærekraftsmål nummer 3 – 

God helse og livskvalitet, og bærekraftsmål nummer 10 – Mindre ulikhet. 

 

5.8 Eksempler på skolers tiltak – resultater og 
gjennomføring 

Skolene følger mange spor for å få flere elever gjennom opplæringen med bedre resultater.  

Utvikling av læringsfellesskap nevnes av mange skoler. Noen skoler tar også med elever i disse 

fellesskapene. Det arbeides med alt fra oppfølging av resultater til fagutvikling og tverrfaglige temaer. 

Verdien av å finne frem til «beste praksis» innenfor skolen og spre denne praksisen, er pekt på av flere. 

En skole har skapt arenaen/gruppen «Utviklingsfokus» som er en pedagogisk tenketank mellom 

lærernes tillitsvalgte og skoleledelsen. Andre skoler organiserer samarbeidet som kvalitetssirkler. Flere 

peker på strategisk timeplanlegging og møtestruktur som viktige virkemiddel for å få til de 

profesjonelle læringsfellesskapene. 
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Flere skoler er opptatt av elevenes stemme inn i skoleutviklingen, og det å styrke læringsfellesskapet 

på elevnivå. En skole referer til «den profesjonelle elevkollega». Dette er en elev som tar ansvar i 

læringsfellesskapet og sørger for å bidra positivt til egen og andres læring. Det vises til at elever driver 

leksehjelp og bidrar inn i læringsfellesskapet på andre måter. 

For å styrke relevans og legge til rette for en mer praktisk og helhetlig opplæring, har mange skoler 

styrket samarbeidet med det lokale næringslivet. To skole nevnte «Skaperverksted» eller 

«Makerspace» som et tiltak for relevans. En skole nevnte dette også som et tiltak for å tiltrekke seg 

samarbeidspartnere fra næringslivet på. Mange små bedrifter har begrenset kompetanse på ny digital 

teknologi, og trenger elevenes kunnskap på dette feltet. 

Videre brukes entreprenørskap og innovasjon som metode. Elever driver elevbedrifter, og flere skoler 

nevner at elever har ansvar for kantina på skolen.  

Tverrfaglighet styrker også helheten i opplæringen. Flere skoler jobber med større grad av 

sammenheng mellom fellesfag og programfag. Det legges ved flere skoler vekt på hva det vil si å være 

studieforberedt eller yrkesforberedt. Skolen klarlegger hva som er forventningene til eleven når 

videregående opplæring er over, og opplæringstilbudet legges til rette i tråd med dette, for eksempel 

tilbys akademisk skriving. 

Flere skoler nevner tilpasset opplæring som et satsingsområde. I og med fagfornyelsen er det klargjort 

at tilpassing kan skje gjennom varierte vurderingsformer, læringsressurser, læringsarenaer og 

læringsaktiviteter. Mange legger vekt på at kartlegging må ligge til grunn for tilpassingen. Flere skoler 

ser på karakterutvikling som et utgangspunkt for bedre tilpassing. Noen skoler nevner ulike varianter 

av utvidet programfagtilbud på studiespesialisering som eksempler på tilpassing. Tiltakene skal føre til 

at elevene i høyere grad får spesialisere seg der deres interesse ligger. Mange skoler nevner at elever i 

studieforberedende utdanningsprogram opplever lav relevans, dårlig sammenheng, lav variasjon og få 

innslag av praktiske oppgaver i sitt opplæringsløp. 

Vurdering for læring er sentralt når skolene beskriver hva som skal til for å øke gjennomføring og 

bedre resultater. Også når det gjelder vurdering, er skolene opptatt av læringsfellesskap og elevers 

medvirkning. Å få til egenvurdering og god fremovermelding synes å være sentralt, basert på skolenes 

tiltak. Når det gjelder egenvurdering, nevner en skole at de har tatt i bruk video-opptak for at elever på 

yrkesfag skal kunne vurdere egen måloppnåelse. En annen skole er opptatt av metakommunikasjon i 

forbindelse med vurdering – altså å ha felles begreper for å kunne beskrive gode og mindre gode 

prestasjoner og å kunne beskrive veien fremover. 

 

Skolers og skoleeiers tiltak for å bedre gjennomføring og resultater i videregående 

opplæring treffer FNs bærekraftsmål nummer 4 – God utdanning. 
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6 Ungdom utenfor skole 

6.1 Kompetansegivende tiltak for ungdom som ikke er i 
videregående opplæring eller arbeid  

Viken har ulike tilbud og tiltak for ungdom mellom 16 og 24 som ikke er i opplæring eller arbeid.  

De tiltakene som er listet opp nedenfor er etablerte tiltak for målgruppen. Det er viktig å påpeke at 

ungdom i denne målgruppen som ikke er i et slikt tiltak, også får oppfølging på enkeltskoler eller 

bedrifter i samarbeid med interne og eksterne hjelpetjenester. 

Det skal i 2022 utarbeides et kvalitetssystem som skal bidra til å evaluere tiltakene for å styrke 

deltakernes utbytte i alternative kvalifiseringstiltak. Det skal også utarbeides en økonomisk 

fordelingsmodell basert på antall elever som befinner seg i målgruppen i de ulike områdene, og 

utarbeide en forpliktende tverrgående samarbeidsavtale med NAV for ungdommer i målgruppe. 

 

Eksisterende tiltak for ungdom utenfor opplæring og arbeid 

Skole på byggeplass er et tilbud for ungdom fra OT/NAV som ikke har lykkes med vanlig skolegang og 

som er utenfor skole/fast arbeid. Dette er et samarbeid mellom Veidekke AS og fylkeskommunen ved 

Jessheim vgs., som tilbyr 15 plasser, mens Veidekket garanterer 8 læreplasser.  

OT-klasse v/Kirkeparken og Askim vgs. er et tilbud for ungdommer i OTs målgruppe, i samarbeid med 

NAV og OT (oppfølgingstjenesten). Ungdommer i OTs målgruppe har sammensatte utfordringer og 

ulikt bistandsbehov. Mange har stort behov for tett oppfølging for å lykkes. Det er 15 elevplasser ved 

hver skole. 

Cafe-Hanco er et tilbud med ca. 40 plasser i regi av Viken fylkeskommune og Glemmen vgs. i 

samarbeid med OT, NAV, barnevern og ungdomsteam. Målgruppen er ungdom utenfor opplæring og 

arbeid 16-24 år.  

UngInvest er for ungdom i alderen 16-24 år som av ulike årsaker ikke ønsker å starte i vgs. 

(kursdeltakere), eller elever som står i fare for å slutte i vgs. (samarbeidselever). Lærekandidater som 

har rett til alternativ Vg3 i skole. UngInvest har også tilbud til elever utenfor målgruppen, så tiltaket lar 

seg vanskelig sammenliknes med de andre tiltakene. Hvert skoleår benytter ca. 230 unge UngInvest 

fordelt på fem avdelinger (Drammen, Ringerike, Hallingdal, Midtfylket, Kongsberg). 

Aktiv mot læreplass er et tilbud med 44 plasser for ungdommer fortrinnsvis under 25 år som har 

gjennomført Vg2 (ikke krav om bestått) med yrkesfaglig utdanningsmål. Dette er et tverrfaglig 

samarbeid mellom fylkeskommunen, OT, fagopplæring, videregående skole og NAV.  

Hoppbakkeprosjekt er et samarbeide mellom det offentlige og private som har gått ut på å finne 

alternative opplæringsløsninger/arbeidspraksis med 15-20 plasser for ungdommer i regionene som har 

behov for mer praksisrettet opplæring. Samarbeidspartnere er Stiftelsen Vikersund 

Hoppsenter, Buskerud vgs., Hæhre, UngInvest, NAV Modum, Tess og KIWI.  

Kullansvar er et tilbud for ungdom mellom 16-25 år utenfor skole og arbeid som mangler fag for å 

fullføre videregående opplæring, og for elever med sammensatte utfordringer som står i fare for å 

falle ut av skolen. Dette er et samarbeid mellom Jessheim, Kjelle, Bleiker og Skedsmo vgs. samt 

Veiledningssenteret i Follo, NAV (veiledere fra ungdomsteam), Oppfølgingstjenesten (OT) og 

Fagopplæringen.  
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Av økonomiplanen går det frem at Fylkesrådet vil utrede hvordan Viken fylkeskommune 

kan bli best på opplæring for ungdom som ikke er i opplæring og arbeid, gjennom å 

samordne og videreutvikle eksisterende tilbud. Plan er vedtatt i 2021.   

6.2 Oppfølgingstjenesten – OT 
Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste for ungdom under 21 år som har rett til 

videregående opplæring, men som ikke er i videregående opplæring eller arbeid. Formålet med 

oppfølgingstjenesten er å sørge for, og ha oversikt over, at ungdom i målgruppen får tilbud om 

opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak. Et annet viktig innsatsområde er 

frafallsforebyggende arbeid mot elever som står i fare for å avbryte opplæringen, både i overgangen 

mellom grunnskole/videregående skole, og for elever som er i videregående opplæring. 

Tabellene under viser antall ungdommer som ble registrert i oppfølgingstjenesten skoleåret 2020-21, 

på tre ulike telletidspunkt. De tre telletidspunktene viser utviklingen av tilmeldte ungdom til OT i løpet 

av skoleåret. Tabell 1 viser antall ungdom som er tilmeldt OT i løpet av skoleåret 2020-21, mens tabell 

2 viser status for ungdommens hovedaktivitet på rapporteringstidspunktet. 

 

Tabell 15: Antall ungdom tilmeldt til OT, fordelt på antall i og utenfor målgruppen 

 Antall per 11.2020 Antall per 02.2021 Antall per 06.2021 

I målgruppe 2 589 2 828 3 170 

Utenfor målgruppe 5 036 5 434 5 976 
Kilde: Statistikkportalen, Utdanningsdirektoratet 

 

Tabell 16: Antall ungdom i målgruppe og ungdommens hovedaktivitet 

I målgruppe 
Antall per 
11.2020 

Antall per 
02.2021 

Antall per 
06.2021 

Ukjent aktivitet (tilmeldt, men ikke 
etablert kontakt med OT) 362 225 152 

Under oppfølging og veiledning 724 749 809 

I aktivitet (skole, arbeid, tiltak) 827 1 046 1 256 

Avklart (trenger ikke videre oppfølging) 676 808 953 

Totalt 2 589 2 828 3 170 
Kilde: Statistikkportalen, Utdanningsdirektoratet 
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7 Tilbud for spesielle grupper - fylkesnivå 

7.1 Minoritetsspråklige 
Kombinasjonsprogrammet 
Kombinasjonsprogrammet tilbys ved 12 videregående skoler fra skolestart 2021. Oversikt over skolene 

og antall skoleplasser, se vedlegg 1. Tilbudet gjelder innvandrerungdom 16-24 år med kort botid og 

manglende faglig grunnlag for å fullføre og bestå videregående opplæring. Tilbudet innebærer 

opplæring etter § 4A-1 i opplæringsloven; grunnskoleopplæring for voksne og understøtter ny 

integreringslov kap.10 § 65; fylkeskommunene skal legge til rette for at det gis mer 

grunnskoleopplæring til innvandrerungdom som har behov for det for å kunne gjennomføre 

videregående opplæring. Det betyr at det ved skolestart 2021 er etablert kombinasjonsprogram for 

målgruppa, og de ulike forberedende kurs er avviklet ved skoleslutt 2021. 

Kombinasjonsprogrammet er etablert i samarbeid med vertskommunen for den videregående skolen. 

Ved 8 av skolene samarbeider vi med kommunen om opplæringen, det vil si at vi har lærekrefter både 

fra kommune og fylkeskommunen. Ved de 4 resterende skolene utfører kommunen nødvendige 

forvaltningsmessige oppgaver for fylkeskommunen. Samarbeidet er forankret i forpliktende 

samarbeidsavtaler mellom Viken fylkeskommune, aktuell kommune og den videregående skolen.  

Kombinasjonsprogrammet kjennetegnes av stor grad av tilpasning med opplæring på ulike nivåer, og 

elevene kan få opplæring i 1 til 2 år. Ny kompetanse som oppnås, vil bli dokumentert på vitnemål fra 

grunnskole og danne nytt grunnlag for innsøking til Vg1.   

Opplæringstilbudet har løpende inntak.  

Per 15.9.2021 deltar 358 elever i kombinasjonsprogrammet, hvorav 239 av elevene har ungdomsrett 

til videregående opplæring. Per 10.11.2021 deltar 375 elever i opplæringstilbudet, hvorav 247 har 

ungdomsrett til videregående opplæring. 

 

Særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 3-12 

Særskilt språkopplæring er en rettighet minoritetsspråklige elever har når de ikke kan tilstrekkelig 

norsk til å følge den vanlige (tilpassede) opplæringen i videregående skole. Elever med rett til særskilt 

språkopplæring skal få tilbud om dette fram til de har tilstrekkelig norskkompetanse til å følge ordinær 

opplæring. Når en elev har rett til særskilt språkopplæring, innebærer det ekstra ressurser eller avvik i 

organiseringen.   

Særskilt språkopplæring kan være:  

• Særskilt norskopplæring: Forsterket opplæring i norsk  

• Morsmålsopplæring: Opplæring i elevens morsmål  

• Tospråklig fagopplæring: Opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål   

Vedtak om rett til særskilt språkopplæring baserer seg på skolens kartlegging av elevens ferdigheter i 

norsk. Det er utarbeidet felles retningslinjer og rutiner for praktisering av særskilt språkopplæring i 

Vikenskolen. 

Per 1.11.2021 hadde 1588 elever vedtak om særskilt språkopplæring i Vikenskolen. Oversikt over 

antall vedtak i hvert område og ved hver skole, se vedlegg 2.  
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Av økonomiplanen går det frem at det er et resultatkrav at flere minoritetsspråklige enn 

i 2020 kvalifiseres til arbeid gjennom både egne tilrettelagte opplæringstilbud og 

gjennom ordinær videregående opplæring.  

7.2 Voksne 
Fylkeskommunen har tilbud om videregående opplæring for voksne ved 29 av de videregående 

skolene i fylket.  

Det er til sammen ca. 220 klasser med voksenopplæring på videregående nivå, med til sammen ca. 

4000 plasser. Klassestørrelsen varierer fra 30 deltakere på studiekompetanse ned til 12 deltakere på 

enkelte yrkesfag der undervisningen foregår på spesialrom med et begrenset antall arbeidsstasjoner. 

Gjennomsnittlig klassestørrelse er på ca. 18 deltakere. Oversikt over hvilke skoler som har 

voksenopplæringstilbud finnes i vedlegg 3. Oversikten viser læresteder med antall klasser og kapasitet 

ved skolene som tilbyr videregående opplæring for voksne. Den inkluderer teoriforberedende kurs for 

praksiskandidater, Voksenagronomen () et opplæringstilbud finansiert av Landbruks- og 

matdepartementet, Menn i helse (et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen, NAV 

med flere) mm. 

 

Mellom 80 og 90 prosent av deltakerne i voksenopplæringen er minoritetsspråklige.  Det er for 

skoleåret 2021/22 innført såkalt tilpasset språkopplæring i hele Viken. Tilbudet innebærer en utvidelse 

av opplæringstid med ett år for deltakere som etter kartlegging vurderes å ikke ha et tilstrekkelig nivå i 

norsk til å ha utbytte av ordinær undervisning. Tilpasset språkopplæring består av 10 timer norsk og 5 

timer engelsk per uke det første året med opplæring på videregående nivå.  

Det ble avdekket store mangler knyttet til digital kompetanse og nødvendig digitalt utstyr i forbindelse 

med pandemien og overgang til mye digital hjemmeundervisning. I tillegg til at alle voksne deltakere 

har fått tildelt egen PC for hele opplæringsløpet fra skoleåret 21/22, er det ved Rud videregående 

skole etablert en pilot innenfor tilpasset språkopplæring. Deltakerne på de involverte klassene på Rud 

får 10 timer undervisning i digital kompetanse i tillegg til utvidet opplæring i norsk og engelsk.  

7.2.1 Realkompetansevurdering av voksne innenfor videregående 
opplæring 

Gjennom realkompetansevurdering blir den voksnes formelle, uformelle og ikke-formelle kompetanse 

kartlagt, vurdert, verdsatt og dokumentert opp mot læreplanverket. Dersom realkompetansen er 

likeverdig med kompetansen som oppnås gjennom videregående opplæring, skal den godkjennes. 

Realkompetansevurderingen dokumenteres i et enkeltvedtak, og dersom kandidaten får godkjent hele 

eller deler av fag skal det føres på et kompetansebevis. Resultatet kan blant annet brukes til å tilpasse 

og avkorte opplæring eller for å dokumentere kompetanse ovenfor nåværende/framtidig arbeidsgiver.  

Søkere med rett til videregående opplæring for voksne har lovfestet rett til realkompetansevurdering. 

Søkere uten opplæringsrett får tilbud om realkompetansevurdering i den grad det er ledig kapasitet.  

I Viken er det OPUSene, Veiledningssentrene eller Seksjon voksenopplæring og karriereveiledning som 

bestiller realkompetansevurderinger. Dette gjøres enten til en videregående skole eller direkte til 

fagpersonen. Ulike metoder blir brukt for å kartlegge og vurdere kandidatens kompetanse.  
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Som en konsekvens av midlertidige stengetiltak og andre smitteverntiltak, ble det gjennomført færre 

realkompetansevurderinger enn normalt i 2021. 

7.3 Karriereveilending 
Målet med karriereveiledning er at mennesker blir bedre i stand til å håndtere overganger, og til å 

meningsfulle valg knytte til utdanning, læring og arbeid gjennom livet. Karriereveiledning gir mulighet 

for utforsking av den enkeltes situasjon, ønsker og mulighet og støtte til handling valg og 

samfunnsdeltakelse. Karriereveiledning kan foregå individuelt og i gruppe, både fysisk og digital, og 

innenfor rammene av ulike sektorer og organisasjoner. Karriereveiledning tilbys av kompetente 

aktører med høy grad av etisk bevissthet. (Definisjon fra Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning).  

I Viken tilbys karriereveiledning til voksne ved fem ulike veiledningssenter med til sammen åtte 

lokasjoner. Alle karrieresenterne tilbyr individuell karriereveiledning, men det er variasjoner i de ulike 

senternes øvrige tjenestetilbud. Digitale plattformer har lenge vært benyttet, men koronautbruddet 

har ført til at veiledningen i store deler av 2021 har foregått digitalt. Karrieresenterne har gjennomført 

karriereveiledning, kurs og andre tilbud rettet mot personer som søker veiledning, og har i 2021 også 

gjennomført kurs, kompetanseheving og opplæring for karriereveiledere i grunnopplæringen, i NAV og 

for andre samarbeidspartnere.   

I januar 2021 trådte Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (Integreringsloven) i 

kraft. Loven pålegger fylkeskommunen å gjennomføre karriereveiledning for deltakere på 

Introduksjonsprogram, og det er veiledningssentrene som utfører dette på vegne av Viken 

fylkeskommune.  Loven legger visse føringer for disse veiledningene som derfor skiller seg noe fra de 

øvrige veiledningene som senterne gjennomfører, og presenteres i en egen kolonne i tabellen under. 

 

Tabell 17: Antall unike brukere ved veiledningssenteret og karriereveiledningssamtaler 

Lokasjon Unike 
brukere* 

Karriere- 
veilednings-
samtaler** 

Karriereveilednings-
samtaler knyttet til 

Integreringsloven*** 

Veiledningssenteret i Follo 551 677 47 

Veiledningssenteret Asker og Bærum  725 952 40 

Veiledningssenter Romerike  1 208 1 419 88 

Hallingdal karrieresenter  110 159 8 

Ringerike karrieresenter 361 599 25 

Kongsberg karrieresenter 493 759 39 

Papirbredden karrieresenter 978 1 289 111 

Karrieresenter Østfold  1 377 1 808 70 

Sum 5 803 7 662 428 
Kilde: Rapportering fra veilednings- og karrieresenterne 

* En unik bruker defineres som en person som har mottatt én eller flere individuelle karriereveiledningssamtaler dette 

året. Selv om det har vært flere måneders opphold mellom veiledningene, skal ikke personen registreres som ny unik 

bruker før neste år. 

**En karriereveiledningssamtale er en veiledningssamtale mellom én søker og én eller flere veiledere om valg av 

opplæring, utdanning og arbeid. Veiledningsformen kan skje ved personlig oppmøte eller gjennom e-veiledning, på 

telefon eller via andre kanaler. 

***Dette antallet er ikke inkludert i kolonne nr. to. 
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7.4 Lærekandidater 
Beskrivelse av indikatoren 

Lærekandidaten får opplæring i bedrift med mål om kompetanse på nivå under fag-/svennebrev 

(kompetansebevis). Jf. opplæringsloven § 4-1 

Lærekandidat kan være et alternativ for dem som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller 

svennebrev. Innenfor lærekandidatordningen får de individuelt tilpasset opplæring i utvalgte deler av 

læreplanen. Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre ut til full yrkeskompetanse. 

Grunnkompetansen skal rette seg mot et reelt behov i arbeidslivet og gi grunnlag for varig 

arbeid. Ordningen gjelder både for ungdom og voksne. 

 

Figur 24: Løpende opplæringskontrakter 

Kilde: Vigo 

 

Antall nye godkjente opplæringskontrakter i 2021 er på nivå med 2020. Økningen i antall løpende 

opplæringskontrakter har sammenheng med at det er flere opplæringskontrakter med lenger horisont 

enn 2 år. Ved måletidspunktet var det 555 løpende opplæringskontrakter i Viken. 

 

Fylkeskommunens tilbud til ungdom utenfor skole, minoritetsspråklige, voksne, 

lærekandidater samt karriereveiledningen, er med på å realisere FNs bærekraftsmål 3 – 

God helse og livskvalitet, 4 – God utdanning og 10 – Mindre ulikhet.  

0

100

200

300

400

500

600

2017 2018 2019 2020 2021

Løpende opplæringskontrakter per 01.10., antall



Tilstandsrapport for videregående opplæring i Viken fylkeskommune – fylkesnivå 

66 VIKEN FYLKESKOMMUNE 

8 Oversikt over utdanningsprogrammene 

Hensikten med oversikten over resultater per utdanningsprogram er å se opplæringsløpet i en helhet. 

Dette er særlig relevant i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, hvor læretiden etterfølger 

skoleopplæringen. Oversikten kan hjelpe oss å se sammenhenger mellom ulike måltall/indikatorer.  

Fremstilling nummer 1: tabell 

Gir oss tall for Viken fordelt på kjønn og totalt og alle fylker totalt per utdanningsprogram i skoleåret 

2020-21. Inkludert i denne tabellen er antall som begynner i Vg1, inntakspoeng til Vg1, 

skoleårsgjennomføring bestått, sluttet, fravær, antall primærsøkere og samlet karaktersnitt.  

Kilde: Vigo, Hjernen & Hjertet 

Fremstilling nummer 2: tabell 

Andel søkere som har fått læreplass i bedrift i 2021. Kilde: Vigo 

Fremstilling nummer 3: tabell  

Resultat på fag- og svenneprøver i 2021 fordelt på kjønn. Kilde: Vigo 

Fremstilling nummer 4: figur 

Gjennomføring 5/6 år etter oppstart i Vg1 fordelt på kjønn. Kilde: Udir 

Fremstilling nummer 5: figur 

Gjennomføring av læretiden etter 5 år, 2015-kullet. Kilde: Udir 

Fremstilling nummer 6: tabell  

Viktige indikatorer fra elevundersøkelsen høsten 2021 inkludert mobbing på skolen.  

Kilde: Hjernen & Hjertet 

Fremstilling nummer 7: tabell 

Viktige indikatorer fra lærlingundersøkelsen høsten 2021 inkludert mobbing på arbeidsplassen.  

Kilde: Hjernen & Hjertet 

 

Fargekoder i brukerundersøkelsene  

 

Forklaringer fra Hjernen og hjertet, som er datakilde i brukerundersøkelsene 

Et standardavvik er et spredningsmål som forteller noe om avstanden til et gjennomsnittet i en 

fordeling. Ved å benytte standardavvik og Cohens’ D kan vi beskrive et resultats relative avstand til 

gjennomsnittet sammenlignet med de andre resultatene i fordelingen. 

Standardavviket – altså spredningen - virker inn på fargesettingen i tabellene. Dermed kan samme 

indikatorverdi på ett utdanningsprogram gi fargen mørkegrønn, på et annet fargen grønn. Dersom det 

er stor spredning mellom respondentene, gir det mindre sikker kunnskap om kvaliteten på indikatoren. 

(Forklaring fra redaksjonen) 

Mørkegrønn farge signaliserer at resultatet ligger betydelig (minst et halvt standardavvik) over verdien 

som er satt som tilfredsstillende kvalitet (gjennomsnittet 2015/2016 eller punkt 4 på 

fempunktskalaen). Resultatet tyder på at et stort flertall av elevene er fornøyde med status på 

kvalitetsområdet. 
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Grønn farge signaliserer at resultatet ditt ligger over gjennomsnittet, men innenfor et halvt 

standardavvik fra verdien som er satt som tilfredsstillende kvalitet (gjennomsnittet 2015/2016 eller 

punkt 4 på fempunktskalaen). Resultatet tyder på at et flertall av elevene er fornøyde med status på 

kvalitetsområdet. 

Gul farge signaliserer at resultatet ligger under gjennomsnittet, men innenfor et halvt standardavvik 

fra verdien som er satt som tilfredsstillende kvalitet (gjennomsnittet 2015/2016 eller punkt 4 på 

fempunktskalaen). Resultatet tyder på at mange av elevene er fornøyde, men at relativt mange elever 

ikke er helt tilfreds med status på kvalitetsområdet. 

Oransje farge signaliserer at resultat ligger betydelig (minst et halvt standardavvik) under verdien som 

er satt som tilfredsstillende kvalitet (gjennomsnittet 2015/2016 eller punkt 4 på fempunktskalaen). 

Resultatet tyder på at relativt mange av elevene er mindre fornøyde med status på kvalitetsområdet 

sammenlignet med elever i andre skoler og grupper. 

Rød farge signaliserer at resultatet ligger langt (minst et helt standardavvik) under verdien som er satt 

som tilfredsstillende kvalitet (gjennomsnittet 2015/2016 eller punkt 4 på fempunktskalaen). Resultatet 

tyder på at relativt mange av elevene er misfornøyde med status på kvalitetsområdet sammenlignet 

med elever i andre skoler og grupper. 

Ingen farge betyr at resultatet ikke kan vises av personvernhensyn, grunnet for få respondenter. 
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8.1 Bygg- og anleggsteknikk 
Tabell 18: Nøkkeltall for bygg- og anleggsteknikk 

Skoleåret 2020-21 Gutter  Jenter  Totalt Alle fylker  

Antall elever Vg1 834 47 881 4230 

Inntakspoeng fra GS 35,2 40,7 35,5 35,1 

Fullført og bestått skoleår, prosent 85,3 90,9 85,6 83,8 

Sluttet, prosent 5,1 3,9 5 4,4 

Totalfravær, prosent 2,9 1,9 2,8 3,3 

Samlet karaktersnitt 3,82 4,35 3,84 3,77 

Antall primærsøkere Vg1   945  
 

 Formidling til læreplass 2021 Totalt Med ungdomsrett 

Andel søkere som har fått læreplass i bedrift, prosent 87,9 89,6 

 

Resultater på fag-/svenneprøver 2021 Gutter Jenter Totalt 

Bestått, prosent 62,4 83,8 65,5 

Bestått meget godt, prosent 29,4 12,1 26,9 

Ikke bestått, prosent 8,2 4,0 7,6 

Antall 1049 173 1222 

 

Figur 25: Gjennomføring 5/6 år etter oppstart i Vg1 for bygg- og anleggsteknikk 

 

Kilde:  

 

Figur 26: Gjennomføring av læretiden etter 5 år, 2015-kullet for bygg- og anleggsteknikk 
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Tabell 19: Elevundersøkelsen for bygg- og anleggsteknikk 

Indikator Verdi  Indikator Verdi 
 Motivasjon 3,8   Støtte hjemmefra 4,1 

Mestring 4,0   Faglig utfordring 4,2 

Trivsel 4,3   Elevdemokrati og medvirkning 3,6 

Støtte fra lærerne 4,2   Innsats 3,8 

Felles regler 4,2   Relevant opplæring 3,8 

Læringskultur 3,8   Variert opplæring 4,0 

Vurdering for læring 3,7   Praktisk opplæring 3,7 

Utdanning og yrkesveiledning 4,3       

 

 

 

Tabell 20: Lærlingundersøkelsen for bygg- og anleggsteknikk 
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Overblikk 3,9 3,5 4,3 4,3 4,1 3,8 3,9 4,2 3,6 

 Prosent 

Mobbet på arbeidsplassen 2,3 

 

På Bygg og anleggsteknikk (BA) var det få jenter som startet i Vg1 i skoleåret 2020-21 sammenliknet 

med gutter. Jentene hadde betydelig høyere poengsum ved inntak enn guttene, og gjøre det bedre på 

fullført og bestått, sluttet, fravær og samlet karaktersnitt. Samlet sett har utdanningsprogrammet et 

karaktersnitt ved inntak på 35,1 mot et gjennomsnitt i Viken på 42,4. 

I skoleåret 2020-21 var det på Bygg og anleggsteknikk 945 primærsøkere og 881 elever i Vg1 i Viken. 

En langt større andel av guttene enn jentene besto fagprøven meget godt, men gruppen hadde også 

en langt større andel enn jentene som ikke besto. Totalt var det 7,6 prosent av elevene som ikke besto 

fagprøven. 1222 lærlinger gikk opp til fagprøve i Bygg og anleggsteknikk i 2021. 

På gjennomføring etter 5/6 år etter oppstart i Vg1 gjør jentene det bedre enn guttene. BA i Viken har 

noe høyere gjennomføring etter 5/6 år enn alle fylker. Viken har også noe høyere tall for oppnådd fag-

/svennebrev etter 5 år, 2015-kullet. 

I elevundersøkelsen høsten 2021 gir elevene i utdanningsprogrammet generelt høye verdier, noe lav 

verdi på indeksen læringskultur og indeksen Elevdemokrati og medvirkning. Indikatorene Faglig 

utfordring, Innsats og Praktisk opplæring får også noe lav verdi. Den viktige indeksen Vurdering for 

læring får verdien 3,7, som er høyt sammenliknet med Viken-snitt. Indeksen Elevdemokrati og 

medvirkning har fått høyere verdi enn Viken-snittet. 

Indikator Prosent 
Mobbet på skolen 5,1 
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Elevundersøkelsen viser at BA i Viken fylkeskommune høsten 2021 hadde høyt mobbetall (5,1), langt 

over snittet i Viken og utdanningsprogrammet med fjerde høyest mobbetall i fylket. 

Lærlingundersøkelsen viser gode tall for Motivasjon, Trivsel, Medvirkning, veiledning og egenvurdering 

og flere andre indikatorer. 

Indikatorene som måler sammenhengen i den videregående opplæringen, Yrkesfaglig fordypning og 

Skolen som forberedelse til opplæring på arbeidsplassen, gis dessverre noe lavere verdi.  

2,3 prosent av lærlingene oppga å bli mobbet på arbeidsplassen. Snittandelen i Viken er 3,4 prosent. 
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8.2 Design og håndverk 
Tabell 21: Nøkkeltall for design og håndverk 

Skoleåret 2020-21 Gutter  Jenter  Totalt Alle fylker  

Antall elever Vg1 * * * * 

Inntakspoeng fra GS * * * * 

Fullført og bestått skoleår, prosent 81,5 80,9 81,1 78,6 

Sluttet, prosent 9,3 6,3 7,1 6,5 

Totalfravær, prosent 3,8 4,3 4,2 4,8 

Samlet karaktersnitt 3,88 3,89 3,89 3,87 

Antall primærsøkere Vg1   63  
*Utdanningsprogrammet fases ut i forbindelse med fagfornyelsen. 

 

 Formidling til læreplass 2021 Totalt Med ungdomsrett 

Andel søkere som har fått læreplass i bedrift, prosent 76,2 77,6 

 

Resultater på fag-/svenneprøver 2021 Gutter Jenter Totalt 

Bestått, prosent 61,4 72,9 70,1 

Bestått meget godt, prosent 31,8 14,3 18,5 

Ikke bestått, prosent 6,8 12,9 11,4 

Antall 44 140 184 

 

Figur 27: Gjennomføring 5/6 år etter oppstart i Vg1 for design og håndverk 
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Figur 28: Gjennomføring av læretiden etter 5 år, 2015-kullet for design og håndverk 

 

 

Tabell 22: Elevundersøkelsen for design og håndverk 

Indikator Verdi   Indikator  Verdi 

Motivasjon 3,6   Støtte hjemmefra 3,8 

Mestring 3,8   Faglig utfordring 4,0 

Trivsel 3,8   Elevdemokrati og medvirkning 3,5 

Støtte fra lærerne 3,9   Innsats 3,8 

Felles regler 3,9   Relevant opplæring 3,7 

Læringskultur 3,9   Variert opplæring 3,6 

Vurdering for læring 3,2   Praktisk opplæring 3,8 

Utdanning og yrkesveiledning 3,4       

 

Ingen mobbetall for dette utdanningsprogrammet 

Tabell 23: Lærlingundersøkelsen for design og håndverk 
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Overblikk 3,7 3,7 4,2 4,2 3,8 4,1 4,0 4,5 3,9 

  Prosent 

Mobbet på arbeidsplassen 3,6 

 

Design og håndverk (DH) er et utdanningsprogram som fases ut med fagfornyelsen. Dermed er det 

ikke tatt opp elever til vg1 i skoleåret 2021-21. På DH var det en overvekt av jenter i Vg1 skoleåret 

2020-21. Jentene gjorde det litt dårligere enn guttene både når det gjaldt fullført og bestått per 

skoleår og når det gjaldt fravær. Utdanningsprogrammet er blant de med høyest fravær i Viken. 

Jentene sluttet i mindre grad enn guttene, og de to gruppene får omtrent lik snittkarakter samlet sett.  

Det var en høyere andel gutter enn jenter som fikk bestått meget godt på fagprøven. Det var flere 

jenter enn gutter som ikke besto. Totalt var det i 2021 11,4 prosent av elever på 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Viken

Alle fylker

Gjennomføring av læretiden etter 5 år, 2015-kullet

Oppnådd fag-/svennebrev Fortsatt i lære Fullført læretid, uten fagbrev Ute av lære uten å ha fullført



Tilstandsrapport for videregående opplæring i Viken fylkeskommune – fylkesnivå 

73 VIKEN FYLKESKOMMUNE 

utdanningsprogrammet som ikke besto fagprøven. 184 lærlinger gikk opp til fagprøve på 

utdanningsprogrammet Design og håndverk i 2021. 

Andelen jenter som fullførte og besto 5/6 år etter Vg1 er høyere enn andelen gutter som fullførte og 

besto på samme tid. På denne indikatoren er Viken noe bak snittet for alle fylker 

Når det gjelder oppnådd fag-/svennebrev etter 5 år for 2015-kullet, var Viken noe under snittet for alle 

fylker. 

I elevundersøkelsen fikk indikatoren trivsel noe lav verdi på utdanningsprogrammet. Elevene ga også 

lav verdi på indeksen Vurdering for læring, men ga høy verdi på indikatorene Felles regler, 

Læringskultur, Støtte hjemmefra, Relevant og Praktisk opplæring. Indeksen Elevdemokrati og 

medvirkning er på Viken-snittet. 

På dette utdanningsprogrammet finnes det ikke informasjon knyttet til mobbeindeksen i 

elevundersøkelsen høsten 2021. 

I lærlingundersøkelsen høsten 2021 ga lærlingene i dette utdanningsprogrammet høy verdi til 

indikatorene Gjennomført halvårsvurdering, Motivasjon og Trivsel. Indikatorene Læreplan, 

Medvirkning, veiledning og egenvurdering og Forberedelse til fagprøve fikk også verdier på rundt 4. 

Skole som forberedelse til opplæring i bedrift fikk verdien 3,7. 

Mobbeindeksen i lærlingundersøkelsen viser at 3,6 prosent av elevene i dette utdanningsprogrammet 

oppga å bli mobbet høsten 2021. Det er høyere enn fylkessnitt, som er 3,4 prosent. 
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8.3 Elektro og datateknologi 
Tabell 24: Nøkkeltall for elektrofag (Elektro og datateknologi) 

Skoleåret 2020-21 Gutter  Jenter  Totalt Alle fylker  

Antall elever Vg1 1049 66 1115 4539 

Inntakspoeng fra GS 39,7 42,4 39,8 40,3 

Fullført og bestått skoleår, prosent 91,7 86,7 91,4 91,7 

Sluttet, prosent 2,8 3,5 2,9 2,4 

Totalfravær, prosent 2,1 1,9 2,1 1,9 

Samlet karaktersnitt 4,11 4,3 4,12 4,17 

Antall primærsøkere Vg1 - - 1 427 - 
 

 Formidling til læreplass 2021 Totalt Med ungdomsrett 

Andel søkere som har fått læreplass i bedrift, prosent 79,6 83,5 
 

Resultater på fag-/svenneprøver 2021 Gutter Jenter Totalt 

Bestått, prosent 64,1 31,6 63,3 

Bestått meget godt, prosent 29,2 68,4 30,2 

Ikke bestått, prosent 6,7 0,0 6,5 

Antall 686 19 705 
 

Figur 29: Gjennomføring 5/6 år etter oppstart i Vg1 for elektrofag 
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Figur 30: Gjennomføring av læretiden etter 5 år, 2015-kullet for elektrofag 

 

 

Tabell 25: Elevundersøkelsen for elektrofag 

Indikator Verdi   Indikator  Verdi 

Motivasjon 3,9   Støtte hjemmefra 4,0 

Mestring 4,0   Faglig utfordring 4,4 

Trivsel 4,3   Elevdemokrati og medvirkning 3,6 

Støtte fra lærerne 4,2   Innsats 3,9 

Felles regler 4,2   Relevant opplæring 4,0 

Læringskultur 4,1   Variert opplæring 4,0 

Vurdering for læring 3,7   Praktisk opplæring 3,9 

Utdanning og yrkesveiledning 4,1       

 

 

 

Tabell 26: Lærlingundersøkelsen for elektrofag 
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Overblikk 3,8 3,4 4,2 4,2 4,2 3,8 4,0 4,3 3,8 

  Prosent 

Mobbet på arbeidsplassen 2,8 

 

Utdanningsprogrammet Elektro og datateknologi hadde en lav andel jenter i Vg1 i skoleåret 2020-21. 

Også her hadde jentene høyere poengsum ved inntak enn guttene. Totalt hadde 

utdanningsprogrammet inntakspoengsummen 39,8 i det aktuelle skoleåret. Viken fylkeskommune 

hadde noe lavere samlet poengsum ved inntak til utdanningsprogrammet enn alle fylker. Jentene 

hadde lavere gjennomføringsgrad enn guttene på utdanningsprogrammet – de fullfører og består 

skoleåret i lavere grad, og slutter i høyere grad. Utdanningsprogrammet hadde samlet relativt lave 
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Indikator Prosent 
Mobbet på skolen 3,4 



Tilstandsrapport for videregående opplæring i Viken fylkeskommune – fylkesnivå 

76 VIKEN FYLKESKOMMUNE 

fraværstall - jentene lavere fravær enn guttene. Jentene hadde høyere karaktersnitt etter Vg1 enn 

guttene, men forskjellen er mindre enn forskjellen i inntakspoengene. 

På Elektro- og datateknologi var det i skoleåret 2020-21 1427 primærsøkere og 1115 elever i Vg1 i 

Viken. 

79,6 prosent av søkerne fikk læreplass i bedrift i 2021. Av de som tok fagbrev i 2021 var det størst 

andel jenter som fikk bestått meget godt. Ingen jenter fikk ikke bestått på fagprøven. Totalt var det 6,5 

prosent av lærlingene fra Elektro og datateknologi som ikke besto fagprøven, 30,2 prosent som besto 

meget godt. 705 lærlinger gikk opp til fagprøve på utdanningsprogrammet Elektrofag i 2021. 

Når det gjelder gjennomføring 5/6 år etter oppstart i Vg1, hadde jentene i utdanningsprogrammet det 

beste tallet; 82,1 prosent sammenliknet med guttene som hadde 74 prosent. Den totale 

gjennomføringen i Viken var 74,2, for alle fylker 77,6.  Når det gjelder oppnådd fag-/svennebrev etter 5 

år, 2015-kullet, er tallet for Viken 90,6, for alle fylker; 92,5. 

Utdanningsprogrammets elever gir høsten 2021 høye verdier på de indikatorene som er trukket frem i 

oversikten over. Unntaket er Elevdemokrati og medvirkning, som elevene på utdanningsprogrammet 

gir lavere verdi enn fylkessnitt. Dette er en indeks som det er viktig å arbeide videre med.  

En andel på 3,4 prosent av elevene på utdanningsprogrammet oppga å bli utsatt for mobbing – dette 

er høyere enn fylkessnitt.  

Lærlingundersøkelsen viser verdier over 4,0 for indikatorene Gjennomført halvårsvurdering, 

Motivasjon, Trivsel, Helse, miljø og sikkerhet og Medvirkning, veiledning og egenvurdering. Indikatoren 

skole som forberedelse til opplæringen i bedrift har fått verdien 3,4. Snittet for Viken er 3,6 på denne 

indikatoren, så det kan være at sammenhengen i opplæringen på Elektro og datateknologi bør 

undersøkes. 

2,8 prosent av lærlingene i utdanningsprogrammet oppga at de ble mobbet høsten 2021. Snittet for 

fylket var 3,4 prosent. 
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8.4 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 
Utdanningsprogrammet er nytt i fagfornyelsen. Det finnes derfor ikke data på gjennomføring etter 5/6 

år eller fagopplæring. 

Tabell 27: Nøkkeltall for 8.4 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 

Skoleåret 2020-21 Gutter  Jenter  Totalt Alle fylker  

Antall elever Vg1 23 265 288 1061 

Inntakspoeng fra GS 31,4 36,7 36,4 35,8 

Fullført og bestått skoleår, prosent 52,2 72,5 70,8 67 

Sluttet, prosent 13 12,1 12,2 9,9 

Totalfravær, prosent 8,5 4,3 4,6 5,5 

Samlet karaktersnitt 2,92 3,66 3,62 3,57 

Antall primærsøkere Vg1 - - 253 - 
 

Elevundersøkelsen 

Tabell 28: Elevundersøkelsen for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 

Indikator Verdi   Indikator  Verdi 

Motivasjon 3,5   Støtte hjemmefra 3,8 

Mestring 3,7   Faglig utfordring 4,2 

Trivsel 4,0   Elevdemokrati og medvirkning 3,6 

Støtte fra lærerne 4,0   Innsats 3,6 

Felles regler 4,0   Relevant opplæring 3,6 

Læringskultur 3,8   Variert opplæring 3,8 

Vurdering for læring 3,5   Praktisk opplæring 3,8 

Utdanning og yrkesveiledning 3,7       

 

 

 

Utdanningsprogrammet Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign hadde i skoleåret 2020-21 en 

stor overvekt av jenter i Vg1. Guttene kommer inn med lavere inntakspoeng fra grunnskolen, og 

fullførte og besto skoleåret i langt lavere grad enn jentene. Totalt hadde Viken likevel høyere 

skoleårsgjennomføring enn alle fylker. Mange elever sluttet i dette utdanningsprogrammet, gutter i 

noe høyere grad enn jenter, Viken-elever i noe høyere grad enn elevene i alle fylker. Fraværsprosenten 

var samlet på 4,6 prosent i Viken, det er noe lavere enn snittet for alle fylker, som er på 5,5 prosent. I 

Viken har guttene nesten dobbelt så høyt fravær som jentene. Utdanningsprogrammet hadde høyest 

fravær i Viken i skoleåret. Det samlede karaktersnittet er noe høyere i Viken enn det nasjonale snittet, 

guttenes snitt er langt lavere enn jentenes. 

Utdanningsprogrammet hadde i skoleåret 2020-21 253 primærsøkere og 288 elever i Vg1 i Viken.  

På de utvalgte indikatorene fra elevundersøkelsen høsten 2021 har indikatorene Støtte fra lærere, 

Felles regler, Støtte hjemmefra og Variert og Praktisk opplæring fått høy verdi. Indeksen Vurdering for 

læring har fått litt høyere verdi enn fylkessnitt, det har også indeksen Elevdemokrati og medvirkning.   

Det var 3.1 prosent av elevene på dette utdanningsprogrammet som oppga å bli mobbet – dette er 

noe lavere enn Viken-snittet for alle utdanningsprogram.  

Indikator Prosent 
Mobbet på skolen 3,1 
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8.5 Helse- og oppvekstfag 
Tabell 29: Nøkkeltall for helse- og oppvekstfag 

Skoleåret 2020-21 Gutter  Jenter  Totalt Alle fylker  

Antall elever Vg1 347 1593 1940 8919 

Inntakspoeng fra GS 33,6 39,6 38,6 38,4 

Fullført og bestått skoleår, prosent 79,3 86,3 85,1 84,3 

Sluttet, prosent 7,7 4,4 5 4,4 

Totalfravær, prosent 4 2,7 3 3,3 

Samlet karaktersnitt 3,64 4,23 4,13 4,07 

Antall primærsøkere Vg1 - - 2 367 - 
 

 Formidling til læreplass 2021 Totalt Med ungdomsrett 

Andel søkere som har fått læreplass i bedrift, prosent 67,7 79,9 
 

Resultater på fag-/svenneprøver 2021 Gutter Jenter Totalt 

Bestått, prosent 63,9 63,1 63,2 

Bestått meget godt, prosent 31,1 32,3 32,1 

Ikke bestått, prosent 4,9 4,6 4,7 

Antall 427 1521 1948 
 

Figur 31: Gjennomføring 5/6 år etter oppstart i Vg1 for helse- og oppvekstfag 

 

Figur 32: Gjennomføring av læretiden etter 5 år, 2015-kullet for helse- og oppvekstfag 
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Tabell 30: Elevundersøkelsen for helse- og oppvekstfag 

Indikator Verdi   Indikator  Verdi 

Motivasjon 3,7   Støtte hjemmefra 4,0 

Mestring 3,9   Faglig utfordring 4,3 

Trivsel 4,1   Elevdemokrati og medvirkning 3,8 

Støtte fra lærerne 4,1   Innsats 3,8 

Felles regler 4,2   Relevant opplæring 4,0 

Læringskultur 4,0   Variert opplæring 4,0 

Vurdering for læring 3,6   Praktisk opplæring 3,7 

Utdanning og yrkesveiledning 3,9       

 

 

 

 

Tabell 31: Lærlingundersøkelsen for helse- og oppvekstfag 
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Overblikk 4,1 3,9 4,3 4,3 3,5 4,2 4,0 4,3 3,8 

  Prosent 

Mobbet på arbeidsplassen 2,8 

 

Utdanningsprogrammet Helse og oppvekstfag hadde i skoleåret 2020-21 en stor overvekt av jenter på 

Vg1. Jentene kom inn med langt høyere inntakspoeng fra grunnskolen, og fullførte og besto skoleåret i 

høyere grad enn guttene. Det var 4,4 prosent av jentene som slutter, 7,7 prosent av guttene. Jentene 

hadde lavere fravær og høyere karaktersnitt. Det var en høyere andel av elevene i Viken som sluttet 

enn snitt-tallet for alle fylker, ellers avviker ikke Viken-tallene mye fra snittet for fylkene. Det er en 

større andel i Viken som fullfører og består skoleåret enn snittet for alle fylker. 

Utdanningsprogrammet hadde i skoleåret 2020-21 2367 primærsøkere og 1940 elever i Vg1 i Viken. 

I 2021 var det 67,7prosent av søkerne fra utdanningsprogrammet om fikk læreplass i bedrift. I samme 

år fikk 32 prosent meget godt bestått på fagprøven, 4,7 prosent strøk. Andelen som strøk og fikk 

meget godt bestått var omtrent lik for jenter og gutter på dette utdanningsprogrammet. Til sammen 

fikk 4,7 prosent av lærlingene karakteren ikke bestått, 32,1prosent av lærlingene besto meget godt. 

Det gjør utdanningsprogrammet til det med høyest andel meget godt beståtte fagprøver i Viken. Totalt 

1948 lærlinger fra utdanningsprogrammet Helsefag gikk opp til fagprøven i 2021. 

På indikatoren gjennomføring etter 5/6 år etter oppstart i Vg1, var det 75,1 prosent av jentene som 

hadde fullført og bestått, 57,4 prosent av guttene. Viken hadde totalt noe bedre gjennomføring enn 

alle fylker. 

Indikator Prosent 
Mobbet på skolen 3,1 
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89,4 prosent av 2015-kullet at Vikens lærlinger hadde oppnådd fag-/svennebrev etter 5 år, det 

tilsvarende tallet for alle fylker var 86,5. 

Elevundersøkelsen høsten 2021 viser verdier som er noe lave på indikatorene Trivsel, Utdanning og 

yrkesveiledning, Vurdering for lærling, innsats og praktisk opplæring. Indeksen Elevdemokrati og 

medvirkning fikk høyest verdi i fylket, så her kan det være noe å lære for andre utdanningsprogram. 

Utdanningsprogrammet hadde en mobbeandel på 3,1 prosent, som er likt med snittet for alle fylker, 

men under snittet for Viken. 

I lærlingundersøkelsen høsten 2021 var det bare en indikator som fikk lav verdi, dette gjaldt Helse, 

miljø og sikkerhet som fikk 3,5. Både Yrkesfaglig fordypning og Skole som forberedelse til opplæring i 

bedrift får verdier over snittet for Viken, noe som kan tyde på at utdanningsprogrammet har relativt 

god sammenheng i opplæringen frem til fagbrevet. 

2,8 prosent av lærlingene oppga å bli mobbet i lærlingundersøkelsen høsten 2021. Snittet for Viken var 

3,4.  
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8.6 Håndverk, design og produktutvikling 
Utdanningsprogrammet er nytt i fagfornyelsen. Det finnes derfor ikke data på gjennomføring etter 5/6 

år eller fagopplæring. 

Tabell 32: Nøkkeltall for håndverk, design og produktutvikling 

Skoleåret 2020-21 Gutter  Jenter  Totalt Alle fylker  

Antall elever Vg1 14 68 82 221 

Inntakspoeng fra GS 38,4 39,7 39,5 40,6 

Fullført og bestått skoleår, prosent 92,9 77,9 80,5 74,7 

Sluttet, prosent 0 8,8 7,3 9,5 

Totalfravær, prosent 2,4 3,3 3,1 5,9 

Samlet karaktersnitt 4,37 3,83 3,92 3,85 

Antall primærsøkere Vg1 - - 101 - 
 

Tabell 33: Elevundersøkelsen for håndverk, design og produktutvikling 

Indikator Verdi   Indikator  Verdi 

Motivasjon 3,8   Støtte hjemmefra 4,0 

Mestring 4,0   Faglig utfordring 4,3 

Trivsel 4,2   Elevdemokrati og medvirkning 3,7 

Støtte fra lærerne 4,2   Innsats 3,9 

Felles regler 4,2   Relevant opplæring 3,9 

Læringskultur 4,2   Variert opplæring 4,0 

Vurdering for læring 3,7   Praktisk opplæring 3,9 

Utdanning og yrkesveiledning 3,8       

 

Ingen mobbetall for dette utdanningsprogrammet 

 

Utdanningsprogrammet Håndverk, design og produktutvikling hadde i skoleåret 2020-21 14 gutter og 

68 jenter i opplæring. Guttenes og jentenes inntakspoeng fra grunnskolen avvek ikke så mye fra 

hverandre, selv om jentene også her kom inn med noe bedre karakterer. Viken-elevene hadde noe 

lavere inntakspoeng enn snittet for alle fylker. Guttene fullførte og besto skoleåret i langt høyere grad 

enn jentene (92,9 prosent for guttene, 77,9 prosent for jentene). I Viken var den totale fullført og 

beståttandelen på 80,5 prosent, tallet for alle fylker var 74,7. Ingen gutter sluttet på dette 

utdanningsprogrammet i Viken, men 8,8 prosent av jentene gjorde det. Totalt hadde Viken en lavere 

sluttprosent enn alle fylker. Totalfraværet var høyere for jentene enn for guttene i Viken, men totalen 

var 3,1, mot 5,9 for alle fylker. Samlet karaktersnitt ble høyere for guttene enn for jentene, og noe 

høyere i Viken enn for alle fylker. 

Utdanningsprogrammet hadde i skoleåret 2020-21 101 primærsøkere og 82 elever i Vg1 i Viken. 

På elevundersøkelsen høsten 2021 ga utdanningsprogrammet relativt høye verdier på viktige 

indikatorer. På indikatorene Trivsel, Utdanning- og yrkesveiledning ga elevene lavere verdier. 

Indeksene Vurdering for læring og Elevdemokrati og medvirkning fikk verdien 3,7, som er godt over 

Viken-snitt. På dette utdanningsprogrammet finnes det ikke informasjon knyttet til mobbeindeksen 

høsten 2021.  
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8.7 Idrettsfag 
Tabell 34: Nøkkeltall for idrettsfag 

Skoleåret 2020-21 Gutter  Jenter  Totalt Alle fylker  

Antall elever Vg1 654 461 1115 4268 

Inntakspoeng fra GS 43,2 47,8 45,1 45,7 

Fullført og bestått skoleår, prosent 91,8 95,9 93,5 93,1 

Sluttet, prosent 0,6 0,4 0,5 0,6 

Totalfravær, prosent 2,9 2,1 2,6 2,8 

Samlet karaktersnitt 4,11 4,53 4,28 4,31 

Antall primærsøkere Vg1 - - 1 368 - 
 

Figur 33: Gjennomføring 5/6 år etter oppstart i Vg1 for idrettsfag 

 

 

Tabell 35: Elevundersøkelsen for idrettsfag 

Indikator Verdi   Indikator  Verdi 

Motivasjon 3,6   Støtte hjemmefra 4,1 

Mestring 3,9   Faglig utfordring 4,4 

Trivsel 4,4   Elevdemokrati og medvirkning 3,4 

Støtte fra lærerne 4,0   Innsats 3,7 

Felles regler 4,1   Relevant opplæring 3,1 

Læringskultur 3,8   Variert opplæring 3,5 

Vurdering for læring 3,3   Praktisk opplæring 3,0 

Utdanning og yrkesveiledning 3,5       

 

 

 

Utdanningsprogrammet Idrettsfag hadde i skoleåret 2020-21 flere gutter enn jenter i Vg1. Elevene 

kom inn med høye inntakspoeng fra grunnskolen – jentene høyest. Inntakspoengene i alle fylker var 

noe høyere enn i Viken. 93,5 prosent av elevene fullførte og besto skoleåret – noe større andel jenter 

enn gutter. 0,5 prosent sluttet på utdanningsprogrammet i Viken, 0,6 prosent i alle fylker – altså en 

svært liten andel. Totalfraværet var også lavt – guttene har noe høyere fravær enn jentene. 

Det samlede karaktersnittet var høyest for jentene, og marginalt høyere i alle fylker enn i Viken. 
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Indikator Prosent 
Mobbet på skolen 2,5 
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Utdanningsprogrammet hadde i skoleåret 2020-21 1368 primærsøkere og 1115 elever i Vg1 i Viken. 

Andelen som hadde fullført og bestått 5/6 år etter oppstart i Vg1 var totalt 90,2 prosent i Viken, 89,2 

prosent i alle fylker. I Viken besto 95,2 prosent av jentene, 86,6 prosent av guttene. 

Elevundersøkelsen viser at elevene trives godt og opplever å få faglige utfordringer, får støtte fra 

lærere og oppleve mestring. Videre gir elevene på utdanningsprogrammet høy verdi til indikatorene 

felles regler og støtte hjemmefra. Idrettsfag elevene gir lave verdier på indikatorene relevant og 

praktisk opplæring. De viktige indeksene vurdering for læring og elevdemokrati og medvirkning får 

relativt lave verdier hhv. 3,3 og 3,4. 

2,5 prosent av elevene på utdanningsprogrammet oppga å bli mobbet. Dette er godt under snittet for 

Viken fylke.  
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8.8 Informasjonsteknologi og medieproduksjon 
Utdanningsprogrammet er nytt i fagfornyelsen. Det finnes derfor ikke data på gjennomføring etter 5/6 

år eller fagopplæring. 

Tabell 36: Nøkkeltall for informasjonsteknologi og medieproduksjon 

Skoleåret 2020-21 Gutter  Jenter  Totalt Alle fylker  

Antall elever Vg1 302 35 337 1195 

Inntakspoeng fra GS 38,7 39,9 38,9 39,5 

Fullført og bestått skoleår, prosent 80,5 80 80,4 83,6 

Sluttet, prosent 9,3 8,6 9,2 5,7 

Totalfravær, prosent 2,7 2,2 2,6 3 

Samlet karaktersnitt 4,03 4,11 4,04 4,07 

Antall primærsøkere Vg1 - - 486 - 
 

Tabell 37: Elevundersøkelsen for informasjonsteknologi og medieproduksjon 

Indikator Verdi   Indikator  Verdi 

Motivasjon 3,7   Støtte hjemmefra 3,7 

Mestring 4,0   Faglig utfordring 4,2 

Trivsel 4,2   Elevdemokrati og medvirkning 3,6 

Støtte fra lærerne 4,2   Innsats 3,8 

Felles regler 4,1   Relevant opplæring 3,7 

Læringskultur 4,0   Variert opplæring 4,0 

Vurdering for læring 3,6   Praktisk opplæring 3,7 

Utdanning og yrkesveiledning 4,0       

 

 

 

Utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og medieproduksjon hadde en stor overvekt av gutter i 

Vg1 i skoleåret 2020-21. Jentene kom inn med noe høyere inntakspoeng fra grunnskolen enn guttene. 

I alle fylker (snitt) var inntakspoengsummen noe høyere enn i Viken.  Andelen som fullførte og besto 

skoleåret var noe høyere for alle fylker enn for Viken, og flere elever sluttet i Viken, guttene i noe 

høyere grad enn jentene. Fraværet var relativt lavt, noe høyere for alle fylker enn for Viken, noe 

høyere for gutter enn jenter. 

Utdanningsprogrammet hadde i skoleåret 2020-21 486 primærsøkere og 337 elever i Vg1 i Viken. 

Elevundersøkelsen høsten 2021 viser gode verdier for indikatorene Motivasjon, Mestring, Støtte fra 

lærere, Felles regler, Læringskultur, Faglig utfordring, Relevant og praktisk opplæring. Indeksene 

Vurdering for lærling og Elevdemokrati og medvirkning har fått noe høyere verdi enn Viken-snitt. 

3,7 prosent av elevene på utdanningsprogrammet oppga å bli mobbet. Dette er over snittet for Viken. 

  

Indikator Prosent 
Mobbet på skolen 3,7 
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8.9 Kunst, design og arkitektur 
Tabell 38: Nøkkeltall for kunst, design og arkitektur 

Skoleåret 2020-21 Gutter  Jenter  Totalt Alle fylker  

Antall elever Vg1 57 234 291 1068 

Inntakspoeng fra GS 43,6 45,4 45 44,7 

Fullført og bestått skoleår, prosent 91,5 90,2 90,5 86,5 

Sluttet, prosent 0 2 1,6 2,8 

Totalfravær, prosent 2,8 2,8 2,8 3,2 

Samlet karaktersnitt 4,07 4,34 4,28 4,19 

Antall primærsøkere Vg1 - - 409 - 
 

Tabell 39: Elevundersøkelsen for kunst, design og arkitektur 

Indikator Verdi   Indikator  Verdi 

Motivasjon 3,3   Støtte hjemmefra 3,7 

Mestring 3,8   Faglig utfordring 4,4 

Trivsel 4,0   Elevdemokrati og medvirkning 3,4 

Støtte fra lærerne 3,9   Innsats 3,6 

Felles regler 4,0   Relevant opplæring 3,1 

Læringskultur 3,9   Variert opplæring 3,5 

Vurdering for læring 3,2   Praktisk opplæring 3,3 

Utdanning og yrkesveiledning 3,1       

 

 

 

Utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur hadde i skoleåret 2020-21 en solid overvekt av 

jenter i Vg1. Inntakspoengene for Viken var høyere enn snittet av alle fylker, høyere for jenter i Viken 

enn for gutter i Viken. Totalt var inntakspoengsnittet 45. Flere elever fullførte og besto skoleåret i 

Viken enn alle fylker, flere gutter enn jenter fullførte og besto i Viken. Av gutter sluttet ingen på 

utdanningsprogrammet i skoleåret 2020-21, av jenter sluttet 2 prosent. 2,8 prosent sluttet i alle fylker, 

1,6 prosent i Viken. Jenter og gutter hadde det samme, relativt lave totalfraværet, alle fylker hadde 

høyere totalfravær enn Viken. Det samlede karaktersnittet var marginalt høyere for jentene enn for 

guttene, for Viken enn for alle fylker. 

Utdanningsprogrammet hadde i skoleåret 2020-21 409 primærsøkere og 291 elever i Vg1 i Viken. 

Elevundersøkelsen høsten 2021 viser høy verdi for indikatorene Felles regler, Læringskultur og Faglig 

utfordring (4,4), relativt lav verdi for den viktige indeksen Vurdering for læring og indikatorene 

Utdanning og yrkesveiledning og relevant opplæring. Indeksen Elevdemokrati og medvirkning fikk 

lavere verdi enn fylkessnitt. 

Andelen som oppgir å bli mobbet på utdanningsprogrammet er 2,7 prosent. Dette er godt under 

snittet for Viken og for alle fylker. 

  

Indikator Prosent 
Mobbet på skolen 2,7 
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8.10 Medier og kommunikasjon 
Tabell 40: Nøkkeltall for medier og kommunikasjon 

Skoleåret 2020-21 Gutter  Jenter  Totalt Alle fylker  

Antall elever Vg1 225 248 473 1687 

Inntakspoeng fra GS 40,8 44 42,5 42,5 

Fullført og bestått skoleår, prosent 85,9 89,6 87,7 85,4 

Sluttet, prosent 3,3 2 2,6 2,6 

Totalfravær, prosent 4 2,9 3,4 4,1 

Samlet karaktersnitt 3,88 4,23 4,06 3,99 

Antall primærsøkere Vg1 - - 450 - 
 

Figur 34: Gjennomføring 5/6 år etter oppstart i Vg1 for medier og kommunikasjon 

 

 

Tabell 41: Elevundersøkelsen for medier og kommunikasjon 

Indikator Verdi   Indikator  Verdi 

Motivasjon 3,4   Støtte hjemmefra 3,8 

Mestring 3,9   Faglig utfordring 4,3 

Trivsel 4,1   Elevdemokrati og medvirkning 3,4 

Støtte fra lærerne 3,9   Innsats 3,6 

Felles regler 4,0   Relevant opplæring 3,1 

Læringskultur 3,7   Variert opplæring 3,5 

Vurdering for læring 3,2   Praktisk opplæring 3,1 

Utdanning og yrkesveiledning 3,2       

 

 

 

Utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon hadde en liten overvekt av jenter på Vg1 i 

skoleåret 2020-21. Jentene kom inn med høyere inntakspoeng fra grunnskolen. Viken og alle fylker 

hadde begge snitt inntakspoeng på 42,5. Jentene fullførte og besto i noe høyere grad enn guttene, 

Viken-elevene i noe høyere grad enn alle fylker. Færre jenter enn gutter sluttet, færre sluttet i Viken 

enn nasjonalt. Totalfraværet var høyere for gutter enn jenter, høyere i alle fylker enn i Viken. Samlet 

karaktersnitt er høyest for jentene, høyere i Viken enn alle fylker. 

Utdanningsprogrammet hadde i skoleåret 2020-21 450 primærsøkere og 473 elever i Vg1 i Viken. 
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Indikator Prosent 
Mobbet på skolen 4,0 
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Når det gjelder antallet som hadde fullført og bestått 5/6 år etter oppstart i Vg1, var det 87,4 prosent 

av jentene, 77,2 prosent av guttene. Det ga en total på 82,5 som er høyere enn alle fylker med 79,8. 

Elevene på Medier og kommunikasjon har gitt høy verdi til indikatorene Mestring, Felles regler, Støtte 

hjemmefra og Faglig utfordring. De har gitt lav verdi til indeksen Vurdering for læring og indikatorene 

Utdanning og yrkesvalg, Relevant og Praktisk opplæring. Indeksen Elevdemokrati og medvirkning har 

utdanningsprogrammet gitt en verdi under Viken-snitt. 

Det er 4,0 prosent av utdanningsprogrammets elever som oppgir å bli mobbet. Dette er godt over 

snittet for Viken. 
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8.11 Musikk, dans og drama 
Tabell 42: Nøkkeltall for musikk, dans og drama 

Skoleåret 2020-21 Gutter  Jenter  Totalt Alle fylker  

Antall elever Vg1 160 302 462 2000 

Inntakspoeng fra GS 45,8 48,6 47,6 47,8 

Fullført og bestått skoleår, prosent 86,5 89,7 88,6 89,9 

Sluttet, prosent 1,3 1,6 1,5 1,8 

Totalfravær, prosent 3,2 2,7 2,9 2,7 

Samlet karaktersnitt 4,19 4,5 4,39 4,46 

Antall primærsøkere Vg1 - - 612 - 
 

Figur 35: Gjennomføring 5/6 år etter oppstart i Vg1 for musikk, dans og drama 

 

 

Tabell 43: Elevundersøkelsen for musikk, dans og drama 

Indikator Verdi   Indikator  Verdi 

Motivasjon 3,6   Støtte hjemmefra 3,9 

Mestring 3,8   Faglig utfordring 4,5 

Trivsel 4,3   Elevdemokrati og medvirkning 3,5 

Støtte fra lærerne 4,1   Innsats 3,6 

Felles regler 4,0   Relevant opplæring 3,2 

Læringskultur 3,8   Variert opplæring 3,5 

Vurdering for læring 3,2   Praktisk opplæring 3,3 

Utdanning og yrkesveiledning 3,5       

 

 

 

Utdanningsprogrammet Musikk, dans, drama hadde i skoleåret 2020-21 nesten dobbelt så mange 

jenter som gutter i Vg1. Utdanningsprogrammet hadde høye inntakspoeng fra grunnskolen, både i 

Viken og alle fylker. Jentene hadde høyere poengsum enn guttene ved inntak. Alle fylker hadde en noe 

høyere andel som fullførte og besto enn Viken, jentene fullførte og bestod skoleåret i høyere grad enn 

guttene. Utdanningsprogrammet hadde en noe høyere andel som sluttet i alle fylker enn det hadde i 

Viken.  Jenter slutter marginalt mer enn gutter i Viken. Totalfraværet er noe høyere i Viken enn i alle 
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Indikator Prosent 
Mobbet på skolen 2,7 
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fylker, i Viken har guttene noe større fravær enn jentene. Det samlede karaktersnittet er noe høyere i 

alle fylker enn i Viken, høyere hos jenter enn hos gutter i Viken. 

Utdanningsprogrammet hadde i skoleåret 2020-21 612 primærsøkere og 462 elever i Vg1 i Viken. 

Når det gjelder fullført og bestått 5/6 år etter oppstart i Vg1, er det jentene som har det beste tallet 

89,0 prosent av dem er gjennom, mens 82,6 prosent av guttene er det. Alle fylker ligger marginalt bak 

Viken på denne indikatoren. 

Elevundersøkelsen høsten 2021 viser gode verdier for indikatorene Trivsel, Støtte fra lærerne, Felles 

regler, Støtte hjemmefra og Faglig utfordring. Indeksen Vurdering for læring har fått verdi under 

Viken-snitt. Indeksen elevdemokrati og medvirkning er på snittet for Viken. 

2,7 prosent av elevene på utdanningsprogrammet oppgir at de blir mobbet. Det er godt under snittet 

for Viken.  
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8.12 Naturbruk 
Tabell 44: Nøkkeltall for naturbruk 

Skoleåret 2020-21 Gutter  Jenter  Totalt Alle fylker  

Antall elever Vg1 76 180 256 1630 

Inntakspoeng fra GS 37,4 42,7 41,2 39,7 

Fullført og bestått skoleår, prosent 86,1 87,4 87 87,3 

Sluttet, prosent 1,7 4,1 3,4 3,4 

Totalfravær, prosent 2,6 2,7 2,6 3,2 

Samlet karaktersnitt 3,99 4,27 4,18 4,13 

Antall primærsøkere Vg1 - - 337 - 
 

 Formidling til læreplass 2021 Totalt Med ungdomsrett 

Andel søkere som har fått læreplass i bedrift, prosent 94,8 95,3 
 

Resultater på fag-/svenneprøver 2021 Gutter Jenter Totalt 

Bestått, prosent 66,0 60,5 63,6 

Bestått meget godt, prosent 26,0 31,6 28,4 

Ikke bestått, prosent 8,0 7,9 8,0 

Antall 50 38 88 
 

Figur 36: Gjennomføring 5/6 år etter oppstart i Vg1 for naturbruk 

 

Figur 37: Gjennomføring av læretiden etter 5 år, 2015-kullet, for naturbruk 

 

**Vikentall ikke tilgjengelig 
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Tabell 45: Elevundersøkelsen for naturbruk 

Indikator Verdi   Indikator  Verdi 

Motivasjon 3,7   Støtte hjemmefra 4,0 

Mestring 3,9   Faglig utfordring 4,4 

Trivsel 4,3   Elevdemokrati og medvirkning 3,6 

Støtte fra lærerne 4,2   Innsats 3,7 

Felles regler 4,1   Relevant opplæring 3,6 

Læringskultur 3,9   Variert opplæring 3,8 

Vurdering for læring 3,4   Praktisk opplæring 3,4 

Utdanning og yrkesveiledning 3,7       

 

 

 

Tabell 46: Lærlingundersøkelsen for naturbruk 
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Overblikk 3,8 3,7 3,9 4,0 3,6 3,6 3,6 4,0 3,5 

  Prosent 

Mobbet på arbeidsplassen 10,9 

 

I skoleåret 2020-21 var det over dobbelt så mange jenter som gutter i Vg1 på utdanningsprogrammet 

Naturbruk. Viken hadde høyere poengsum ved inntak enn alle fylker, jenter høyere inntakspoengsum 

enn gutter. Naturbruk var i skoleåret 2020-21 det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med høyest 

poengsum ved inntak. 

Jentene fullførte og besto skoleåret 2020-21 i noe høyere grad enn guttene. Viken er omtrent på 

samme nivå som alle fylker når det gjelder fullført og bestått på dette utdanningsprogrammet; totalt 

87 prosent. Færre gutter enn jenter sluttet på utdanningsprogrammet. Totalt hadde Viken samme 

antall som slutter som alle fylker. Jentene hadde noe høyere fravær enn guttene, alle fylker hadde 

høyere fravær enn Viken. Jentene hadde høyere samlet karaktersnitt enn guttene, Viken marginalt 

høyere karaktersnitt enn alle fylker. 

Utdanningsprogrammet hadde i skoleåret 2020-21 337 primærsøkere og 256 elever i Vg1 i Viken. 

94,8 prosent av søkerne fikk læreplass i bedrift. En større andel jenter enn gutter besto fagprøven 

meget godt, omtrent lik andel gutter og jenter besto ikke fagprøven i 2021. Totalt var det 8,0 prosent 

av lærlingene i utdanningsprogrammet som ikke besto fagprøven i 2021. Totalt 88 lærlinger fra 

utdanningsprogrammet Naturbruk gikk opp til fagprøven i 2021. 

Når det gjelder fullført og bestått 5/6 år etter oppstart i Vg.1, er det jentene som gjør det best. 71,4 

prosent av denne gruppen hadde fullført og bestått i denne perioden, 50 prosent av guttene. I alle 

fylker var det 64,2 prosent av elevene som fullførte og besto, i Viken 62,2. 

I 2015-kullet er det i alle fylker 75,9 prosent som har oppnådd fag-/svennebrev i løpet av 5 år på 

utdanningsprogrammet. 

Indikator Prosent 
Mobbet på skolen 3,5  
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I elevundersøkelsen høsten 2021 gav elevene på utdanningsprogrammet Naturbruk høye verdier til 

Faglig utfordring, Trivsel, Støtte fra lærere, Felles regler, Støtte hjemmefra, Læringskultur, Mestring, 

Variert opplæring og Motivasjon. Indeksen Vurdering for læring er på samme nivå som fylket, mens 

indeksen Elevdemokrati og medvirkning lå noe over snittet for fylket. 

3,5 prosent av elevene i utdanningsprogrammet oppga å bli mobbet høsten 2021. Dette tallet er 

høyere enn snittet for fylket. 

Lærligundersøkelsen viser noe lave verdier for flere indikatorer, men på dette utdanningsprogrammet 

har Skole som forberedelse til opplæring i bedrift fått en verdi 0,1 over snittet for Viken. Trivsel og 

gjennomført halvårsvurdering har fått verdi 4,0. 

Andelen som opplever å bli mobbet på arbeidsplassen er høy; 10,9 prosent av lærlingene oppga å bli 

mobbet høsten 2021 mot et Viken-snitt på 3,4.  
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8.13 Påbygg Vg3 og Vg4 

Nøkkeltall for Påbygg Vg3 

Skoleåret 2020-21 Gutter  Jenter  Totalt Alle fylker  

Antall elever Vg1 - - - - 

Inntakspoeng fra GS 36,5 39,2 38 38,6 

Fullført og bestått skoleår, prosent 77,3 83,6 80,9 80,7 

Sluttet, prosent 7,7 4,3 5,8 5,8 

Totalfravær, prosent 3,6 3,1 3,3 3,6 

Samlet karaktersnitt 3,57 3,91 3,76 3,81 
 

Nøkkeltall for Påbygg Vg4 

Skoleåret 2020-21 Gutter  Jenter  Totalt Alle fylker  

Antall elever Vg1 - - - - 

Inntakspoeng fra GS 37,3 38,9 38,3 38,8 

Fullført og bestått skoleår, prosent 84,2 84,3 84,3 80,2 

Sluttet, prosent 5,3 7 6,3 8,8 

Totalfravær, prosent 2,1 2 2 3 

Samlet karaktersnitt 3,92 4,06 4,01 4,03 
 

Tabell 47: Elevundersøkelsen for påbygg Vg3 og Vg4 

Indikator Verdi   Indikator  Verdi 

Motivasjon 3,5   Støtte hjemmefra 3,7 

Mestring 3,8   Faglig utfordring 4,4 

Trivsel 4,0   Elevdemokrati og medvirkning 3,4 

Støtte fra lærerne 4,0   Innsats 3,7 

Felles regler 4,1   Relevant opplæring 3,1 

Læringskultur 3,9   Variert opplæring 3,6 

Vurdering for læring 3,3   Praktisk opplæring 3,1 

Utdanning og yrkesveiledning 3,4       

 

 

 

Jentene på påbygg Vg3 kom inn i videregående med høyere inntakspoeng enn guttene, totalt 38 

poeng, som er noe lavere enn snittet for inntak for alle fylker. Jentene fullførte og besto påbyggsåret i 

høyere grad enn guttene; 83,6 mot guttenes 77,3. Guttene sluttet i høyere grad enn jentene; 7,7 

prosent av guttene mot 4,3 prosent av jentene. Det var flere som sluttet i alle fylker enn i Viken på PB 

Vg3. Guttene hadde høyere totalfravær enn jentene, alle fylker hadde høyere totalfravær enn Viken. 

Jentene hadde høyere karaktersnitt enn guttene, alle fylker hadde høyere karaktersnitt enn Viken. 

På påbygg Vg4 hadde også jentene høyere inntakspoengsnitt enn guttene da de kom inn i 

videregående opplæring, alle fylker hadde høyere snitt enn Viken. Når det gjeldt fullført og bestått, 

hadde jenter og gutter omtrent samme andel, men tallene for fullført og bestått i Viken er høyere enn 

i alle fylker. På påbygg Vg4 sluttet 7,0 prosent av jentene, 5,3 prosent av guttene. Snittet for alle fylker 

Indikator Prosent 
Mobbet på skolen 2,4  
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er høyere enn snittet for Viken når det gjelder andel som sluttet. Også totalfraværet er lavere for Viken 

enn for alle fylker, omtrent likt for jenter og gutter i Viken. 

Samlet karaktersnitt er høyere for jenter enn for gutter i Viken, marginalt høyere for alle fylker enn for 

Viken. 

I elevundersøkelsen høsten 2021 ga elevene i Påbygg Vg3 og Vg4 høye verdier til indikatorene Støtte 

fra lærere, Felles regler og Faglig utfordring. Indikatorene Relevant og Praktisk opplæring fikk lav verdi. 

Indeksen Vurdering for læring fikk lavere verdi enn fylkessnitt, indeksen Elevdemokrati og medvirkning 

fikk samme verdi som fylket. 

2,4 prosent av elevene på utdanningsprogrammet oppga å bli mobbet høsten 2021. Dette tallet er 

lavest av alle utdanningsprogram hvor mobbing er registrert.  
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8.14 Restaurant - og matfag 
Tabell 48: Nøkkeltall for restaurant - og matfag 

Skoleåret 2020-21 Gutter  Jenter  Totalt Alle fylker  

Antall elever Vg1 182 146 328 1329 

Inntakspoeng fra GS 32,9 36,2 34,4 34,8 

Fullført og bestått skoleår, prosent 78,1 82,1 80 75,3 

Sluttet, prosent 7,2 7,1 7,2 7,3 

Totalfravær, prosent 4 3,4 3,7 4,9 

Samlet karaktersnitt 3,56 3,77 3,66 3,63 

Antall primærsøkere Vg1 - - 356 - 

 

 Formidling til læreplass 2021 Totalt Med ungdomsrett 

Andel søkere som har fått læreplass i bedrift, prosent 90,1 94,0 

 

Resultater på fag-/svenneprøver 2021 Gutter Jenter Totalt 

Bestått, prosent 75,3 80,0 77,5 

Bestått meget godt, prosent 20,2 13,8 17,2 

Ikke bestått, prosent 4,5 6,3 5,3 

Antall 89 80 169 

 

Figur 38: Gjennomføring 5/6 år etter oppstart i Vg1 for restaurant - og matfag 

 

 

Figur 39: Gjennomføring av læretiden etter 5 år, 2015-kullet for restaurant - og matfag 
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Tabell 49: Elevundersøkelsen for restaurant - og matfag 

Indikator Verdi   Indikator  Verdi 

Motivasjon 3,7   Støtte hjemmefra 3,7 

Mestring 3,8   Faglig utfordring 4,1 

Trivsel 4,1   Elevdemokrati og medvirkning 3,6 

Støtte fra lærerne 4,1   Innsats 3,7 

Felles regler 4,1   Relevant opplæring 3,8 

Læringskultur 3,8   Variert opplæring 3,9 

Vurdering for læring 3,6   Praktisk opplæring 3,4 

Utdanning og yrkesveiledning 4,0       

 

Indikator Prosent 

Mobbet på skolen 6,2 

 

Tabell 50: Lærlingundersøkelsen for restaurant - og matfag 
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Overblikk 3,8 3,6 4,0 4,1 3,7 3,7 3,7 4,3 3,8 

  Prosent 

Mobbet på arbeidsplassen 5,8 

 

I skoleåret 2020-21 var det et noe større antall gutter enn jenter som startet i Vg1 på 

utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag. Jentene hadde høyere poengsum ved inntak enn 

guttene, alle fylker marginalt høyere inntakspoengsum enn Viken. Totalt hadde Viken en 

inntakspoengsum på 34,4. Flere jenter enn gutter fullførte og besto skoleåret, flere i Viken fullførte og 

besto enn i alle fylker. Omtrent like mange gutter og jenter slutter. Sluttallet til Viken er omtrent like 

stort som sluttallet i alle fylker. Guttene hadde noe høyere fravær enn jentene, alle fylker høyere 

fravær enn Viken. Samlet karaktersnitt var høyere for jentene enn for guttene, omtrent likt for Viken 

og alle fylker. 

Utdanningsprogrammet hadde i skoleåret 2020-21 356 primærsøkere og 328 elever i Vg1 i Viken. 

90,1 prosent av søkerne til læreplass fikk dette. 

Guttene fikk i høyere grad enn jentene bestått meget godt på fagprøven. Noen flere jenter enn gutter 

besto ikke fagprøven. 5,3 prosent av lærlingene besto ikke fagprøven i 2021. Totalt 169 lærlinger fra 

utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag gikk opp til fagprøven i 2021. 

Når det gjelder gjennomføring 5/6 år etter oppstart i Vg1, var det færre jenter enn gutter som fullførte 

og besto. Viken hadde omtrent samme fullført og beståttandel som alle fylker på dette 

utdanningsprogrammet. 

70 prosent av 2015-kullet i Viken hadde oppnådd fag-/svennebrev etter 5 år, for alle fylker var tallet 

78,6. 
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I elevundersøkelsen høsten 2021 ga utdanningsprogrammet høy verdi på indikatorene Støtte fra 

lærere, Felles regler, Variert og Relevant opplæring og Motivasjon. På indeksen Vurdering for Læring 

gir utdanningsprogrammet høyere verdi enn fylkessnitt. Det gjør utdanningsprogrammet også på 

indeksen Elevdemokrati og medvirkning. 

6,2 prosent av elevene på Restaurant- og matfag oppgir høsten 2021 å bli mobbet. Dette er et høyt tall 

sammenliknet med fylkessnitt. 

I lærlingundersøkelsen høsten 2021 var det indikatoren Gjennomført halvårsvurdering som fikk høyest 

verdi. Dernest kom Trivsel og Motivasjon. Indikatorene som måler sammenhengen idet videregående 

opplæringsløpet fikk begge noe lav verdi. 

5,8 prosent av lærlingene oppga høsten 2021 at de ble mobbet på arbeidsplassen mot et Viken-snitt 

på 3,4.  
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8.15 Salg, service og reiseliv 
Utdanningsprogrammet er nytt i fagfornyelsen. Det finnes derfor ikke data på gjennomføring etter 5/6 

år eller fagopplæring. 

Tabell 51: Nøkkeltall for salg, service og reiseliv 

Skoleåret 2020-21 Gutter  Jenter  Totalt Alle fylker  

Antall elever Vg1 491 299 790 2524 

Inntakspoeng fra GS 33,9 37,5 35,3 34,3 

Fullført og bestått skoleår, prosent 73,1 76,9 74,6 71,3 

Sluttet, prosent 11,4 7,7 10 10,3 

Totalfravær, prosent 4,8 3,7 4,4 5,1 

Samlet karaktersnitt 3,55 3,92 3,69 3,64 

Antall primærsøkere Vg1 - - 758 - 
 

Tabell 52: Elevundersøkelsen for salg, service og reiseliv 

Indikator Verdi   Indikator  Verdi 

Motivasjon 3,5   Støtte hjemmefra 3,8 

Mestring 3,9   Faglig utfordring 4,1 

Trivsel 4,1   Elevdemokrati og medvirkning 3,5 

Støtte fra lærerne 3,9   Innsats 3,7 

Felles regler 4,1   Relevant opplæring 3,7 

Læringskultur 3,7   Variert opplæring 3,8 

Vurdering for læring 3,4   Praktisk opplæring 3,4 

Utdanning og yrkesveiledning 3,8       

 

 Indikator Prosent 

Mobbet på skolen 7,6 

 

Utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv hadde i skoleåret 2020-21 er stort flertall av gutter i 

Vg1. Jentene hadde høyere poengsum enn guttene ved inntak, Viken hadde høyere inntakspoeng enn 

alle fylker, totalt 35,3. Jentene fullførte og besto skoleåret i større grad enn guttene, Viken i større 

grad enn alle fylker. Flere gutter enn jenter sluttet i opplæringen, omtrent samme andel sluttet i Viken 

som i andre fylker. Totalfraværet var på 4,4 prosent, som er høyt. Jentene hadde lavere fravær enn 

guttene, Viken lavere fravær enn alle fylker. Karaktersnittet var høyere for jentene enn for guttene på 

utdanningsprogrammet, og noe høyere for Viken enn alle fylker. 

Utdanningsprogrammet hadde i skoleåret 2020-21 758 primærsøkere og 790 elever i Vg1 i Viken. 

I elevundersøkelsen høsten 2021 gav elevene høy verdi til indikatorene Felles regler, Mestring, Støtte 

hjemmefra, Relevant og Variert opplæring. Indeksene Vurdering for læring og Elevdemokrati og 

medvirkning fikk samme verdi som snittet for Viken. 

7,6 prosent av elevene på dette utdanningsprogrammet oppga høsten 2021 å bli mobbet på skolen. 

Dette er utdanningsprogrammet med høyest mobbetall i Viken.  
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8.16 Service og samferdsel 
 

Tabell 53: Nøkkeltall for service og samferdsel 

Skoleåret 2020-21 Gutter  Jenter  Totalt Alle fylker  

Antall elever Vg1 * * * * 

Inntakspoeng fra GS * * * * 

Fullført og bestått skoleår, prosent 81 84,4 82 79,3 

Sluttet, prosent 7,5 7,6 7,5 5,4 

Totalfravær, prosent 4,3 2,7 3,9 4,1 

Samlet karaktersnitt 3,62 4,21 3,79 3,77 

Antall primærsøkere Vg1 - - 94 - 
*Utdanningsprogrammet fases ut i forbindelse med fagfornyelsen 

 

 Formidling til læreplass 2021 Totalt Med ungdomsrett 

Andel søkere som har fått læreplass i bedrift, prosent 82,0 87,5 

 

Resultater på fag-/svenneprøver 2021 Gutter Jenter Totalt 

Bestått, prosent 63,1 61,9 62,8 

Bestått meget godt, prosent 30,7 33,0 31,4 

Ikke bestått, prosent 6,1 5,0 5,8 

Antall 784 318 1102 
 

Figur 40: Gjennomføring 5/6 år etter oppstart i Vg1 for service og samferdsel 

 

Figur 41: Gjennomføring av læretiden etter 5 år, 2015-kullet for service og samferdsel 
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Tabell 54: Elevundersøkelsen for service og samferdsel 

Indikator Verdi   Indikator  Verdi 

Motivasjon 3,5   Støtte hjemmefra 3,9 

Mestring 3,9   Faglig utfordring 4,3 

Trivsel 4,1   Elevdemokrati og medvirkning 3,3 

Støtte fra lærerne 4,2   Innsats 3,5 

Felles regler 4,1   Relevant opplæring 3,1 

Læringskultur 3,9   Variert opplæring 3,6 

Vurdering for læring 3,5   Praktisk opplæring 3,6 

Utdanning og yrkesveiledning 3,4       

 

Ingen mobbetall for dette utdanningsprogrammet?  

 

Tabell 55: Lærlingundersøkelsen for service og samferdsel 
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Overblikk 4,0 3,6 4,0 4,1 3,7 3,8 3,7 4,3 3,3 

  Prosent 

Mobbet på arbeidsplassen 3,7 

 

På det utgående utdanningsprogrammet Service og samferdsel fullførte og besto flere jenter enn 

gutter skoleåret 2020-21. En større andel elever fullførte og besto i Viken enn i alle fylker. Noe flere 

gutter enn jenter sluttet i opplæringen. Viken hadde flere som sluttet enn alle fylker. 

Inntakspoengsummen var lavest av alle utdanningsprogram da programmet sist tok opp elever; 31,9. 

Guttene hadde større fravær enn jentene, alle fylker hadde større fravær enn Viken. Samlet 

karaktersnitt var høyere for jentene enn for guttene, Viken hadde omtrent samme karaktersnitt som 

alle fylker. 

I 2021 var det 82,0 prosent av søkerne til læreplass på dette utdanningsprogrammet som fikk 

læreplass i bedrift. 

På fagprøven var det flere av jentene enn guttene som fikk bestått meget godt, mens det var flere 

gutter enn jenter som ikke besto. Totalt var det 5.8 prosent av lærlingene i utdanningsprogrammet 

som ikke besto fagprøven. Totalt 1102 lærlinger fra utdanningsprogrammet Service og samferdsel gikk 

opp til fagprøven i 2021. 

Når det gjelder fullført og bestått opplæring etter 5/6 år etter oppstart i Vg1, hadde jentene det beste 

resultatet; 72,5 prosent. Guttene 58,8 prosent. Viken lå noe over alle fylker på denne 

gjennomføringsindikatoren. 

På indikatoren gjennomføring av læretiden etter 5 år, 2015-kullet, var andelen i Viken 84,3 prosent, 

som er noe over snittet for alle fylker. 

I elevundersøkelsen høsten 2021 ga elevene i utdanningsprogrammet høy verdi til Faglig utfordring, 

Støtte fra lærerne, Felles regler, Læringskultur, Støtte hjemmefra og Mestring. Utdanningsprogrammet 
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ga lav verdi til indikatoren Relevant opplæring og til indeksen Elevdemokrati og medvirkning. Indeksen 

Vurdering for læring fikk høyere verdi enn fylkessnittet. 

På dette utdanningsprogrammet finnes det ikke informasjon knyttet til mobbeindeksen høsten 2021. 

Lærlingundersøkelsen viser verdier over 4.0 på indikatorene Gjennomført halvårsvurdering, Trivsel, 

Motivasjon og Yrkesfaglig fordypning. Indikatoren Skole som forberedelse til opplæring i bedrift har 

fått samme verdi som Viken, som er relativt lav. Forberedelse til fagprøven har fått lav verdi på 

utdanningsprogrammet Service og samferdsel. 

3,7 prosent av lærlingene i utdanningsprogrammet oppga høsten 2021 å bli mobbet på 

arbeidsplassen. Snittet for Viken er 3,4. 
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8.17 Studiespesialisering 
Tabell 56: Nøkkeltall for studiespesialisering 

Skoleåret 2020-21 Gutter  Jenter  Totalt Alle fylker  

Antall elever Vg1 2644 3196 5840 22796 

Inntakspoeng fra GS 45,3 48,2 46,9 47 

Fullført og bestått skoleår,  prosent 89,4 91,2 90,4 90,8 

Sluttet, prosent 1,5 1,3 1,4 1,3 

Totalfravær, prosent 2,7 2,1 2,4 2,6 

Samlet karaktersnitt 4,19 4,52 4,37 4,38 

Antall primærsøkere Vg1 - - 6 176 - 
 

Figur 42: Gjennomføring 5/6 år etter oppstart i Vg1 for studiespesialisering 

 

 

Tabell 57: Elevundersøkelsen for studiespesialisering 

Indikator Verdi   Indikator  Verdi 

Motivasjon 3,5   Støtte hjemmefra 4,0 

Mestring 4,0   Faglig utfordring 4,5 

Trivsel 4,2   Elevdemokrati og medvirkning 3,4 

Støtte fra lærerne 4,0   Innsats 3,9 

Felles regler 4,1   Relevant opplæring 3,2 

Læringskultur 4,0   Variert opplæring 3,6 

Vurdering for læring 3,3   Praktisk opplæring 3,1 

Utdanning og yrkesveiledning 3,5       

 

 

 

På utdanningsprogrammet Studiespesialisering var det i skoleåret 2020-21 en overvekt av jenter i Vg1. 

Jentene hadde høyere inntakspoeng enn guttene, Viken har omtrent samme inntakspoeng på dette 

utdanningsprogrammet som snittet av alle fylker (46.9). Flere jenter enn gutter fullførte og besto 

skoleåret, Viken og alle fylker hadde en fullføringsandel på over 90 prosent. 
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Når det gjelder andel som sluttet er denne marginalt høyere for gutter enn for jenter, Viken hadde en 

mindre andel som sluttet enn snittet av alle fylker. Guttene hadde større totalfravær enn jentene, 

Viken hadde omtrent like stort totalfravær som alle fylker. 

Jentene hadde høyere karaktersnitt enn guttene, Viken hadde omtrent likt karaktersnitt som resten av 

fylkene. 

Utdanningsprogrammet hadde skoleåret 2020-21 6176 primærsøkere og 5840 elever i Vg1 i Viken. 

Når det gjelder fullført og bestått 5/6 år etter oppstart i Vg1, hadde jentene bedre resultater enn 

guttene. Jentene hadde en fullført og beståttandel på 92,8, guttene på 87,5. Viken hadde noe høyere 

beståttandel enn alle fylker. 

Elevene på Studiespesialisering gir i elevundersøkelsen høsten 2021 høye verdier til indikatorene 

Faglig utfordring, Felles regler, Støtte fra lærer, Støtte hjemmefra, Mestring, Læringskultur og Innsats. 

Indikatoren Praktisk opplæring får lav verdi. Indeksene Vurdering for læring og Elevdemokrati og 

medvirkning får lavere verdi på Studiespesialisering enn Viken-snittet. 

2,5 prosent av elevene på Studiespesialisering oppga å være mobbet i elevundersøkelsen høsten 2021. 

Dette er et lavt tall – godt under snittet for Viken. 
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8.18 Teknologi- og industrifag 
Tabell 58: Nøkkeltall for teknikk og industriell produksjon 

Skoleåret 2020-21 Gutter  Jenter  Totalt Alle fylker  

Antall elever Vg1 761 87 848 5893 

Inntakspoeng fra GS 33,4 36,9 33,7 34,9 

Fullført og bestått skoleår, prosent 83,5 79 83,1 83,9 

Sluttet, prosent 7,3 7,7 7,4 5,1 

Totalfravær, prosent 3,5 3,2 3,5 3,5 

Samlet karaktersnitt 3,65 3,84 3,67 3,74 

Antall primærsøkere Vg1 - - 850 - 
 

 Formidling til læreplass 2021 Totalt Med ungdomsrett 

Andel søkere som har fått læreplass i bedrift, prosent 79,6 82,4 
 

Resultater på fag-/svenneprøver 2021 Gutter Jenter Totalt 

Bestått, prosent 66,1 51,6 64,8 

Bestått meget godt, prosent 30,4 45,2 31,7 

Ikke bestått, prosent 3,5 3,2 3,5 

Antall 622 62 684 
 

Figur 43: Gjennomføring 5/6 år etter oppstart i Vg1 for teknikk og industriell produksjon 
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Figur 44: Gjennomføring av læretiden etter 5 år, 2015-kullet for teknikk og industriell produksjon 

 

 

Tabell 59: Elevundersøkelsen for teknikk og industriell produksjon 

Indikator Verdi   Indikator  Verdi 

Motivasjon 3,9   Støtte hjemmefra 3,9 

Mestring 4,0   Faglig utfordring 4,2 

Trivsel 4,3   Elevdemokrati og medvirkning 3,7 

Støtte fra lærerne 4,2   Innsats 3,8 

Felles regler 4,2   Relevant opplæring 4,0 

Læringskultur 3,9   Variert opplæring 4,0 

Vurdering for læring 3,8   Praktisk opplæring 3,8 

Utdanning og yrkesveiledning 4,3       

 

Indikator Prosent 

Mobbet på skolen 5,3 

 

Tabell 60: Lærlingundersøkelsen for teknikk og industriell produksjon 
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Overblikk 3,8 3,7 4,2 4,2 4,2 4,0 3,9 4,4 3,6 

  Prosent 

Mobbet på arbeidsplassen 5,0 

 

Utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon hadde i skoleåret 2020-21 en stor overvekt 

av gutter på Vg1. Jentene hadde høyere inntakspoengsum enn guttene, alle fylker høyere 

inntakspoengsum enn Viken. Totalt hadde Viken en inngangspoengsum på 33,7. Guttene fullførte og 

besto skoleåret i høyere grad enn jentene, Viken hadde noe lavere tall på fullført og bestått skoleår 

enn alle fylker. 

Noen flere jenter enn gutter sluttet i opplæringen, noen flere sluttet i Viken enn i alle fylker. Guttene 

hadde noe høyere totalfravær enn jentene, Viken og alle fylker hadde samme prosentvise fraværet. 

Samlet karaktersnitt var noe høyere hos jentene, noe høyere i alle fylker enn i Viken. 
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Utdanningsprogrammet hadde skoleåret 2020-21 850 primærsøkere og 848 elever i Vg1 i Viken. 

79,6 prosent av søkerne til læreplass fikk dette. 

Det var langt flere jenter enn gutter om besto meget godt; 45,2 mot 30,4. Noen flere gutter enn jenter 

besto ikke fag-/svenneprøven. Totalt var det 3,5 prosent av lærlingene i programmet som ikke besto 

fagprøven. Totalt 684 lærlinger fra utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon gikk opp 

til fagprøven i 2021. 

Når det gjelder fullført og bestått 5/6 år etter oppstart i Vg1, kom jentene langt dårligere ut enn 

guttene på dette utdanningsprogrammet; 40,5 (jenter) mot 58,8 (gutter). Alle fylker hadde større 

fullført og beståttandel enn Viken med et snitt på 57,7. 

I Viken oppnådde 86,8 prosent av 2015 -lærlingene fag-/svennebrev etter 5 år. For alle fylker var tallet 

90,5 prosent. 

I elevundersøkelsen 2021 ga elevene i utdanningsprogrammet mange indikatorer høy verdi, for 

eksempel har indeksen Vurdering for læring fått verdien 3,8, mot 3,4 som er Viken-snitt. Indeksen 

elevdemokrati og medvirkning har også fått verdi godt over snittverdien for Viken. På dette 

utdanningsprogrammet er det gitt gode verdier til indikatorene Relevant opplæring, Variert opplæring 

og Praktisk opplæring. 

Høsten 2021 var det 5,3 prosent av elevene på Teknikk og industriell produksjon som oppga at de ble 

mobbet. Dette er høy andel sammenliknet med fylkessnitt, som er 3,3. 

På dette utdanningsprogrammet viser lærlingundersøkelsen at indikatorene Gjennomført 

halvårsvurdering, Trivsel, Motivasjon, Helse, miljø og sikkerhet og Læreplan blir vurdert til verdier lik 

eller over 4. Verdien for Yrkesfaglig fordypning ligger under fylkessnitt, verdien for Skole som 

forberedelse til opplæring i bedrift ligger på fylkessnitt. 

5,0 prosent av lærlingene i dette utdanningsprogrammet oppga å bli mobbet i lærlingundersøkelsen 

høsten 2021, dette er godt over fylkessnittet på 3,4 prosent. 

 

Innholdet i kapittelet om utdanningsprogrammene er ment å belyse status på FNs 

bærekraftsmål 4 – God utdanning, mål 5 – Likestilling mellom kjønnene, mål 10 – 

Mindre ulikhet, mål 16 – Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner slik dette 

målet er operasjonalisert i Viken fylkeskommune. 
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9 Tiltak for å møte utfordringer i resultatene i regi av 
skoleeier 

Målet om å skape en skole som gir trivsel, trygghet og god læring og utvikling personlig og faglig, 

krever koordinerte tiltak - koordinering mellom nivåer og innenfor nivåer, og klar ansvarsplassering. 

Målet krever at vi ser sammenhengen mellom ulike ansvarsområder og prosjekter og mellom 

lovpålagte og situasjonsgitte oppgaver. – Det krever at alle gode krefter drar i samme retning. 

Politiske og administrativ skoleeier har i oppgave å overvåke kvaliteten på opplæringsmiljøene og 

opplæringsprosessene, å sørge for kompetansepåfyll, styring gjennom rammer og strategier, og å påse 

at sektoren opererer i tråd med loven. Skoleeiers inngripen må balanseres og koordineres, slik at det 

som gjøres påvirker elevenes læring positivt og ikke forstyrrer skolene i det daglige arbeidet med 

elevenes opplæring. Det vil dermed bli lagt vekt på å vise helhet og sammenheng i omtalen av 

skoleeiers tiltak.  

Funksjonelle og gode læringsmiljøer er en forutsetning for god læring og god helse. Læringen må 

foregå slik at elevene opplever trygghet, fellesskap, innflytelse, anerkjennelse og mestring. Slik 

opplevelse påvirkes av skolens elevsyn, rammer og prioriteringer. Viken fylkeskommune har fremsatt 

Rammeverk for læring og ledelse for å støtte skolene i holdningsarbeid, utvikling og praksis i 

opplæringen. Fylkesrådet har videre satt frem Strategi for helsefremmende skole, som skal bidra til 

sunnere læringsmiljøer. 

9.1 Mobbing 
Mer enn et frittstående fenomen, er mobbing et symptom på dårlig fungerende læringsmiljøer. Det 

kan være svakheter i alt fra styringssystemer på skole og i klasserom, til medvirkning, til opplevelse av 

mestring gjennom støtte i læringsarbeidet. Vi ser at utdanningsprogrammene med lave karakterer ved 

inntak har høyere andel elever som oppgir å bli mobbet enn utdanningsprogram med høye 

inntakspoeng. Vi vet at lave poeng ved inntak gir krevende løp i videregående skole. En hypotese er da 

at elever som sliter, i mindre grad klarer å bidra til et positivt læringsmiljø. Kanskje kan svaret på 

mobbeproblemene være å finne i nye veier i pedagogikken eller i organiseringen som gjør at denne 

gruppen opplever høyere mestring. Høyere mestring vil igjen gi lavere fravær og flere elever som 

fullfører og består videregående opplæring, og flere som klarer å forbedre resultatene sine. 

Mestring og trivsel kan også påvirkes gjennom mer relevant og praksisnær opplæring og større 

medvirkning, slik at opplæringen tilpasses.  

9.1.1 Tiltak 
Det er utarbeidet felles ordensreglement, rutiner og maler for alle de fylkeskommunale skolene. Felles 

informasjon om rettigheter og plikter etter opplæringslovens kapittel 9 A er publisert på skolenes 

nettsider og ansattportalen. Det er også publisert informasjon om retten til medvirkning og 

foreldresamarbeid.  

Arbeid med strategi for helsefremmende skoler ble startet opp i 2020 med mål om at alle 

videregående skoler i Viken skulle bli helsefremmende både for elevene og de ansatte. SHS støtter opp 

og beriker arbeidet med 9A -saker. Rammeverket for læring og ledelse i Viken, representerer en 

grunnmur og tydeliggjør at utvikling av profesjonsfellesskapet, holdninger og verdier er viktig i arbeidet 

Ressurser til skolene  
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Rutiner, maler og informasjon 

Skoleeier har utarbeidet følgende ressurser som er obligatoriske for skolene å bruke og som skal sikre 

korrekt saksbehandling og enhetlig praksis i Viken:  

• Ordensreglement for elever ved vgs. i Viken (vedtatt i fylkestinget 19.6.20) 
• Rutine ved mistanke om at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø 

• Rutine for arkivering og dokumentasjon i skolemiljøsaker 
• Rutine for bortvisning 

• Samarbeidsrutine for klage på bortvisning 

• Maler for varsel om skolemiljøsak og aktivitetsplan, varsel og vedtak om bortvisning 
 

Rutine for tvunget skolebytte og rutine for oppfølging av ansatte i sak etter § 9 A-5 er under arbeid. 
Oppfølging av saker: 

Med valgt organisering i skolemiljøteamet, har skolene navngitte kontaktpersoner som de kan ta 

kontakt med for støtte og bistand i saker relatert til elevenes skolemiljø.  

Skolemiljøteamet gir generell veiledning og kursing om opplæringslovens kapittel 9 A til skolenes 

ledergrupper. Det er publisert en nettbasert kursmodul om saksbehandling i skolemiljøsaker og flere 

temaer kan være aktuelle for slike kurs. Det ses på muligheter for annen kollektiv kompetanseutvikling 

for ledere og ansatte med skolemiljø som tema.  

RefLex – egenvurdering, er et digitalt verktøy lansert av Utdanningsdirektoratet. Verktøyet kan brukes 
av ansatte og ledere i skolen til å vurdere hvordan man jobber med regelverket på skolemiljøområdet, 
både det forebyggende arbeidet og aktivitetsplikten. 8 skoler har anvendt dette egenvurderingsskjema 
i samarbeid med seksjon skoleforvaltning. Dette følges opp våren 2022. 
 

Videre arbeid Skolemiljøteamet skal på bakgrunn av blant annet årets tilstandsrapport, utarbeide en 

plan for bruk av RefLex på alle skolene. Skoler med høye mobbetall/krenkelser vil bli prioritert og det 

skal i dialog med skolene utarbeides målrettet oppfølging. Seksjon skoleforvaltning har et samarbeid 

med blant andre seksjon kompetanse og skoleutvikling for ivaretakelse av dette videre.  

Skolemiljøteamet valgte i 2021 å konsentrere seg om å sikre at skolene oppfylte aktivitetspliktene i 

enkeltsaker. Det innebar blant annet å sikre at skolene involverte elevene i å planlegge og iverksette 

gode tiltak mot mobbing og krenkelser. Medvirkning ses i sammenheng med arbeidet med å skape 

gode lærings- og skolemiljøer uten mobbing og krenkelser. 

Fylkestinget vil få en sak om tiltak knyttet til elevenes læringsmiljø i løpet av mars 2022. 

9.2 Vurdering for læring 
I «Tilstandsrapport for videregående opplæring i Viken fylkeskommune – skolenivå» finner vi alle 

skolenes egenvurdering av egne resultater. Det gir oss som skoleeier et utgangspunkt for å kunne si 

noe om hvordan skolene jobber med resultatene fra Elevundersøkelsen. 

I egenvurderingen skriver skolene om hvordan de arbeider med resultatene lokalt og videre blir 
skolene i egenvurderingene også utfordret på å si noe om «Skolens tiltak for å møte utfordringene i 
resultatene». 
 
Det er vårt inntrykk at alle skolene tar resultatene på alvor og jobber systematisk med dem i 

ledergruppe og videre ut i skolenes ulike profesjonsfellesskap, at elevrådet får en presentasjon og 

gjennomgang av resultatene slik at de også kan få komme med sine innspill. Andre fora på skolen som 

AMU og drøftings- og dialogmøter er òg arenaer der resultatene legges frem og diskuteres. 
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En samlet oppsummering av alle egenvurderingene viser at Vurdering for læring med ulike 
underpunkter følges godt opp av skolene, videre at skolemiljø, relevans og motivasjon også er 
fellesnevner på det skolene ser som sine videre satsingsområdet. Det Profesjonelle læringsfellesskapet 
nevnes også av svært mange av skolene. 
 

9.2.1 Tiltak  
Skoleeier på sin side samarbeider tett med flere UH-aktører i Desentralisert ordning for 
kompetanseutvikling (del av den nye modellen for kompetanseutvikling i skolen), og våre 
satsingsområder for inneværende periode (2021-2023) er blant andre det profesjonelle 
læringsfellesskapet og profesjonsfaglig veiledning, – i forståelsen av som rammen for hvor videre 
arbeid med å utvikle kvalitet i skolen skal skje. 
Alle skoler som har ønsket deltakelse i DEKOMP- tiltak har inneværende år fått tilbud om det, og svært 
mange har ønsket deltakelse på utvikling av profesjonsfellesskap og flere jobber da for eksempel med 
tema vurdering/tema innen vurdering i denne sammenheng. Dette inngår også som konkrete tiltak fra 
skolens side for å møte de utfordringen som resultatene i Elevundersøkelsen har avdekket. 

 
Skoleeier vil årlig følge opp resultater i Elevundersøkelsen og sammen med skolene og tillitsvalgte se 
på / vurdere om vi for eksempel i videre Dekomp-arbeid skal vurdere om andre tilbud vil være mer 
treffende ut ifra det skolene skriver om under punktet «Skolens tiltak for å møte utfordringene i 
resultatene» i egenvurderingen. 
 
Skoleeier bistår skoler som ønsker det med bidrag på planleggingsdager, utviklingsdager og fellestid 
gjennom året på flere av disse temaene. Videre tilbyr skoleeier også utviklingsprogrammet «Styrking 
av ledergrupper» for ledergrupper i deres arbeid med å utvikle den pedagogiske lederrollen og 
ledergruppa som et profesjonelt lærende fellesskap. 
 

9.3 Sammenhenger i opplæringsløpet på yrkesfag 
Frafallet i videregående skole er høyt i overgangen mellom Vg2 og Vg3 på yrkesfag. 

Lærerens rolle er av stor betydning for mange elever i denne overgangen. Ved å ha tilstrekkelig 

ressurser til å følge opp de elevene som står i fare for å falle fra i YFF, er det større mulighet for at flere 

fullfører og består. Mange elever engster seg for oppmøte i bedriften og sliter med pauserommet. En 

tett oppfølging ut i YFF er viktig for å lykkes i fremtidig yrkesliv. 

9.3.1 Tiltak for å styrke yrkesfaglig fordypning  
 
Det har vært utfordringer med gjennomføring av yrkesfaglig fordypning (YFF) ute i bedrift under 

pandemien, men det har vært variasjoner mellom bransjer og bedrifter. Noen bedrifter har ikke ønsket 

å ta imot elever, og har heller ikke ønsket å komme inn på skolen pga. smitte. Noen elever har ikke fått 

kommet ut i bedrifter/virksomheter hvis de ikke har vært vaksinert. 

Skolene har benyttet Yrkesfaglærer 2; bransjen inn i skolen for å bidra med oppdatert opplæring, både 

i YFF og andre fag for å bidra med kompetanseutvikling både for lærere og elever. 

Hospiteringsordningen; lærere ute i bedrift for å få faglig påfyll, har vært vanskelig å få til under 

pandemien. Begge ordninger gir mulighet for dialog mellom skole og bedrift om innholdet i 

opplæringen. 
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Retningslinjene for yrkesfaglig fordypning gjeldende fra 1.8 2021, tydeliggjør at YFF er det er det 

største faget på yrkesfaglig utdanningsprogram og at faget skal gjøre det mulig å veksle mellom 

læringsarenaer og gi elevene mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner i læringsarbeidet. 

Yrkesfaglig fordypning har jevnlig vært tema i kompetansenettverkene i Viken fylkeskommune. Det 

vurderes om gjeldende retningslinjer skal oppdateres. 

Opplæringskontorene har vært oppfordret til å invitere skolen inn på instruktørkurs hvor gjensidig 

forståelse av innholdet i faget har vært tema. Vi har gode erfaringer med dette og ønsker å stimulere 

til flere slike møteplasser. 

I samarbeid med kompetansenettverkene planlegges det møter mellom skoler og opplæringskontor 

innenfor samme utdanningsprogram – «Forum for samarbeid mellom skole og arbeidsliv» i 2022. 

Hensikten er å snakke om elevenes forberedelse til opplæring i bedrift med blant annet YFF som tema. 

Vi ser det som naturlig å ha både innholdet i opplæringen og formidling til læreplass som tema i disse 

møtene. 

9.4 Fagopplæringen 
For å dempe virkningen av pandemien på bedriftsopplæringen, har seksjon fag- og yrkesopplæring delt 

ut stimuleringsmidler som er bevilget av politikerne. Stimuleringsmidlene er gått opplæringskontorer 

og selvstendige lærebedrifter som har ønsket å bidra i en dugnad for å sørge for at ikke 

opplæringsløpene til lærlinger, lærekandidater, praksiskandidater og de som tar full opplæring i 

bedrift, ble brutt. Tiltakene har rettet seg mot bransjer som har vært spesielt hardt rammet av 

smittevernstiltakene som staten har satt i verk. 

 

9.4.1 Tiltak 

Stimuleringstiltak 1: 

I samarbeid med bransjene har seksjon fag og yrkesopplæring (FYO) lagt ut søkbare midler på 

viken.no.  

«…Viken fylkeskommune vil gjøre en ekstra innsats for lærlinger som risikerer oppsigelse eller 

permittering som følge av koronasituasjonen. Nå kan opplæringskontorer og lærebedrifter søke om 

tilskudd til opplæring og kurs for lærlinger og lærekandidater. Fremst i rekken i denne omgang er 

lærlinger og lærekandidater som står i fare for å bli permittert eller er blitt permittert innen frisør-, og 

restaurant- og matfag. Fylkeskommunen vurderer også å åpne opp for flere fag ved behov…» 

Tilskudd til kurs og opplæring for å unngå permitterte lærlinger og lærekandidater - Viken 

fylkeskommune 

 

Stimuleringstiltak 2: 

Den 19.3.21 ble det utlyst stimuleringsmidler på våre nettsider (Viken.no). 

Fra utlysningsteksten: 

Viken fylkeskommune utlyser søkbare stimuleringsmidler innenfor utvalgte fag og utdanningsprogram 

som er hardt rammet av pandemien. Dette er en del av Viken fylkeskommune sitt arbeid med å 

forhindre at lærlinger blir permittert, og/eller at lærlinger som permitteres skal få opplæring sånn at de 

kan fullføre kontrakten på normert tid.  

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/aktuelt-skole-og-opplaring/tilskudd-til-kurs-og-opplaring-for-a-unnga-permitterte-larlinger-og-larekandidater.87264.aspx
https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/aktuelt-skole-og-opplaring/tilskudd-til-kurs-og-opplaring-for-a-unnga-permitterte-larlinger-og-larekandidater.87264.aspx
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Stimuleringsmidler er søkbare for opplæringskontor og selvstendige lærebedrifter i Viken 

fylkeskommune innenfor fag innenfor utdanningsprogrammet restaurant- og matfag, service og 

samferdsel, design og håndverk og medieproduksjon.  Opplæringskontorene kan også søke for/på 

vegne av den enkelte medlemsbedrift som oppfyller kriteriene under. 

Det er mulig å søke om inntil kr 10.000, - per lærling. Søkes det midler for flere lærlinger er 

maksbeløpet kr 75.000, - . Søknadsfrist: 1. april 2021 

 

Stimuleringstiltak 3: 

Følgende tekst ble sendt ut til alle de godkjente opplæringskontorene i Viken den 8.9.21: 

«Ekstra tilskudd til opplæringskontorer og lærebedrifter høsten 2021 

Viken fylkeskommune gjør en ekstra innsats for søkere som fortsatt står uten læreplass etter 1. 

september 2021. Fag- og yrkesopplæringen har fått ekstra midler fra Regjeringen for å motvirke 

konsekvensen av koronasituasjonen.  

Opplæringskontor og lærebedrifter som tilbyr læreplass, og inngår lærekontrakt, med en eller flere 

søkere som står uten læreplass i Viken fylkeskommune, vil få 30.000, - i ekstra tilskudd per lærling. 

Dette vil gjelde for kontrakter som blir inngått i perioden 1. september til 1. desember 2021.  

Kriterier for tildeling av stimuleringstilskuddet: 

1. Kandidatene det inngås lærekontrakt med må være gjenstående søker til læreplass i Viken 

fylkeskommune. 

2. Søkerne må være bostedsregistrert i Viken fylkeskommune per 1. mars 2021 

3. Søkerne må ha opplæringsrett. Det vil si enten ungdomsrett, voksenrett eller eventuelt 

fullføringsrett 

4. Avtale om lærekontrakt må gjøres i perioden 1. september til 1. oktober 2021…» 

 

Stimuleringstiltak 4: 

I løpet av uke 46 lyses det ut nye stimuleringsmidler. Søknadsfrist er satt til 12.12 og Vilkårene for å 

søke om stimuleringsmidler er:  

1. Lærlingen(e) skal ha gjennomført opplæring i Vg 2 i gjeldende lærefag skoleåret 2020/2021 

2. Lærlingen(e) har behov for ekstra opplæring for å kunne gjennomføre opplæringen på 

normert tid.  

3. Midlene skal gå til opplæring i form av kurs, utstyr, materialer, personellressurser eller 

lignende  

4. Opplæringen som gis skal være av en kvalitet og omfang som fører til at lærlingen(e) kan gå 

opp til fag- eller svenneprøve innen normert tid  

5. Lærlingen(e) må ha godkjent lærekontrakt i Viken 
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9.5 Konkluderende kommentarer 
Å forsøke å utjevne forskjeller mellom utdanningsprogram ved å sette inn ekstra ressurser på 

utdanningsprogrammene med svakeste poengsum ved inntak, er en mulighet. Det vil kreve 

omfordeling av ressurser og dermed vilje til å prioritere dette. Slike tiltak kan også tenkes å bidra til en 

viss utlikning av kjønnsforskjeller, da utdanningsprogrammene med lave inntakskarakterer er 

guttedominerte, noen av utdanningsprogrammene med størst volum av elever, i særlig høy grad. Når 

det gjelder kjønnsforskjeller isolert sett, er disse vanskelige å tilnærme seg på videregående skoles 

nivå, hvor jentene allerede har fordeler på inntakstidspunkt, som forplanter seg videre i videregående 

opplæring. Stoltenberg-utvalget ( Nye sjanser – bedre læring – Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og 

utdanningsløp. NOU 2019-3) argumenterer for tidlig og tilpasset innsats for å utjevne forskjellene 

mellom kjønnene. 

Flere skoler nevner i sine egenvurderinger at de ønsker å se på hvordan opplæringen gjennomføres ut 

fra at elever på visse inntakspoengnivåer i større grad enn andre hever sine karakterer. En bevissthet 

om hvordan opplæringen foregår med tanke på å gi ulike grupper mestringstro og positiv 

karakterutvikling, vil utvilsomt kunne ha positiv effekt. Med nye tiltak for tilpassing og relevans, også 

på de studieforberedende utdanningsprogrammene, kan karakterutviklingen til en viss grad påvirkes, 

men når karakterskalaen er statisk, er det selvsagt vanskelig å heve de som kommer inn i videregående 

med de høyeste karakterene. 

Når det gjelder forskjellene i hvordan de videregående skolene forbereder til læring i arbeidslivet, så 

adresserer flere av skolene denne utfordringen i sine egenvurderinger. De nevner tiltak for bedre 

utstyr, for å gi lærere bedre kunnskap om arbeidslivets behov og mer relevante opplæringsmetoder. 

Skoleeier vil støtte dette arbeidet. 

Skoleeier fortsetter arbeidet med å finne ut hvilke felles tiltak som er hensiktsmessige, og å støtte 

utviklingen innenfor hver enkelt skoles spesielle rammer. Skoleeier stimulerer til bruk av 

resultatinformasjon for hver enkelt skole og fylket som helhet, slik at målrettet og kunnskapsbasert 

arbeid og kompetanseheving kan finne sted. I tillegg skaper skoleeier arenaer for deling og samarbeid, 

slik at sektoren kan dra nytte av erfaringer fra 58 videregående skoler og fagopplæringen, samt 

forskningsbasert kunnskap.  

 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-3/id2627718/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-3/id2627718/?ch=1
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Kombinasjonsprogrammet 
Tabell 61: Skoler med kombinasjonsprogram 

Skole 
Elevplasser 

totalt 

Fylkes-
kommunale 

plasser 

Kommunale 
plasser 

Antall elever 
per 

15.09.2021 

Antall elever 
per 

10.11.2021 

Askim vgs. 30 15 15 20 21 
Bleiker vgs. 30 30 0 26 28 
Frederik II vgs. 30 15 15 30 30 
Greåker vgs. 30 15 15 25 30 
Hønefoss vgs. 30 15 15 30 30 
Jessheim vgs. 30 30 0 28 29 
Lillestrøm vgs. 30 0 0 30 30 
Lørenskog vgs. 30 15 15 29 29 
Malakoff vgs. 30 15 15 24 30 
Nadderud vgs. 30 30 0 26 28 
Ski vgs. 30 15 15 30 30 
Åssiden vgs. 60 30 30 60 60 

Totalt 390 255 135 358 375 
Kilde: Vigo OT 

  



Tilstandsrapport for videregående opplæring i Viken fylkeskommune – fylkesnivå 

117 VIKEN FYLKESKOMMUNE 

Vedlegg 2: Særskilt språkopplæring etter opplæringsloven 
§ 3-12 

Tabellen under viser antall elever som har vedtak om igangsatt særskilt språkopplæring i skolene i 

Viken per 01.11.2021.  

Tabell 62: Vedtak om igangsatt særskilt språkopplæring 

Område Skole Takket ja Takket nei Totalsum 

Område sørvest Asker vgs. 8 3 11 
  Bleiker vgs. 45  45 
  Drammen vgs. 35  35 
  Dønski vgs. 4 1 5 
  Eiker vgs. 8  8 
  Holmen vgs. 3  3 
  Kongsberg vgs. 13 4 17 
  Lier vgs. 18  18 
  Nesbru vgs. 30  30 
  Rud vgs. 29  29 
  Røyken vgs. 53  53 
  St. Hallvard vgs. 21  21 
  Åssiden vgs. 60  60 

Område sørvest  Sum 327 8 335 

Område nord Bjertnes vgs. 22 9 31 
  Bjørkelangen vgs. 17  17 
  Buskerud vgs. 20 1 21 
  Eidsvoll vgs. 30  30 
  Gol vgs. 15  15 
  Hvam vgs. 7  7 
  Hønefoss vgs. 21  21 
  Jessheim vgs. 116  116 
  Kjelle vgs. 5  5 
  Nannestad vgs. 16 2 18 
  Nes vgs. 17  17 
  Numedal vgs. 9  9 
  Ringerike vgs. 7  7 
  Sørumsand vgs. 49  49 
  Ål vgs. 6  6 

Område nord Sum 357 12 369 
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Område Skole Takket ja Takket nei Totalsum 

Område sørøst Askim vgs. 42  42 
  Borg vgs. 25 10 35 
  Frederik II vgs. 80  80 
  Glemmen vgs. 59  59 
  Greåker vgs. 75  75 
  Halden vgs. 23  23 
  Kalnes vgs. 22  22 
  Kirkeparken vgs. 35 1 36 
  Malakoff vgs. 50  50 
  Mysen vgs. 23  23 
  St Olav vgs. 14 1 15 
  Vestby vgs. 15  15 
  Ås vgs. 41  41 

Område sørøst Sum 504 12 516 

Område midten Drømtorp vgs. 25  25 
  Eikeli vgs. 8  8 
  Frogn vgs. 8  8 
  Lillestrøm vgs. 42 3 45 
  Lørenskog vgs. 29 3 32 
  Mailand vgs. 20 2 22 
  Nadderud vgs. 40  40 
  Nesodden vgs. 23  23 
  Roald Amundsen vgs. 3  3 
  Rosenvilde vgs. 14 4 18 
  Rælingen vgs. 38  38 
  Skedsmo vgs. 21 1 22 
  Ski vgs. 32  32 
  Strømmen vgs. 58  58 
  Valler vgs. 5  5 

Område midten Sum 366 13 379 
Kilde: Rapportering fra skolene 

  



Tilstandsrapport for videregående opplæring i Viken fylkeskommune – fylkesnivå 

119 VIKEN FYLKESKOMMUNE 

Vedlegg 3: Voksenopplæringstilbud 
 

  
  

Pågående kurs med 
oppstart 08.20 og 01.21 

Planlagt aktivitet med 
oppstart 08.21 og 01.22 

Skole Kursnavn Antall kurs 
Antall 

deltakere 
Antall kurs  

Antall 
deltakere  

Askim vgs. 

Vg1/Vg2/Vg3 - Helsefagarbeider 3 60 3 60 

Tilpasset språkopplæring 1 20 1 20 

Pilotklasse (Studiekompetanse) 1 15 1 15 

Vg1 - Helsefagarbeider i samarbeid med NAV     1 20 

Borg vgs. 

Vg1/Vg2/Vg3 - Apotekteknikk 2 30 2 30 

Vg1/Vg2/Vg3 - Helsefagarbeider 3 60 3 60 

Vg1/Vg2/Vg3 - Barne- og ungdomsarbeider 3 60 3 60 

Vg1 - Helsefagarbeider i samarbeid med NAV     1 20 

Vg1/Vg2 - Teknologi- og industrifag 1 15 2 30 

Buskerud vgs. 

Vg2/Vg3 - Voksenagronomen 2 30 2 30 

Vg1 - Bygg og anlegg 1 15 1 15 

Vg2 - Tømrer     1 15 

Vg1 - Salg, service og reiseliv 1 15 1 15 

Vg2 - Salg, reiseliv/service, sikkerhet     1 15 

Eidsvoll vgs. 

Vg1 - Helse og oppvekst 1 18 1 18 

Vg2 - Helsefagarbeider     1 18 

Bygg broen 1 15 1 15 

Tilpasset språkopplæring     1 20 

Frogn vgs. Vg1/Vg2 - Salg, service og reiseliv 1 18 2 33 

Glemmen vgs. 

Vg1/Vg2/Vg3 - Helsefag 7 140 7 140 

Menn i Helse (Helsefagarbeider) 1 20 1 20 

Vg1/Vg2/Vg3 - Barne- og ungdomsarbeider 3 60 3 60 

Vg1/Vg2/Vg3 - Bilfag 3 45 3 45 

Studiekompetanse - dag/kveld 4 120 4 120 

Vg1/vg2/Vg3 - Elektriker/kveld 3 45 3 45 

Vg1/Vg2 - Teknologi- og industrifag 1 15 1 15 

Vg1 - Gjenvinningsfaget     1 20 

Tilpasset språkopplæring 3 60 3 60 

Gol vgs. 
Studiekompetanse   8 1 25 

Div. Helsefag   3 1 15 

Greåker vgs. 

Studiekompetanse/dag 3 90 3 90 

Tilpasset språkopplæring 3 60 3 60 

Vg1/Vg2 - Tømrer     1 15 

Halden vgs. Vg1 Helsefagarbeider     1 20 

Hvam vgs. Voksenagronomen 1 15 1 15 

Hønefoss vgs. 

Vg1 - Helse og oppvekst 3 45 2 30 

Vg2 - Helsefag 1 15 1 15 

Vg 2 - Barne- og ungdomsarbeider     1 15 

Studiekompetanse 1 25 1 30 

Studiekompetanse - nett 1 20 1 20 

Tilpasset språkopplæring     1 15 

Jessheim vgs. 
Studiekompetanse 2 60 2 60 

Vg2 - Transport og Logistikk 1 18 1 18 
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Pågående kurs med 
oppstart 08.20 og 01.21 

Planlagt aktivitet med 
oppstart 08.21 og 01.22 

Skole Kursnavn Antall kurs 
Antall 

deltakere 
Antall kurs  

Antall 
deltakere  

Vg2 - Helseservice 1 17 1 17 

Vg3 - Helsesekretær 1 17 1 17 

Menn i Helse (Helsefagarbeider) 1 20 1 20 

Kalnes vgs. Voksenagronomen 1 15 1 15 
Kirkeparken 
vgs. Studiekompetanse/kveld 2 60 2 60 

Kongsberg vgs. 

Vg1 - Helse og oppvekstfag 2 40 2 40 

Vg2 - Helsefag 1 20 2 40 

Vg2 - Barne- og ungdomsarbeider     1 20 

Vg1 - Teknologi- og industrifag 1 15     

Vg2 - Kjøretøy     1 15 

Vg1 - Elektro     1 15 

Vg2 - Elenergi 1 15   0 

Vg1 - Salg, service og reiseliv     1 15 

Vg2 - Salg, reiseliv/service og sikkerhet 1 15   0 

Vg1 - Restaurant- og matfag     1 15 

Praksiskandidat, Renhold 1 20 1 20 

Praksiskandidat, Kokk og Servitør 1 20 1 20 

Tilpasset språkopplæring     1 20 

Lørenskog vgs.  
Studiekompetanse 4 120 4 120 

Tilpasset språkopplæring     1 20 

Malakoff vgs. 

Vg1/Vg2/Vg3- Tannhelsesekretær 2 30 2 30 

Tilpasset språkopplæring 1 20 1 20 

Vg1/Vg2/Vg3 - Helsefagarbeider 3 60 3 60 

Mysen vgs. 
Studiekompetanse 1 30 1 30 

Vg1/Vg2/Vg3 - Helsesekretær 2 30 2 30 

Nannestad vgs. 

Vg1 - Helse og oppvekst 2 36 2 36 

Vg2 - Helsefagarbeider 2 30 2 30 

Vg1/Vg2 - Salg, service og reiseliv 1 15 1 15 

Vg1 - Restaurant- og matfag 1 15 1 15 

Vg2 - Kokk og servitør     1 15 

Tilpasset språkopplæring     1 20 

Nesbru vgs.  

Vg1 - Bygg og anlegg 1 15 1 15 

Vg2 - Rørlegger 1 12 1 12 

Vg2 - Tømrer 1 12 1 12 

Rud vgs. 

Vg1 - Helse og oppvekst 2 40 2 40 

Vg1 - Teknologi- og industrifag 1 15 1 15 

Vg2 - Helsefag 2 30 2 30 

Vg2 - Bilfag 2 24 2 24 

Tilpasset språkopplæring     2 40 

Ski vgs. 
Studiekompetanse, kveld 2 60 2 60 

Studiekompetanse, nett     1 30 

Stabekk vgs. 
Studiekompetanse - dag/kveld 4 120 4 120 

Tilpasset språkopplæring     1 20 

Strømmen vgs. 

Vg1 - Helse og oppvekst 4 72 4 72 

Vg1 - Elektro 2 30 2 30 

Vg2 - Helsefagarbeider 2 30 2 30 
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Pågående kurs med 
oppstart 08.20 og 01.21 

Planlagt aktivitet med 
oppstart 08.21 og 01.22 

Skole Kursnavn Antall kurs 
Antall 

deltakere 
Antall kurs  

Antall 
deltakere  

Vg2 - Barne- og ungdomsarbeider 2 30 3 45 

Vg2 - Elenergi 2 24 2 24 
Vg3 i skole - Helsefag og Barne- og 
ungdomsarbeider 3 45 3 45 

Vg3 i skole - Elektrofag 1 15 1 15 

Praksiskandidat Helsefag 1 20 1 20 

Praksiskandidat Barne- og ungdomsarbeider 1 20 1 20 

Vg2 - Ambulansefag - kveld 1 15 1 15 

Tilpasset språkopplæring     3 60 

Vestby vgs. 
Vg1 - Restaurant og matfag 1 15 1 15 

Vg2 - Kokk og Servitør     1 15 

Ål vgs. 

Vg1 - Helse og oppvekstfag 1 23     

Vg2/Vg3 - Barne- og ungdomsarbeider   6     

Vg 2 - Barne- og ungdomsarbeider     1 15 

Vg2 - Helsefagarbeider     1 17 

Ås vgs. 

Vg1 Helse og oppvekstfag 3 54 3 54 

Vg2 Helsearbeiderfag 2 30 2 30 

Vg2 Helseservicefag 1 15 1 15 

Vg3 Apotekteknikk 1 15 1 15 

Studiekompetanse, dag 2 60 2 60 

Tilpasset språkopplæring     2 40 

Åssiden vgs. 

Vg1 - Helse og oppvekst 4 100 6 120 

Vg2 - Helsefag 2 44 2 44 

Vg2 - Helseservice 1 23 2 40 

Vg2 - Barne- og ungdomsarbeider 1 22 2 40 

Vg3 - Helsesekretær 1 17 1 17 

Vg3 - Apotekteknikk 1 8 1 8 

Vg3 - Tannhelsesekretær 1 8 1 8 

Vg1 - Bygg og anlegg 1 15 1 15 

Vg2 - Overflateteknikkikk/ 
Treteknikkikk/Tømrer 1 15 1 15 

Vg1 - Restaurant- og matfag 1 15 1 15 

Vg2 - Kokk/Servitør og Baker/konditor 1 15 1 15 

Menn i helse 1 22 1 22 

Studiekompetanse - dag/kveld 4 120 6 180 

Tilpasset språkopplæring     3 60 

Praksiskandidat - Barne- og ungdomsarbeider 
kveld 1 20 1 20 

Praksiskandidat - Helsefagarbeider kveld 1 20 1 20 

Fagnorsk     1 15 

Yrkeskompetanse Restaurant og matfag og 
Byggfag 2 24 2 24 
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