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Fylkestingets behandling: Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)
Representanten Elin Tvete (Sp) framsatte følgende endrings- og tilleggsforslag
på vegne av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Kristelig
Folkeparti:
Punkt 1 j, ny ordlyd:
Spesialundervisningstilbudene skal fordeles jevnt mellom alle skolene i fylket,
men slik at alle skolenes mulighet til å gi et kvalitativt godt tilbud faglig og
sosialt legges til grunn. I tillegg legges det opp til kompetansesentra for enkelte
elevgrupper, blant annet for multifunksjonshemmende, autister, psykisk syke,
blinde/svaksynte og minoritetsspråklige.
Representanten Gretha Thuen (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av
Høyre og Fremskrittspartiet:
Punkt 1:
Etterspørselen etter fagarbeidere vil øke i fremtiden. En sterk satsning på yrkesfag
både på videregående og fagskolenivå må være sentralt i planleggingen.
Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) framsatte følgende endringsog tilleggsforslag:
Punkt 1, i, ny ordlyd:
Det legges til grunn en fortsatt sterk satsing både på studie- og
yrkesforberedende utdanningsprogram i fremtiden. Alle regioner behøver ikke
ha alle utdanningsprogram. Fylkesdekkende tilbud bør ligge på skolene med best
tilgjengelighet for flest mulig.
Representanten Gretha Thuen (H) trakk sitt forslag.
Representanten Sindre Westerlund Mork ba om punktvis votering over punkt 1 h
og i.
Votering:
Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling punkt 1 h, ble vedtatt med 32
mot 1 stemme (V).
Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling punkt 1 i inklusive
fylkesordførerens forslag, ble vedtatt med 32 mot 1 stemme (V).
Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling punkt 1, eksklusiv punktene h
og i, og inklusive forslaget fra Elin Tvete, ble enstemmig vedtatt.
Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
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Fylkestingets vedtak 24.04.2014:
1. Fylkestinget godkjenner Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026
del 1 med følgende viktigste anbefalinger:
a. Løsningene for skolestruktur, skolebygg og tilbudsstruktur skal understøtte 		
fylkeskommunens overordnede målsetting om at flest mulig elever og 		
lærlinger skal fullføre og bestå med best mulig resultat
b. Endringer i skole- og tilbudsstrukturen skal bidra til å redusere presset i 		
fylkeskommunens driftsøkonomi ved å tilrettelegge for god oppfylling av alle 		
klasser, god utnyttelse av verksteder, spesialrom og effektiv bruk av 			
den viktigste innsatsfaktoren i skolen; lærernes årsverk.
Arealbruk pr elev/ansatt skal effektiviseres for å redusere investeringsog driftskostnader.
c. Våre videregående skoler skal være store, dvs. normalt i størrelsesorden
750-2000 elever.
d. Våre videregående skoler skal primært ligge i sentrum i byene nær et 			
kollektivknutepunkt slik at de bidrar til byutvikling og transporteffektivitet.
e. Det skal tilrettelegges for samlokalisering, sambruk og flerbruk mellom skolen
andre fylkeskommunale virksomheter og mellom skolen og samfunnet rundt.
f. Våre videregående skoler skal være kombinerte. Dette vil i praksis innebære
en rimelig fordeling av yrkesforberedende og studieforberedende 			
utdanningsprogram, sterke og svake elever, gutter og jenter.
g. Våre videregående skoler skal ha store fagmiljøer som legger til rette for både
faglig dybde og kostnadseffektiv organisering av undervisningen.
h. Det skal legges til grunn en sterkere vektlegging av «arbeidsmarkedsstyrt» 		
dimensjonering av tilbudsstrukturen og tilsvarende mindre vekt på elevenes 		
førstevalg.
i. Det legges til grunn en fortsatt sterk satsing både på studie- og 			
yrkesforberedende utdanningsprogram i fremtiden. Alle regioner behøver ikke
ha alle utdanningsprogram. Fylkesdekkende tilbud bør ligge på skolene med 		
best tilgjengelighet for flest mulig.
j. Spesialundervisningstilbudene skal fordeles jevnt mellom alle skolene i 		
fylket, men slik at alle skolenes mulighet til å gi et kvalitativt godt tilbud 		
faglig og sosialt legges til grunn. I tillegg legges det opp til kompetansesentra 		
for enkelte elevgrupper, blant annet for multifunksjonshemmende, autister, 		
psykisk syke, blinde/svaksynte og minoritetsspråklige.
k. Østfold Analyses prognoser for elevtallsvekst som bygger på SSB’s forutsetning
om middels vekst legges til grunn. Det tas høyde for en 3% usikkerhet knyttet
til en eventuelt sterkere vekst i perioden.
2. Skolebruksplanens del 1 legges til grunn for arbeidet med alternativer til 		
fremtidig skole- og tilbudsstruktur som behandles av fylkestinget i desember 		
2014.
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Følgende hadde ordet i saken: Inger-Christin Torp, Elin Tvete, May Hansen, Ove
Virik Jørgensen, Gretha Thuen, Siv Jacobsen, Sindre Westerlund Mork, Gunnel
Edfelt, Rune Fredriksen, Monica Gåsvatn, Gretha Kant, Per Inge Bjerknes,
fylkesordfører Ole Haabeth og fylkesrådmann Atle Haga.
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KAP. 1
1.1

INNLEDNING
Hensikten med dokumentet
Hensikten med dokumentet er å gi en overordnet oversikt over gjeldende
rammer og føringer for de beslutninger om skole- og tilbudsstruktur som skal
gjøres i forbindelse med Skolebruksplanen.

1.2

Dokumentets oppbygging
Gjennomgangen av de pedagogiske prinsippene redegjør for målsettingene for
den aktiviteten skoleanleggene skal inneholde, hva vi vet om samspill mellom
læring og fysisk miljø, samt hvilke pedagogiske prinsipper som skal ivaretas ved
planlegging av skolestruktur og skoleanlegg.
Kapitlet om økonomiske føringer og rammebetingelser beskriver krav til
kostnadseffektive løsninger og behov for å begrense investeringsvolumet i
forhold til fylkeskommunens økonomiske rammer
I kapitlet om Nasjonale lover og forskrifter gjennomgås hvilke juridiske føringer
som ligger på krav til utforming av skoleanlegg og skolestruktur. I kapitlet om
regionale føringer er det gjort en systematisk gjennomgang av relevante krav og
forventninger til skole- og tilbudsstruktur som kan utledes av fylkesplanen og
andre regionale planer, samt hvilke politiske vedtak for øvrig som er gjort om
skole- og tilbudsstrukturen i Østfold.
I sum innebærer dette en lang rekke krav, forventninger og kriterier som
skal vurderes i forhold til de beslutninger som skal tas i Skolebruksplanen.
Gjennomgangen kan ikke oppsummeres i en samlet kort og konsis
«kravspesifikasjon» eller gi en prioritert liste som ulike alternativer kan testet
ut mot, men gir et godt grunnlag for en forståelse av hvilke rammer, føringer og
forventninger som planleggere og politiske beslutningstakere må ha kunnskap
om i arbeidet med Skolebruksplanen og i senere enkeltsaker.
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KAP. 2

OVERORDNEDE
PEDAGOGISKE PRINSIPPER
Generelt
All planlegging av skolestruktur og skoleanlegg i Østfold skal understøtte
skoleeiers overordnede målsetting om at «flest mulig elever og lærlinger skal
fullføre og bestå videregående utdanning med best mulig resultat». For å
oppnå dette må det tas hensyn til evidensbasert kunnskap om hva som påvirker
elevers trivsel og motivasjon for læring sett i lys av samspillet mellom læring
og fysisk miljø. I tillegg er fylkeskommunenes overordnede pedagogiske og
ledelsesmessige prinsipper slik de kommer til kjenne i bl.a. «Styrings-systemet for
de videregående skoler i Østfold» førende. Til sist må skoler utformes på en slik
måte at de best mulig ivaretar elevenes krav på et godt psykososialt arbeidsmiljø
slik det fremkommer i§ 9a i Opplæringslova.
Det finnes lite entydig vitenskapelig kunnskap som forteller hvilke arkitektoniske
krav som kan stilles til et ideelt skoleanlegg, men det er enighet om at de
fysiske rammene for en skole i stor grad avgjør hvordan skolen har mulighet
til å organisere undervisningen. Byggenes arkitektur, undervisningsrommenes
utforming og beliggenhet både i forhold til hverandre og øvrige rom som ivaretar
sentrale funksjoner i skolen griper således inn i skolehverdagen og legger føringer
for skoleledelsens, lærernes og elevenes handlingsmønster og læringsmiljø.
Samspill mellom læring og fysisk miljø.
«Den fysiska miljön sänder tydliga budskap om man är välkommen eller inte i
en miljö. Rummens och byggnaders estetiska kvaliteter, proportioner, material,
kulörer och ljusföring påverkar välbefinnandet.» (Skolverket)
«Skolmiljön är inte bara en lärande- och arbetsmiljö utan också en miljö för
barns utveckling och socialisation. Det påpekas numera av flera skolforskare
(jfr Andersson, 1983; Hellsten, 2000). Till exempel skriver Erik Wallin (2000) att
skolan är ett rum för lärande - men skolan är på samma sätt som landskapet,
staden, bostadsområdet ett rum för utveckling i en vidare mening än den vi ofta
lägger in i lärandet i skolan. Det är väsentligt att skolbyggnaden erbjuder rum att
ta i anspråk för elevernas skoltillvaro t.ex. möten och umgänge med kamrater,
men också för funderingar i avskildhet.» (jfr. Pia Björklid, Lärande och fysisk miljö)
Trivsel eller velbefinnende, og det å bli sett er viktige faktorer for om elevene
velger å gjennomføre og fullføre utdanningen. (Jfr. 1. avsnitt fra svenske
Skolverket). Vi vet fra undersøkelser om bortvalg at disse faktorene ofte nevnes
som begrunnelse for avbrutt skolegang. Dette betyr at skoler i tillegg til å være
utformet slik at de maksimerer læringsutbytte for elevene og tilfredsstiller de
behov som gir best forhold for møtene mellom lærer og elev, og mellom elever,
også må invitere til dialog mellom elever og de voksne utenfor klasserom/
teorirom, verksted eller øvrige praksisarenaer.

23

For at elever skal gjennomføre og yte slik at de når ut i sitt eget grenseland, for å
sitere Gudmund Hernes, er det avgjørende viktig at vi har skolebygg som preges
av elastisitet / fleksibilitet og som inviterer til mangfold. Alt er i rask utvikling hele
tiden, og skolebygg må kunne tilpasses nye metoder, ny teknologi, ny pedagogikk,
nye sosiale behov mm. på en enkel måte og uten alt for store omkostninger.
Viktige grunnleggende pedagogiske prinsipper som skal ivaretas ved
planlegging av skolestruktur og skoleanlegg:
Tilpasset opplæring, differensiering og inkludering
Alle elever og lærlinger/lærekandidater har krav på å få tilpasset opplæring,
utvikle evner og talent i samarbeid med andre samt å få en opplæring
som stimulerer deres egen lære- og vitelyst (Opplæringslova § 1-2). Skolen
skal være inkluderende og alle skal kunne ta del av det sosiale, faglige og
kulturelle fellesskapet på en likeverdig måte. De elevene som ikke får eller
kan få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen, har rett til
spesialundervisning. Undervisningen skal være likeverdig det tilbudet andre
elever får.
Skolen skal legge til rette for livslang læring med voksenopplæring.
Varierte, fleksible arbeidsmåter
Dersom forskjellighet i elevforutsetninger skal tas på alvor, må variasjon i innhold,
metode og organisering stå i fokus når skolen skal legge til rette for elevenes
læringsarbeid.
Undervisning og læring er lagarbeid og skjer i samhandling med andre
Kompetanseutvikling hos den enkelte elev, lærling og lærer skjer i et sosialt og
kollegialt fellesskap mellom de ulike aktørene. Nyere læringsteori trekker frem
verdien av den felles kunnskapskapitalen som oppstår når mennesker med ulik
bakgrunn, erfaringer, kunnskap og kompetanse får opplæring og mulighet til å
reflektere sammen (jfr kombinerte skoler, lektor-2-ordningen, samarbeid med
bedrifter, høyskole og universitet).
Eleven som aktiv deltager i eget læringsarbeid
Læringsarbeidet er avhengig av indre motivasjon og avhengig av aktivitet
fra den som skal lære. Om møtet mellom elev/lærling/lærekandidat,
lærer/instruktør og lærestoff skal bli vellykket, er avhengig av elevenes/
lærlingenes/lærekandidatenes forkunnskaper og av deres evne til å utnytte de
«læringsarenaene» som skolen tilbyr.
Opplæringen skal søkes gjennomført i nært samarbeid med lokalt og regionalt
arbeidsliv/næringsliv og lokalsamfunnet for øvrig
Skolen må i større grad åpne seg mot samfunn og næringsliv – lokalsamfunnet
inn i skolen og skolen ut i lokalsamfunnet.
Utstrakt, variert og bevisst bruk av digitale verktøy for økt læringsutbytte
I dagens og framtidens samfunn består kompetansebasen av grunnkunnskap i
sentrale fag, IKT-kompetanse, tekniske ferdigheter og sosial kompetanse. Digital

24

kompetanse er lagt inn som grunnleggende ferdighet i alle fag og har etter hvert
utviklet seg til å bli noe som i stadig økende grad etterspørres i samfunnet for
øvrig på alle nivåer og i alle sammenhenger.
Opplæringen skal skje i samarbeid med grunnskolen og sees i sammenheng
med en helhetlig «Østfoldskole»
Samarbeid med grunnskolen/ungdomstrinnet er viktig for å sikre gode
overganger mellom grunnskole og videregående opplæring. Dette er av
avgjørende betydning for elever og lærlingers evne til å fullføre og bestå sin
utdanning. Samarbeid mellom grunnopplæring og videregående opplæring
er også en viktig del av strategien i Fylkeskommunenes arbeid for å heve
utdanningsnivået og kompetansen i Østfoldbefolkningen (se «Regional
kompetanseplan»). Det er også viktig at samarbeidet med grunnskole og
høyskole legger til rette for at de flinke elevene får mulighet for utvikling. Som
læringssenter skal skolene være fyrtårn i lokalsamfunnet for de som søker
opplysning, opplæring og personlig utvikling, og i så måte en arena for livslang
læring.
Skolens utearealer skal invitere til opplevelser, eksperiment og praktiske
erfaringer og bør være tilrettelagt for å fremme fysisk aktivitet.
Arealet bør tas i bruk som pedagogisk resurs i tilknytning til det læringsarbeidet
som foregår innendørs.
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KAP. 3

ØKONOMISKE FØRINGER
OG RAMMEBETINGELSER
Økonomiske rammer setter ytre grenser for skole- og tilbudsstrukturen
og begrenser mulighetene for optimale løsninger. Et av formålene med
utarbeidelsen av en skolebruksplan er å få en kostnadseffektiv skole- og
tilbudsstruktur som er håndterlig for fylkeskommunens totaløkonomi.

KOSTRA

Østfold

Landsgjennomsnitt uten Oslo

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Andel netto driftsutgifter til videregående
opplæring av samlede netto driftsutgifter

67,8%

66,0%

66,3%

56,3%

53,8%

54,3%

Netto driftsutgifter videregående opplæring pr.
innbygger 16-18 år

136 204

141 378

149 332

133 426

137 485

143 895

Andel elever i studieforberedende/
utdanningsprogram

47,2%

48,3%

49,7%

47,3%

47,4%

47,6%

Økonomisk belastning 510-560 Videregående
opplæring i skole pr elev

132 597

135 128

139 887

127 947

131 444

137 526

Økonomisk belastning studieforberedende
utdanningsprogram

57 998

57 978

59 554

55 993

57 889

60 946

Økonomisk belastning yrkesforberedende
utdanningsprogram

82 044

82 913

84 576

78 038

80 554

84 146

Økonomisk belastning 510 Skolelokaler og
internater

18 531

18 159

18 123

20 815

20 834

22 274

Økonomisk belastning 515 Skoleforvaltning

15 573

17 436

18 501

12 914

13 555

13 418

Elever per skole, fylkeskommunale skoler (vgo)

885

918

947

505

509

521

Elever pr lærerårsverk

8,5

8,6

8,9

8,5

8,6

8,6

Tabell 1 - Nøkkeltall fra Kostra

Sammenlignet med landsgjennomsnittet (utenom Oslo) har Østfold effektivisert
opplæringsområdet betydelig de siste årene. Vi har fortsatt gjennomgående
noe høyere utgifter enn andre fylker, men avstanden krymper år for år og
veksten er på viktige variabler lavere enn lønn- og prisveksten. Det viser at
de effektiviseringstiltakene som har vært vedtatt de siste årene virker etter
hensikten.
Når det gjelder skolebyggkostnader ligger vi under sammenligningsfylkene
– noe som er naturlig sett på bakgrunn av at vi i gjennomsnitt har landets
største skoler – og derved nyter godt av en del stordriftsfordeler. Utgiftene til
«skoleforvaltning» (merkantilt, IT-teknikere m.m.) ligger imidlertid høyere enn i
andre fylker.
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Selv om utviklingen på driftsutgiftene har vært gjennomgående positiv og de
direkte skolebyggkostnadene er små i Østfold mener fylkesrådmannen det er
riktig og nødvendig for å forbedre disse resultatene ytterligere. Østfold er et lite
og tett befolket fylke med korte avstander har naturlige forutsetninger for å ta
ut gevinster her. En direkte sammenligning med Vestfold, Buskerud, Akershus,
Rogaland og Oppland fylkeskommuner på rammeområdet opplæringstjenester
samlet sett viset en potensiell mulighet for utgiftsreduksjoner på i
størrelsesorden kr 30 - 190 mill p.a. (KOSTRA-tall fra 2011)
Skolebruksplanen skal bidra til at skoleeier får et handlingsrom for satsning
på lærernes kompetanse, ledelse og utviklingsarbeid ved å optimalisere våre
løsninger for bygg, forvaltning, drift og vedlikehold.
Opplæringssektoren utgjør ca. 68%, og de videregående skolene ca. 51%,
av fylkes-kommunens netto driftsutgifter, og en stor del av våre rente- og
avdragsforpliktelser er knyttet til investeringer i skolebygg. De valg som gjøres
for investeringer og driftsformer knyttet til skolebruksplanen vil derfor ha stor
betydning for hele økonomien til Østfold fylkeskommune i årene som kommer.
Forarbeidet til Skolebruksplanen har identifisert kommende store utgifter til
både nybygg, rehabilitering og vedlikehold. På bakgrunn av elevtallsvekst og at
fylkeskommunen har mange gamle skoleanlegg i utgangspunktet vil det derfor
bli betydelige og økende utgifter til både investeringer (kapitalutgifter) og
driftsutgifter i planperioden.
En del av investeringsutgiftene vil kunne bli utlignet av lavere FDV-kostnader i
mer driftseffektive bygg, av lavere personalkostnader som følge av etablering
av færre og større fagmiljøer samt mer fleksible klasserom. I tillegg vil også
statens rammetilskudd til fylkeskommunen øke når elevene blir flere. Det er
likevel ingen tvil om at gjennomføring av skolebruksplanen vil innebære en netto
merbelastning på fylkeskommunens driftsbalanse i årene som kommer.
Fylkeskommunens økonomiske ressurser og den politiske avveining av ressurser
brukt på dette politikkområdet i forhold til andre tunge områder (særlig
samferdsel) danner de ytre rammer for hva som kan gjøres for å få en optimal
tilbudsstruktur og optimale skoleanlegg. Som kjent vil også ulike faktorer kunne
legge press på vår økonomi i årene som kommer, f.eks. sannsynlig økende
pensjonsutgifter, økende rentenivå, etterslep på vedlikehold på fylkesveier mm.
I tillegg er det innenfor opplæringssektoren betydelig behov for økt satsning på
det vi vet er aller viktigst for å nå målene om at flere skal fullføre og bestå med
bedre resultater enn det som er tilfelle i dag; satsning på lærernes kompetanse,
på ledelse, på innsats for flere læreplasser mv. Mindre økonomiske ressurser
brukt på bygg og støttetjenester gir tilsvarende større økonomiske ressurser som
kan brukes på skolens innhold.
På denne bakgrunn er det etter fylkesrådmannens mening nødvendig å ha klare
føringer for de valg som skal gjøres i skolebruksplanen:
Antall m2 (og utnyttelse av læringsarenaene) er de viktigste kostnadsdriverne i
forhold til både investerings- og driftskostnader, og skal derfor begrenses til det
som anses strengt nødvendig. Skolebyggene skal være nøkterne i sin utforming,
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men samtidig vektlegge løsninger som innebærer lave FDV-kostnader og lang
levetid. Arealløsningene skal samtidig bidra til måloppnåelse i forhold til skolens
oppdrag om læring og at flest mulig skal fullføre og bestå. Ytre og indre areal
må derfor disponeres på en slik måte det totalt sett er best når alle fordeler og
ulemper er veid opp mot hverandre.
Strukturløsningene skal bygge opp under behovet for å redusere
enhetskostnadene pr elev ved at det tilrettelegges for rasjonelle og store
elevgrupper og god utnyttelsesgrad av alle rom og spesialrom. Samtidig skal
anleggene være så gode at de fremmer trivsel og læring og bidrar til at flest mulig
fullfører og består sin videregående opplæring.
Det anses ikke praktisk å sette noen bestemte rammer for investeringsnivå eller
effekter på driftsøkonomien i forhold til de forslag som ligger i skolebruksplanen
– til det vil sammenhengene være for kompliserte og anslagene for usikre.
Men ut fra ovenfornevnte føringer settes det følgende generelle mål for
skolebruksplanen ut fra et økonomisk perspektiv:
Endringer i skole- og tilbudsstrukturen skal bidra til å redusere presset i
fylkeskommunens driftsøkonomi ved å tilrettelegge for god oppfylling av
alle klasser, god utnyttelse av verksteder, spesialrom og effektiv bruk av den
viktigste innsatsfaktoren i skolen; lærernes årsverk. Arealbruk pr elev/ansatt skal
effektiviseres for å redusere investerings- og driftskostnader

KAP. 4

NASJONALE LOVER
OG FORSKRIFTER
Fylkeskommunen som skoleeier har ansvar for å realisere både nasjonale
og regionale utdanningspolitiske mål. Etter opplæringslovens § 13-3 skal
fylkeskommunen skal oppfylle retten til videregående opplæring for alle som
er bosatt i fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal planlegge og bygge ut
det videregående opplæringstilbudet ut fra nasjonale mål, søkernes ønsker
og det behov samfunnet har for videregående opplæring innenfor alle
utdanningsprogram.
Retten til videregående opplæring gjelder både ungdom (§3-1), voksne (§ 4A3) og rett til spesialundervisning (§ 5-1). Fylkeskommunen har også ansvar for
opplæring i fengsel og i sosiale og medisinske institusjoner.
Opplæringsloven stiller ingen krav til hvor mange skoler, størrelsen på
skolene eller geografisk plassering av skoler. Fylkeskommunen kan med andre
selv bestemme den skolestrukturen som er anses best egnet til å ivareta
opplæringslovens krav.
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Opplæringslovens kapittel 9 regulerer elevenes rett til et godt fysisk og
psykososialt arbeidsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Dette innebærer bl.a.:
• Skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt 		
hensyn til helsa, trivselen og læringen til elevene
• Det fysiske miljøet i skolen skal være i samsvar med de faglige normene som 		
fagmyndighetene til enhver tid anbefaler
• Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Skolen 		
skal innrettes slik at det blir tatt hensyn til de elevene ved skolen som har 		
funksjonshemminger
I tillegg er følgende relevant for planlegging av bygg og utstyr på våre
skoleanlegg:
Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler: Forskriften stiller krav
til bl.a. det fysiske miljøet på skolen og legges til grunn at skoleanlegg skal være
godkjent av helsevernetaten i kommunen skolen ligger i.
Kunnskapsløftets læreplaner: Innebærer ingen formelle krav til utforming av
skolebygg, men det har bygningsmessige konsekvenser å nå ulike målsettinger
definert i Kunnskapsløftet. Skoleeier har lokal handlefrihet i forhold til hvordan de
ønsker å organisere opplæringen for at elevene skal nå kompetansemålene.
Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens bestemmelser om generell
tilrettelegging (§ 9): Skoleeier har plikt til å sørge for universell utforming.
Plan- og bygningsloven (PBL) med TEK10: PBL med tilhørende byggteknisk
forskrift (TEK10) inneholder omfattende krav til det fysiske miljøet og gir
rammer for arealplanlegging. Formålene er særlig å fremme bærekraftig
utvikling, samordne offentlige oppgaver, sikre at byggetiltak blir i samsvar med
lovgivningen, og sikre at saksbehandlingen blir forsvarlig med bl.a. muligheter for
medvirkning.
Arbeidsmiljøloven: Relevant i forhold til bl.a. kontorarbeidsplasser for lærere,
lokaler for skolens administrasjon og alle personalfasiliteter. Arbeidsmiljøloven
regulerer arbeidsforholdene for studentene på fagskolene.
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KAP. 5
5.1

REGIONALE FØRINGER
Fylkesplanen og andre regionale planer

5.1.1 Fylkesplanen
Fylkesplanen, Østfold mot 2050, er et strategisk dokument med en langsiktig
horisont, som avspeiler prioriterte oppfølgingsområder som er særlig viktige
for å kunne utvikle Østfold i den retningen vi ønsker. Østfold er et fylke med
vakker og variert natur, verdifulle arealressurser, et aktivt næringsliv og en
veldrevet offentlig sektor. Plasseringen nær Oslo og som Norges port til Europa,
setter fylket i en særstilling. Befolkningen er i vekst, både som et resultat av
beliggenheten og på bakgrunn av fylkets egen attraktivitet. Østfold har et stort
potensial! For å kunne utvikle Østfold i den retningen vi ønsker er det skissert tre
viktige oppfølgingsområder, som skal prioriteres i oppfølging av Fylkesplanen:
1. Kompetanseutvikling
2. Fortetting, byutvikling og vern
3. Transport og fysisk aktivitet
Kompetanseutvikling er grunnleggende på alle områder. For Østfold er heving av
kompetanse særlig viktig for at både næringslivet og arbeidstakerne skal kunne
omstille seg mot et mer kunnskapsbasert samfunn. Denne trenden ventes å
fortsette, noe som betyr behov for kontinuerlig kompetanseutvikling. I 2010
var 90,8 % av østfoldungdommen i alderen 16-18 år i videregående opplæring.
Utdanningsnivået i befolkningen er lavere enn i de aller fleste fylkene i Norge.
Ser vi på befolkningen med universitet- eller høgskole-utdanning på mer enn ett
år, så ligger Østfold lavest av samtlige fylker (25,1 %). Utfordringer innen dette
temaet er:
• Økt satsing på kvalitetsfremmende samarbeid i grunnopplæringen
• Øke andelen som tar videregående opplæring, og som gjennomfører denne
på normert tid
• Øke kvaliteten i utdanningstilbudet slik at karakterene forbedres
• Øke kvaliteten på fagopplæring og opplæring i bedrift
• Øke andelen som tar høyere utdanning
• Styrke høyere utdanning og forskning i Østfold
Fortetting og byutvikling er det viktigste plangrepet for å redusere energibruken,
dette gir ikke bare miljøgevinst, men er også viktig for verdiskapningen og
muligheten for å skape byer/tettsteder med sykkel-/gangavstand til daglige
gjøremål. God bevaring og forvaltning av verneverdig bebyggelsen i byene styrker
byenes individuelle historie og identitet. Dette bidrar til gode og attraktive steder,
og gjør Østfold attraktivt, noe som igjen kan trekke til seg ønsket kompetanse.
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Prinsippet om økt tilgjengelighet og mobilitet står sentralt både i Osloregionens
areal- og transportstrategi og i Østfolds fylkesplan. I dette inngår det at byene
skal være viktige motorer i utviklingen av fylket. Effektive transportløsninger
legger til rette for økt mobilitet, som gir mulighet for geografisk utvikling av
utdanning- og arbeidsmarkedet.
Viktige fokus i forbindelse med skolebruksplanen vil på denne bakgrunn være
skolen som et bidrag til heving av byene og tettsteds generelle kvalitet og
attraktivitet. Funksjonell lokalisering og sentral plasseringen av skolene vil
bidra til knutepunktutvikling, reduksjon av bilbruk, økt bruk av gange, sykkel og
kollektivtrafikk, samt bidra til bedre utnyttelse av eksisterende funksjoner som
grøntområder, handel og offentlige byrom. Skolen kan også ha kvaliteter utover
funksjonalitet for opplæring/pedagogikk, som for eksempel god arkitektur og
miljøvennlige bygg. I tillegg er skolene viktige arenaer også ut over skoletiden,
som møteplass, samlingssted og arena for fysisk/kulturell aktivitet.
Alle områder, ute og inne, skal kunne brukes av alle grupper. Aktiviteter, tilbud,
produkter, byggverk og uteområder for allmenn bruk skal utformes slik at de så
langt det er mulig kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte, uten spesiell
tilpasning eller hjelpemidler. Vi vil ha et samfunn hvor alle kan delta på like vilkår
uavhengig av fysiske, psykiske eller kulturelle forskjeller. Skolen må ha løsninger
som er inkluderende og universelle og som fremmer fysisk aktivitet, positiv sosial
interaksjon og god helse.
De tre satsningsområdene i Fylkesplan er beskrevet under med fokus på de
momenter, som er av særlig betydning i forhold til skolebruksplanen:

5.1.2 Folkehelse
Folkehelsearbeid i Østfold skal bidra til å skape et samfunn som fremmer helse i
hele befolkningen, med særlig oppmerksomhet på barn og unge og på utjevning
av sosial ulikhet.
«Helse i alt» er ett av de bærende prinsippene i Lov om folkehelse av 1.1.2012.
Paragrafene 20 og 21 gjelder spesifikt for tjenesteyting i fylkeskommuner.
Fylkesplanen prioriterer fysisk aktivitet i «alt vi gjør», men har spesifikke vedtak
på enkelte områder – f.eks større areal til fysisk aktivitet, parkering for ansatte
i gangavstand fra skolens område m.v. Redegjørelsen nedenfor bygger derfor
i stor grad på en tolkning av hva som skal til på ulike områder for å ivareta
fylkesplanens mål.
Transport/parkering
Skolebygg bør fortrinnsvis plasseres i tilknytning til buss/kollektiv. Parkering
for ansatte og elever kan være i gangavstand fra skolens område. Skolen bør
tilrettelegges med sikker sykkelparkering, under tak. Det må etableres gang- og
sykkelveger til skoler (RTP).
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Fysisk aktivitet
Arealer for kroppsøving bør være «romslige» i forhold til dagens læreplankrav der
elever har to uketimer med kroppsøving. Kroppsøving får fokus i tiden framover
og det er sannsynlig med flere uketimer pr elev. (St. meld 34 (2012-2013),
Folkehelsemeldingen).
«Kalnes-modellen» har fått nasjonal oppmerksomhet rundt kroppsøvingsfaget
og bevegelsesglede. I Østfold kommer vil det jobbes med «Østfoldmodellen»,
som bl.a. handler om en time fysisk aktivitet hver uke for yrkesfagelever, utenom
kroppsøving. En eventuell time med ekstra fysisk aktivitet hver uke for elevene
vil kunne medføre et behov for mer areal til ballspill, styrkerom, spinning mm –
følgelig vil ulike typer aktiviteter kreve ulike typer areal.
Skolene bør ha relativt kort avstand til lokale friluftsområder, parker eller
tilsvarende, slik at det er enkelt å oppfylle fagplaners krav om arbeid ute
(Læreplanverket).
Uterom/«Grønne rom»
Skolens utearealer kan betjene ulike aktiviteter, både organiserte og uorganiserte,
både innenfor og utenfor skoletid. Skolens uteområder vil ofte være en del
av nærmiljøets aktivitetstilbud, både med hensyn til sport, lek og forskjellige
arrangementer. Uteanlegget med møblering og utstyr bør være tilgjengelig og
brukbart for alle. Den komplekse bruken vil sette krav til funksjonell utforming
samtidig som helheten må ivaretas på en god måte. Uterom bør blant annet gi
rom for utøvelse av fysisk aktivitet og ulike typer sosial aktivitet trygghet og være
trivselsskapende.
«Skolens hjerte»
I Østfold fylkeskommunes retningslinjer for «Mat i skolen» blir skolens kantine
betegnet som skolens hjerte. Skolekantine bør planlegges og driftes som et
sentralt møtepunkt for elever og ansatte (Retningslinjer for Mat i skolen).
Gode sosiale forhold skaper et godt læringsmiljø. Det er viktig for skolen og
grunnleggende for folkehelsen i å gi ungdom bedre grunnlag for gode levevaner.
Elevtjenesten
Elevtjenesten er et tilbud som bygges ut på de videregående skolene, og som
består av rådgivere, helsepersonell og miljøarbeidere som et minimum. For at
Elevtjenesten skal fungere mest mulig effektivt for elevene og de ansatte er det
anbefalt at de ulike funksjonene i Elevtjenesten samlokaliseres. Dette gir bedre
samarbeid omkring den enkelte eleven, mer effektiv tidsbruk for de ansatte, og et
mer effektivt tilbud til elevene som slipper å «lete» etter hvilken person innenfor
Elevtjenesten de skal kontakte. (Strategi for psykisk helsearbeid i videregående
skole i Østfold, OKH 23.4.2013)
Helsefremmende skoler
OKH vedtok 23.4.2013 «Kriterier for helsefremmende skoler i Østfold».
De videregående skolene er anbefalt å jobbe mot å bli kvalifisert som
helsefremmende skoler.
Helsefremmende skoler er en av åtte strategier i «Krafttak for læring».
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5.1.3 Miljø
Fylkesplanens overordnede mål for miljø og delmål for klima og energi er
relevant for temaene som behandles i skolebruksplanen:
Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur og kulturlandskap, og som tar
miljøhensyn i offentlig og privat sektor.
Østfold skal være klimagassnøytralt innen 2030, og innen 2020 skal
klimagassutslippene ligge 20 % under 2005-nivået. Minimum 50 % skal tas
gjennom lokale tiltak.
Helhetlig bærekraftig utvikling
Ved etablering av nye skolebygg og ved utvidelse av eksisterende skolebygg er
det viktig at det er en helhetlig tilnærming knyttet til bærekraftperspektivet.
Bærekraftig utvikling involverer både økonomiske, miljømessige og sosiale
perspektiver, og disse perspektivene blir mer og mer overlappende. Fokus på
energi, klima, miljø og trafikk er sentralt, slik at det nødvendige samspillet
mellom mennesker, omgivelser og bygninger i varetas gjennom et langsiktig
perspektiv.
Infrastruktur og samferdsel
Arbeidet med reduksjon av CO² fra transportsektoren er todelt; økt andel
sykkel/gange og overgang til fornybart drivstoff. I denne sammenheng blir
lokalisering av skoler i forhold til kollektivtilbud og sykkeltraseer viktig slik at
Østfold fylkeskommune bidrar til at miljømålene nås. Det skal legges til rette for
ladepunkter for elbil.
Byggeprosjekter og vedlikehold
Det er sentralt å ha fokus på langsiktig utnyttelse og forbedringer i eksisterende
skolebygg. Dette gjelder både bruk, inneklima og energiforbruk. Bruk av
kvalitetsstyringssystem (f.eks. BREEAM) for miljømål i bygg vil være et godt
hjelpemiddel for å jobbe systematisk med å sikre et livssyklusperspektiv i
forvaltningen av bygningsmassen.
Energi
Bygg, utbygging og drift er den nest største utslippskilden i Østfold, og Østfold
fylkeskommune har en stor eiendomsmasse, spesielt knyttet til skolebygg. Det er
derfor et stort potensiale for reduksjon av energi gjennom å jobbe kontinuerlig
og systematisk med forbedringer av energiforbruket i fylkeskommunens
skolebygg.
Byggematerialer
Rett bruk av tre i byggkonstruksjoner er klimavennlig. Målsetninger om økt bruk
av tre i offentlige bygg er uttrykt både i St. melding 9 (2011-2012) om landbruksog matpolitikken.
og stortingsmeldingen Om klimapolitikk (St. meld. 21, 2011-2012), samt
stortingsmeldingen om byggepolitikk, ‘Bygg for eit betre samfunn’ (St.meld.
28, 2011-2012 ). Regionale utviklingsaktiviteter innen klima og energi har
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fokusert på de to største utslippsområdene; bygg og transport. Gjennom Klima
Østfold er det satt i gang det største tiltaket på klima og energi innen offentlige
bygg i Østfold noensinne. Innen transport har Fylkeskommunen gitt målrettet
støtte og samarbeid med nøkkelaktører innen ladeinfrastruktur, samt brukt
innkjøpsverktøyet innen biogass. Fokus på riktig bruk av byggematerialer ved
nybygg og rehabilitering av skolebygg vil være viktig i arbeidet med å egne
klimamål.

5.1.4 Verdiskapning
Fylkesplanens temaområde Verdiskaping, delmål: Kompetanseutvikling:
«Østfolds virksomheter skal være sikret tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft.
Fylket skal tiltrekke seg kompetanse, parallelt med at innbyggernes eget
kompetansenivå økes i et samspill mellom næringsliv, utdannings- og
forskningsinstitusjoner og myndigheter, med særlig fokus på FoU.»
Fra strategiene i fylkesplanen trekkes følgende frem som særlig interessante i
forhold til skolebruksplanen:
• Sikre informasjonsflyt og samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og mot
arbeidslivet. Her er samarbeid om utvikling av nye tilbud aktuelt,
som f.eks. Science-linja på Greåker vgs. og den foreslåtte Topp-IT linjen på 		
Halden vgs., som næringslivet har tatt initiativ til. Lektor II-ordningen 			
som driftes av NHO er et annet godt eksempel på samarbeid skole-næringsliv.
• Det bør stimuleres til etablering av elev-, ungdoms- og studentbedrifter.
• Utvikle og styrke kompetansegrunnlaget i Østfold med fokus på realfag, 		
teknologi, innovasjon og nyskaping.
• Bedre den rådgivning og karriereveiledning som gis gjennom hele 			
utdanningsløpet.
Fra næringslivets side fremheves ofte behovet for realfags- og
teknologikompetanse i årene fremover. Videre at gode språkkunnskaper er viktig
i et globalisert samfunn og for et næringsliv som blir stadig mer internasjonalt
orientert. Vi vet at elever som har deltatt i entreprenørskapsaktiviteter i skole har
større tilbøyelighet til å starte egne bedrifter. Økt satsing på Ungdomsbedrift/
Ungt entreprenørskap er derfor viktig for å stimulere til flere og bedre
nyetableringer, og for å sikre ettervekst og fornyelse i næringslivet.
Det bør utredes om fagtilbud i større grad bør samles til færre enheter i fylket
for å sikre tyngre og sterkere fagmiljøer, fremfor å ha en bred tilbud-struktur på
hver enkelt skole. Også geografisk nærhet mellom spesialiserte utdanninger og
fremtidige avtagere av kompetansen kan ha faglige fordeler. Et eksempel her,
selv om det er helt spesielle forutsetninger som ligger til grunn, er nye Ullern
videregående skole som nå samlokaliseres med forskningsmiljøene i Oslo Cancer
Cluster.
Konkurranse om arbeidskraften og behov for å tiltrekke seg kompetanse
avhenger av attraktive byer med gode funksjonaliteter og gode bo- og
oppvekstsvilkår. Verdiskapning, eller attraktivitet ved et sted kan skapes gjennom
egenskaper som:
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• Samhandling mellom kompetansemiljøer, næringslivet og det offentlige.
• Styrke samhandling mellom kompetansemiljøer, næringslivet og det offentlige.
• Styrke samhandling mellom kompetanse og forskningsinstitusjoner.
• Fortetting og byutvikling som strategiske grep i arealpolitikken.
• Redusere transportbehov og tilrettelegge for gode kommunikasjoner.

5.1.5 Andre regionale planer
5.1.5.1 Kultur
Fylkesdelplan for kultur har som hovedmålsetting at kulturen skal være et
bærende element i utviklingen av Østfold. Regionalplan Kultur 2010-2013
(prolongert fra 2013) bygger blant annet på 8 ulike strategier hvorav en av
strategiene omtaler skolene: «Øke den kulturelle kompetansen i befolkningen»:
Den kulturelle skolesekken
Hensikten er å gi barn og unge i grunnskolen et kompetent kunst- og kulturtilbud,
som også tilpasses læreplanene. Innføring av kulturell skolesekk i videregående
skole er vedtatt og skal videreutvikles i perioden. Den kulturelle skolesekken er
innført i alle skolene og leveres av Østfold kulturutvikling.
Kulturrelaterte linjer
Det legges til rette for at unge i Østfold gis et godt tilbud i videregående
opplæring innenfor kulturrelaterte linjer. Det bør vurderes å opprette et
utdanningstilbud innenfor produksjon. Dette bør knyttes opp mot arbeidet med
UKM (Ungdommens kulturmønstring). Fylkeskommunens ytre virksomheter
legger bedre til rette for mer samarbeid med videregående skole.
5.1.5.2 Kulturminne
Det er laget kompetansemål som omhandler kulturminner på alle klassetrinn og i
mange fag, som forutsetter, og gjør det naturlig for elevene å bruke kulturminner
som en del av grunnlaget for oppgaveløsning. Eksempler på skolenes bruk av
museer og kulturminner er tatt med i Kulturminneplan for Østfold 2010-2022 (se
s 31-32 og vedlegg 20). To innsatsområder:
Den kulturelle skolesekken
En forutsetning for å ta til seg lærdom om kulturminner og fortiden/historien
er at elevene faktisk får mulighet til å se minnene om tidligere epokers levevis i
virkeligheten. Det bør derfor legges opp til at det finnes tilbud i «nærmiljøet»,
eller at det prioriteres «skreddersydde» opplegg og undervisningstilbud for slik
undervisning. Det er et stort potensiale for utvikling av kulturminner som tema
innenfor «den kulturelle skolesekken».
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Bygningsmiljø og kulturminner
Med hensyn til skoleområdenes fysiske utforming er det viktig at historiske
kulturmiljøer, for eksempel bygningsmiljø og kulturminner, blir tatt hensyn til
i planleggingen. Det henvises til regelverk knyttet til plan- og bygningsloven
og kulturminneloven, som gir klare retningslinjer med hensyn til byggetiltak
og utbyggingsplaner. Fylkeskonservatoren anmoder om å bli tatt tidlig med i
planleggingen av skoleområder, der utbygging og utnyttelse kan komme i konflikt
med kulturminner.
5.1.5.3 Samferdsel
Sentrale målsettinger i Regional transportplan for Østfold mot 2050 er følgende:
• Det er viktig med lokalisering av undervisningssteder i nærheten av 			
kollektivakser/knutepunkter.
• Det sees på som positivt med droppsoner for elever et stykke fra skolen,
men det må legges til rette for gode forhold for det antall busser som skal 		
betjene disse plassene.
• Det er viktig med gode forhold for syklister.
• Det skal føres en restriktiv holdning til parkering.
Det er viktig å legge til rette for en mest mulig effektiv skoleskyss, som på den ene
siden er økonomisk fordelaktig for Østfold fylkeskommune, men som samtidig
fører med seg endret reisevane hos folk, bedre helse og bedre miljø – målene.
Det er naturlig at Østfold fylkeskommune, som kan bidra til å nå disse målene, og
som er en stor skoleeier, går foran som et godt eksempel i dette arbeidet.
5.1.5.4 Kommunale planer
Plan- og bygningsloven gir kommunene en viktig rolle, særlig i arbeidet med
å utvikle lokalsamfunnene. Byene i seg selv er opptatt av at videregående
skoler er lokalisert sentralt i bymiljøet. Kommunene har både plikt og rett
til å drive en sektorovergripende samfunnsplanlegging og arealplanlegging.
Kommunestyret har ansvaret for og ledelsen av både oversiktsplanlegging i form
av kommuneplan med arealdel, og detaljplanlegging i form av reguleringsplaner
og bebyggelsesplaner. Alle kommuner driver en løpende kommuneplanlegging
og kommuneplanen er et redskap til å løse oppgaver og eventuelle
interessekonflikter på en bedre måte. Kommuneplanen skal være et fleksibelt
planverktøy, som kommuner i forskjellige situasjoner kan tilpasse til sine spesielle
behov.
Østfoldskolen står ovenfor mange utfordringer og enda flere muligheter.
Fremtidens skolestruktur må være bærekraftig og skolebruksplanen åpner for
endringer, som vil sikre en bedre og mer robust skole i Østfold. Folketallsutvikling,
bosetting, næring, arealbruk, transport, klima, utdanning, kultur osv. er vevd tett
sammen og må være et gjennomgående tema i all planlegging, men er kanskje
særlig relevant i arbeidet med skolebruksplanen.
Gode skolebygg er en forutsetning for det viktigste i skolen; elevenes læring,
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trivsel og utvikling. Gode skoler gir signaleffekt om hva som prioriteres, nemlig
barn - og unge.
Regionenes attraktivitet avhenger av besøks-, bedrifts og bostedsattraktivitet.
Bostedsattraktiviteten avhenger blant annet av ameniteter/goder på et
sted. Videregående skoler er goder som påvirker bostedsattraktiviteten, og
derigjennom også bedriftsattraktiviteten. En drøfting av videregående skoler
i regional sammenheng bør derfor ta utgangspunkt i hensynet til regionale
utviklingsaspekter, i tillegg til rasjonalisering/-økonomi og skolefaglige aspekter.
Lokalisering av skole i en region eller i en kommune bør derfor drøftes ut i fra
måloppnåelse i forhold til de tre innsatsområdene i fylkesplanen; folkehelse,
verdiskapning og miljø. Her står transporteffektivitet sentralt med areal- og
transportplanlegging og byutvikling som virkemidler for å nå mål på alle
innsatsområder.
Aktuelle spørsmål er i hvilken grad bidrar lokalisering av videregående skole til å
nå mål som:
• Redusere transportarbeidet gjennom samordnet area- og 				
transportplanlegging.
• Øke arealutnyttelsen i byer og tettsteder gjennom fortetting
og transformasjon.
• Overføre transportaktivitet fra bil til kollektive transportmidler,
sykkel og gange.
• Utvikle gode konsepter for byutvikling basert på god funksjonalitet i et klima 		
og folkehelseperspektiv.
• Stimulere til levende lokalsamfunn.
• Ta særlig hensyn til barn og unge i arealplanleggingen.
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KAP. 6

GJELDENDE POLITISKE
VEDTAK
Fylkeskommunen har tidligere hatt langsiktige planer for skolebygg i de ordinære
økonomiplanene og i to versjoner av «Samlet plan for skolebygg» vedtatt i
henholdsvis 2006 (for perioden 2007-16) og i 2010 (for perioden 2011-20).
Når det gjelder planer for tilbudsstrukturendringer er disse blitt behandlet i
enkeltsaker/utredninger etter behov. De viktigste de siste årene er:
• FT 89/05

Kunnskapsløftet

• FT 28/08

Langsiktig tilbudsstruktur

• FT 38/09

Effektivisering av tilbudsstrukturen

• FT 27/11

Endringer i langsiktig tilbudsstruktur

I tillegg har det vært enkeltsaker vedr nedleggelser av tilbud med dårlig søkning
eller opprettelse av særskilte tilbud som f.eks. International Baccalaureate på
Frederik II, Science-linje på Greåker, eller TAF-tilbud på flere skoler.
I 2004 ble det gjennomført en større utredning kalt «Østfoldskolen 2000+. Plan
for den fremtidige videregående opplæringen i Østfold» (vedtatt i fylkestinget i
sak 58/2004), samt at det i FT-sak 84/2006 ble gjort vedtak om «Skolepolitiske
retningslinjer for videre utvikling av tilbudsstruktur og skolebygg i Østfold
fylkeskommune».
Alle ovenfornevnte saker og utredninger er gjennomgått i forbindelse med det
forberedende arbeidet i denne planprosessen, men er ikke ansett å være bindene
for hva som nå foreslås av endringer for fremtiden.
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KRITERIER

for fremtidig skole- og tilbudsstruktur
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KAP. 1
1.1

INNLEDNING
Hensikten med dokumentet
Dette dokumentet er utarbeidet som del av Skolebruksplanen for Østfold, men
kan også benyttes som et selvstendig dokument. Dokumentet skal benyttes ved
planlegging av endringer i skole- og tilbudsstruktur ved de videregående skolene
i Østfold og har som målsetting å bidra til økt læringsutbytte, en mer effektiv
skoledrift og en bedre driftsøkonomi for fylkeskommunen.
For elever, ansatte og lokalt arbeids- og næringsliv er det viktig med forutsigbare
strukturer for videregående skoler. Med fastsatte kriterier for skole- og
tilbudsstruktur, vedtatt av fylkestinget, vil beslutningstakere på ulike nivå kunne
gjøre bedre valg i enkeltsaker og plansaker i fremtiden basert på politiske
prioriteringer, viten og prognoser.
Dokumentet angir i liten grad prioritering mellom kriteriene, men søker å
presentere argumenter for og imot ulike valg med utgangspunkt i en sortert
innholdsliste. Valgene vil til sist speile politiske prioriteringer. Hvis man f.eks.
ønsker å legge mest vekt på store skoler innebærer det en annen skolestruktur
enn hvis man legger mer vekt på at elevene skal ha kortere reisevei til de fleste
tilbud. På samme måte vil man få en annen skolestruktur hvis man ønsker å ha
flest mulig kombinerte skoler med brede fagtilbud, enn hvis man ønsker mer
spesialiserte yrkesfaglige og studieforberedende skoler.
Når fylkestinget har gjort sitt vedtak om Skolebruksplanen og disse kriteriene
er fastsatt, vil fylkesrådmannen og politiske organer i fylkeskommunen ha
et oversiktlig og faglig grunnlag for å treffe vedtak i enkeltsaker om endring
i skolestruktur og opprettelser, nedleggelser og flytting av tilbud på de
videregående skolene i Østfold.

1.2

Bakgrunn og rammer for vurdering av skole- og tilbudsstruktur

1.2.1 Rett til videregående opplæring
Opplæringslovens § 3-1 gir all ungdom som har fullført grunnskolen eller
tilsvarende opplæring rett til videregående opplæring. Søkere har rett til inntak
på ett av tre alternative utdanningsprogram på videregående trinn 1 (vg1) som
eleven har søkt på, og til to års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet. Dersom det er flere søkere til et tilbud enn det er plasser fordeles
elevplassene etter poengsum (karakterene).
Opplæringsloven med forskrift regulerer kun søkernes rett til inntak på utdanningsprogram, ikke til skole. Fylkeskommunen står dermed fritt til selv å avgjøre hvor
de ulike utdanningsprogrammene og programområdene skal tilbys, i hvilket
omfang, og hvordan søkerne skal fordeles på de ulike videregående skolene.
VGO fører frem til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse.
Studieforberedende opplæring gis på tre utdanningsprogram og legger mest
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vekt på teoretisk kunnskap og forbereder elevene på videre studier ved
høyskoler og universitet etter tre år. Yrkesforberedende opplæring gis på ni
ulike utdanningsprogram og fører fram til et yrke/yrkeskompetanse – med eller
uten fag- eller svennebrev. Etter den yrkesfaglige utdanningen kan en gå ut i
arbeidslivet, studere videre ved f.eks. en fagskole, eller en har muligheten til å ta
påbygning til generell studiekompetanse hvis en vil studere videre ved høyskole
eller universitet. Grunnkompetanse er kompetanse på et lavere nivå enn full
yrkes- eller studiekompetanse og kan være planlagt eller ikke planlagt

1.2.2 Kunnskapsløftet
Den siste skolereformen i Norge var Kunnskapsløftet som nå er rammeverket
for innhold, organisering og struktur i den videregående opplæringen.
Stortingsmelding 30 « Kultur for læring» la blant annet følgende føringer til grunn
for implementeringen av Kunnskapsløftet:
Strukturen på videregående opplæring skal bidra til å realisere formålet med
opplæringen jf. opplæringslovens § 1-2, og understøtte den livslange læringen.
Ambisjonen er at alle elever skal nå lengst mulig i utvikling av egen kompetanse.
Strukturen skal gi rom for fleksibilitet og gi grunnlag for både studiekompetanse
og/eller yrkeskompetanse. Valg av spesialisering skal skje gradvis og så sent som
mulig i opplæringsløpet.
Senere Stortingsmeldinger og forslag til endringer bygger i stor grad videre
på Kunnskapsløftets målsetninger. De endringer en kan oppfatte bl. annet fra
Stortingsmelding 20 er en mer praksisrettet yrkesopplæring i samarbeid med
næringslivet, større fokus på yrkesretting og styrking av basisferdighetene
igjennom Ny Giv. Hovedområdene fra Kunnskapsløftet videreføres og vil i korte
trekk konsentreres om følgende hovedpunkter.
1. Tilbudsstrukturen må bidra til at arbeidslivet får den kompetansen den har 		
behov for (Robuste tilbud).
2. Kompetansen som både elever og fagarbeidere sitter igjen med må være 		
tilpasset et samfunn i endring. Den må være en kompetanseplattform 		
for livslang læring (Brede tilbud).
3. Videregående opplæring skal være på høyde med internasjonale trender
og krav til kompetanse i en verden preget av mobilitet mellom land og 		
regioner (Legge til rette for internasjonalisering).
4. Alle tilbud skal være attraktive for både jenter og gutter og skal fremme 		
jevnere fordeling av kjønn og fordeling av elever med ulik etnisk bakgrunn på
de ulike tilbudene.

1.2.3 Økonomiske føringer mm.
Ny skole- og tilbudsstruktur må sikre en effektiv driftsøkonomi og
investeringsvolumet må begrenses av hensyn til fylkeskommunens økonomi.
En viktig premiss for arbeidet har derfor vært at fremtidens skole- og
tilbudsstruktur skal redusere presset i driftsøkonomien ved samling av fagtilbud,
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god oppfylling av klasser og god utnyttelse av lærerårsverk og kapasitet i
undervisningsrommene på skolene.
Flytting av tilbud mellom skolene kan være svært kostnadskrevende og
økonomiske rammer vil alltid være en begrensende faktor for handlingsrommet
for optimale løsninger. Samtidig vet en at struktur og bygg ikke er den viktigste
faktoren for om elevene fullfører og består sin videregående opplæring. På denne
bakgrunn bør en unngå kostnader der gevinsten av endringene er begrenset
eller usikker. Utgangspunktet for arbeidet har derfor vært å bygge videre på de
eksisterende kompetansemiljøer, samt utnytte det eksisterende potensial som er
ved de enkelte skolene i dag.
Mange hensyn skal veies opp mot hverandre, og ikke minst sees opp mot
hva som er økonomisk mulig å finansiere når det skal tas valg om skole- og
tilbudsstruktur. En god tilbudsstruktur er avhengig av hvilket ståsted den
enkelte interessent har. Næringslivet vil påpeke behovet for arbeidskraft (på
kort sikt) og gjerne at lokal ungdom kan rekrutteres til lokale bedrifter. Elevene
ønsker å komme inn på sitt førsteønske, mens skolene vil vektlegge at en god
tilbudsstruktur er en forutsigbar struktur på egen skole fra år til år.
Gjennomgangen av kriteriene og en vurdering av hva som er viktigst i tiden framover gir en økt vektlegging av større skoler med færre utdanningsprogram, men med
sterkere fagmiljøer og muligheter for spesialiseringer/profiler innenfor disse pr skole.
Dette gir pedagogiske fordeler, bedre driftsøkonomi og større forutsigbarhet og
stabilitet for den enkelte skole selv om elevenes søkning skulle svinge noe fra
år til år. En slik utvikling innebærer imidlertid også noe lenger reisevei og færre
reelle førstevalg for en del elever.
I det følgende har vi delt opp kriteriene i henholdsvis skolestruktur og
tilbudsstruktur.
Med skolestruktur menes antall skoler, hvor de skal ligge geografisk, hvor mange
elever de skal ha og skolens overordnede profil; f.eks. «kombinert skole»,
«studieforberedende skole» eller «yrkesforberedende skole».
Med tilbudsstruktur menes hvilke utdanningsprogram og programområder
skolen skal tilby, inkludert spesialiseringer, fylkestilbud mv. Tilbudsstrukturen skal
avspeile både nasjonale og lokale politiske føringer, elevenes søkning/preferanser
og arbeidsmarkedets behov.
Temaene som er mest relevant i forhold til fremtidig skolestruktur er følgende:
• Skolestørrelse
• Samlokalisering med andre
• Byutvikling og transporteffektivitet
Temaene som er mest relevant i forhold til fremtidig tilbudsstruktur er følgende
• Kombinerte skoler
• Bredde og lokalisering av utdanningstilbud
• Helhetlige utdanningsløp ved den enkelte skole
• Antall paralleller pr utdanningsprogram.
• Skoleprofiler / temaskoler
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KAP. 2

2.1

INNTAKSORDNINGEN
I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Regelverk og elevfordeling
Fylkeskommunens inntaksordning er behandlet og justert ved flere anledninger
de siste årene og har nå følgende hovedinnhold som supplerer bestemmelsene i
Opplæringsloven med forskrifter:
Elevene søker seg til tre utdanningsprogram i prioritert rekkefølge og blir tatt inn
på den skolen som ligger nærmest og som har utdanningsprogrammet eleven
kommer inn på. Det er i praksis gjort ved at skolene er knyttet til ulike postnumre
som utgjør skolens inntaksområde; postnummerordningen. Elevene konkurrer
dermed om rett til å bli tatt inn på prioritert utdanningsprogram – på nærmeste
skole - basert på poengsum (karakterer). Når det er flere søkere enn plasser ved
en skole blir de elevene som har lavest poengsum styrt til skoler lenger borte
med det samme utdanningsprogrammet.
Elevene er imidlertid gitt anledning til å velge sitt 2. eller 3. prioriterte
utdanningsprogram på nærmeste skole fremfor sitt 1. valg på utdanningsprogram
på annen skole enn den nærmeste skolen. Dette gjøres ved å krysse av for
«videresøk».
«Nærmeste skole» defineres ut fra elevens postnummer og betyr som
regel – men ikke alltid – den skolen som i fysisk avstand ligger nærmest.
Fylkesrådmannen har fullmakt til å justere grensene for inndeling av regionene i
postnumre i takt med endringer i bosettingsmønsteret, trafikale forhold og for å
sikre best mulig oppfylling av kapasiteten ved de ulike skolene.
I inntakssystemet er postnumrene sortert etter regioninndelingen:
• Indre Østfold,
• Mosseregionen,
• Halden-regionen
• Nedre Glomma.
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Tabellen nedenfor viser fra hvilke kommuner skolene henter de fleste elevene
sine fra:
Vgs

Elevenes bostedskommune

Askim

Askim 49%, Spydeberg 15%, Hobøl 10%, Eidsberg 7%

Mysen

Eidsberg 37%, Rakkestad 19%, Trøgstad 14%,
Marker 11%, Askim 8%, Spydeberg/Skiptvet 7%

Kirkeparken

Moss 72%, Rygge 9%, Våler 9%, Råde 4%, Fredrikstad 3%

Malakoff

Moss 61%, Rygge 24%, Våler 6%, Råde 3%, Fredrikstad 2%

Halden

Halden 89%, Aremark 4%, Sarpsborg 2%

Borg

Sarpsborg 72%, Fredrikstad 10%, Halden 6%, Rakkestad 4%

St. Olav

Sarpsborg 85%, Fredrikstad, 10%, Halden 2%

Kalnes

Sarpsborg 44%, Fredrikstad 22%, Moss 7%, Halden 7%, Rakkestad 4%

Greåker

Fredrikstad 50%, Sarpsborg 42%

Glemmen

Fredrikstad 70%, Sarpsborg 13%, Hvaler 6%, Halden 4%, Råde 2%

Frederik II

Fredrikstad 90%, Hvaler 4%, Sarpsborg 2%

Tabell 1 - Elevenes bostedskommune

Skolene rekrutterer som en ser i all hovedsak fra sitt naturlige nærområde og de
kommuner som hører til egen region. Greåker vgs i Sarpsborg henter halvparten
av sine elever fra Fredrikstad, emn som kjent utgjør Nedre Glomma et felles
inntaksområde og anses som et sammenhengende bo-område.
Regioninndelingen er basert på at det skal være et bredt tilbud i alle regioner,
noe som også er tilfelle. Alle regioner har alle utdanningsprogram – med
følgende unntak:
• Design- og håndverk 		

- ikke i Moss

• Medier og kommunikasjon

- ikke i Moss og Halden

• Naturbruk			

- ikke i Moss, Halden og Indre Østfold (kun på Kalnes)

Det er dermed kun Nedre Glomma som har alle utdanningsprogram – samt også
viktige spesialiseringer som International Baccalaureate (Fredrik II), Science-linje
(Greåker), Toppidrett (St. Olav) og 4-årige TAF-tilbud (Greåker, Glemmen, Borg og
Fredrik II). Skjematisk kan fordelingen av utdanningsprogram og elever mellom
regionene fremstilles slik:
Region

Elever

Andel

Utdanningsprogram

Nedre Glomma

5369

53 %

ID MD ST BA DH EL HS MK NA RM SS TP

Moss

1723

17 %

ID MD ST BA EL HS RM SS TP

Halden

1072

11 %

ID MD ST BA EL HS RM SS TP

Indre Østfold

1927

19 %

ID MD ST BA DH EL HS MK RM SS TP

Sum Østfold

10091

100,0

Tabell 2 - Antall elever og utdanningsprogram per region
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2.2

Skolenes plassering i regionene

Figur 1 - Skolenes plassering i regionene

Plasseringen av våre skoler ut fra regionene i fylket synes å være naturlig; de
ligger i befolkningskonsentrasjonene og på kommunikasjonslinjene på en naturlig
måte. Fire skoler i Sarpsborg kan synes noe mye, men det kan forklares med
Kalnes som en opprinnelig landbruksskole – og som fortsatt er fylkesdekkende
på naturbruk, samt at Greåker i praksis ligger på grenses mellom Sarpsborg og
Fredrikstad og henter omtrent like mange elever fra hver av disse kommunene.
Borg og Kalnes (begge i Sarpsborg) er våre minste skoler og noe mindre enn
det som anses for å være en optimal skolestørrelse, men de er likevel rimelig
store i nasjonal sammenheng og vil også kunne vokse som følge av forventet
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elevtallsvekst i årene som kommer. I hovedsak synes vi derfor å ha en god
skolestruktur når det gjelder plasseringer og størrelse.
Østfold kollektivtransport er forespurt om hvilke skoler i Østfold som ligger best
tilgjengelig for flest elever i fremtiden gjennom kollektivnettet – og som således
er godt egnet for å ta imot flere elever fra et større omland og ha regions- eller
fylkesdekkende tilbud er i prioritert rekkefølge:
• St. Olav vgs
• Kalnes vgs
• Glemmen vgs
Dårligst tilgjengelighet gjennom fylkets kollektivnett – og som således ut fra
et kollektivtransportmessig utgangspunkt bør betraktes som skoler for sitt
nærområde/region er særlig Mysen og Askim vgs. Det samme gjelder delvis
skolene i Moss; Kirkeparken og Malakoff - selv om begge er rimelig godt
tilgjengelige i f.eks. retning Rygge, Råde, Fredrikstad. Disse fire skolene er
imidlertid godt tilgjengelige i forhold de det inntektsområdet de inngår i.
I en mellomposisjon kommer: Borg, Greåker og Frederik II vgs (selv om alle disse
har grei tilgjengelighet fra hele Nedre Glomma), samt Halden vgs sin avdeling på
Porsnes som har grei tilgjengelighet fra Fredrikstad.
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KAP. 3

3.1

KRITERIER FOR
SKOLESTRUKTUR
Skolestørrelser
Anbefaling: Det skal tilstrebes en skolestruktur hvor skolene har mellom 750
og 2000 elever.
Østfold fylkeskommune har i dag 11 videregående skoler med mellom 490 og
1300 elevplasser. Østfold har – som gjennomsnitt - landets største videregående
skoler. I Norge spenner størrelsen på de videregående skolene fra
ca. 40 elever (Tana) til ca. 2000 elever (Sandefjord).
Opplæringslovens § 9-2: det fysiske miljøet gir ingen bestemmelser for
skolestørrelse i videregående opplæring. Det er gjort mange forskningsstudier
angående kvalitet i skolen, men lite er relatert til skole- og klassestørrelse.
Det synes ikke å foreligge norsk empirisk forskning om sammenhengen
mellom skolestørrelse og kvalitet i videregående opplæring.
De forskningsprosjektene som finnes er i stor grad rettet mot grunnskolen.
Det er ofte der debattene oppstår, og da i samband med nedleggelse av små
bygdeskoler. Det er ikke alltid hensiktsmessig å sammenligne grunnskolen med
videregående skole fordi grunnskolen har andre føringer for skolestrukturen
(jfr. nærskoleprinsippet). Den internasjonale forskningen er samstemt om at den
optimale skolestørrelsen varierer med elevenes alder, fra mindre på barnetrinnet
til større skoler på videregående (Sollien 2009). Til dette må man ta i betraktning
at i en internasjonal sammenheng blir videregående skoler med under 900 elever
regnet som små og skoler med over 1500 elever anses som store.
På bakgrunn av en omfattende gjennomgåelse av rundt 50 000 store og små
undersøkelser og en syntese av rundt 800 metaanalyser har John Hattie (2009)
forsøkt å finne en forklaring på forskjellene i elevenes skoleprestasjoner.
Av totalt 138 faktorer fremstår skolestørrelse som å være av mindre betydning
for å forklare prestasjonsforskjeller mellom elevene. NOVA konkluderer i likhet
med Hattie at skolestørrelse og skoleressurser har begrenset betydning for
å kompensere for prestasjonsforskjeller (Udir 2012). Som Hattie konkluderer
med, er de mest utslagsgivende faktorene knyttet til eleven selv og læreren.
Uavhengig av valgt skolestørrelse forutsetter kvalitet i skolen at man arbeider
i forhold til det man fra forskningen vet har betydning for kvaliteten i skolen.
Et engelsk forskningssenter har vurdert foreliggende forskning om
sammenhengen mellom skolestørrelse og kvalitet i ”secondary schools”
(ungdomstrinn og videregående skoler) (Sollien 2009). Forskerne understreker
at man skal være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner, men
forskningsfunnene antyder at jo større skolen er, desto bedre blir elevenes faglige
resultater og tilstedeværelse på skolen.
Hva gjelder elevenes tilhørighet til skolen, kan dette imidlertid svekkes ved
en større skole, og man har derfor utviklet modeller for «skoler i skolen»
som innebærer en oppdeling av store skoler til mindre enheter i det samme
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bygget. I Storbritannia har en tankegang om “schools within schools” fått god
grobunn (Schools within Schools; Human scale education in practice, Wendy
Wallace). «Mindre enheter» innebærer her enheter på 250-900 elever for å
oppnå optimale læringsbetingelser. “Skoler i skolen” handler om å etablere
mange selvstendige skoler innenfor samme bygningsmasse som deler på noen
tjenester og funksjoner. Den første analysen av et slikt fellesskap foreligger og
rapporterer at disse skolene opplever mindre mobbing, mindre frafall, større
foreldreengasjement, lærerne er mer fornøyde og man finner et styrket forhold
mellom elevene. Skolen skal verken være for stor eller for liten. Det handler
derfor om å lage gode små miljøer i den store helheten. (http://news.bbc.
co.uk/2/hi/uk_news/education/8255341.stm).
Selv om forskningen fastslår sammenhenger, er det vanskeligere å finne forskning
som kan si noe sikkert om årsaker. Det kan for eksempel være at grunnen til at
man gjennomgående finner bedre faglige resultater på større skoler, er at disse
skolene i større grad har lærere med mer spesifikk faglig fordypning i ulike fag,
men dette kan ikke slås fast ut fra den foreliggende forskningen (Sollien 2009).
Skolestrukturen i Østfold skal skape gode betingelser for lærernes arbeid. Dette
handler blant annet om å styrke fagmiljøer samt læreres profesjonelle fellesskap
slik at de på en best mulig måte kan ivareta alle elevers rett til læring. Det vil
være viktig i store skoler å ha felles møteplasser som elevsenter, bibliotek,
kantine, personalrom mv. der elever og personale vil møte hverandre på tvers av
fagtilhørighet,
Sett i et økonomisk perspektiv er det billigere å drifte store skoler enn små skoler,
og kostnadene per elev vil bli redusert med økt skolestørrelse (Bonesrønning,
Borge, Haraldsvik og Strøm 2008). Smådriftsulemper ved lavt elevtall er knyttet
til faste kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold. I tillegg betyr et lavt antall
elever små grupper for undervisning, noe som er svært kostnadsdrivende.
Denne forskningen støtter at det vil være stordriftsfordeler ved å ha store
skoler, bla. når det gjelder administrasjon, muligheten for å ha større klasser, og
bygningskostnader. Mulighetene for å utnytte ressursene, både materielle og
læreres kompetanse, er større i en stor organisasjon enn i en mindre. En større
skole gir flere lærere som igjen gir et større og bredere fagmiljø som vil kunne
styrke elevenes opplæringstilbud. Læreren skal samtidig være en aktiv aktør i et
profesjonelt fellesskap (St.meld. nr. 11 (2010-2011), s. 41). For læreren å ha flere
kollegaer å spille på vil dette kunne bidra til den enkeltes læreres profesjonelle
videreutvikling.
Prosjektgruppa for Skolebruksplanen har vært på befaring i Vestfold
fylkeskommune og fått innsyn i erfaringene med store skoler (henholdsvis
1600 og 2000) fra både skoleeier og skoleledelsens side. Kort oppsummert er
erfaringen at dette fungerer godt, men stiller krav til ledelse, organisering, å
skape trygghet for elevene og sikre gode mindre miljøer innenfor rammen av en
stor skole. Det antas også at skoler som er store nok til å tåle årlige svingninger
i elevenes søkning uten at hele tilbud reduseres eller avvikles vil oppleves som
mer attraktive for både elever og ansatte.
Oppsummert kan det ikke utledes helt presise og udiskutable faglige anbefalinger
på skolestørrelse, men ut fra drøftingen ovenfor vil det være naturlig å anbefale
å planlegge for at de videregående skolene i Østfold bør ha mellom 750 og 2000
elever i fremtiden.
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3.2

Samlokalisering
Anbefaling: Når det rent praktisk ligger til rette skal det tilstrebes samlokalisering
med ungdomsskole, høyskole, annen fylkeskommunal virksomhet eller relevant
arbeidsliv for faglig samarbeid.
Med samlokalisering menes ikke ulike skoleslag under samme tak eller med
felles ledelse, men fysisk nærhet som gir praktisk grunnlag for samarbeid om
fellesfunksjoner, lærerkrefter etc.
Det finnes lite forskning og empirisk materiale knyttet til området. En studie
av samlokalisering i høyere utdanning viser at samlokalisering har betydning
for faglig kontakt og samarbeid, sosialt fellesskap samt for økonomi og
administrasjon (Tømte og Stensaker 2009). Samtlige norske læresteder i studien
har positive erfaringer i det å samlokalisere når det gjelder administrative
stordriftsfordeler. Det er også grunn til å tro at alle typer samlokalisering
gir større mulighet for sambruk og arealeffektivitet, selv om man ikke deler
organisasjon. Samlokalisering vil kunne forenkle samarbeid mellom skoleeiere
og muliggjøre mer fleksibel bruk av lærerkompetansen på tvers av skolene.
Samlokaliseringer kan legge til rette for stordriftsfordeler og samarbeid mellom skolene
knyttet til fellestjenester som for eksempel vaktmester, renhold og IKT-ressurs.
Positive erfaringer rapporteres også i forhold til sosiale dimensjoner (Tømte
og Stensaker 2009). 8 – 13 skoler kan bidra til å legge til rette for den gode
overgangen mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring for elevene.
8-13-skoler kan også bidra til helhet og sammenheng og forenkle tilrettelegging
for fleksible opplæringsløp. Med 8-13-skole ville det kunne bli enklere å føre
sosial kontroll og ha felles regler i hele ungdomsmiljøet.
Når det gjelder faglige gevinster knyttet til samlokalisering, er erfaringene mer
blandet (Tømte og Stensaker 2009). Gevinster vil bl.a. være avhengig av:
• Bidrar en geografisk umiddelbar nærhet til at elevene på ungdomstrinnet 		
har større kjennskap til innholdet i videregående opplæring og dermed fører 		
til sikrere 1. valg for elevene?
• Kan elever på ungdomstrinnet tilbys mer praktisk orientert undervisning ved
å bruke lokalene som benyttet til videregående opplæring?
• Faktisk samarbeid på tvers av ulike fagmiljø?
Skoler i kompetanseklynger med høgskole, forskning og næringsliv og andre
relevante aktører i samfunns- og arbeidsliv er interessant. Dette kan man også
se fra et grunnskole- og kommuneperspektiv: Elever skal ha mulighet til å ta
fag på videregående skole. Men Udirs statistikk viser at få elever i grunnskolen
tar fag på videregående nivå. Det er få formelle ordninger i grunnskolen som er
tilpasset elever som ønsker ekstra utfordringer. Mulighetene for tilpasning for
ressurssterke elever gjennom denne ordningen fremstår som underutnyttet i dag.
Det konkluderes med at ved samlokalisering kan man spore positive effekter
både økonomisk og sosialt. Samlokalisering alene er derimot ikke tilstrekkelig for
å hente ut faglige gevinster. En faglig gevinst er avhengig av at en rekke forhold
trekker i samme retning. Formelle ledelses- og organisasjonsstrukturer kan ha
betydning for dette.
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Hittil er det bare Oslo med forvaltningsnivå både som kommune og fylke, som
har opprettet 8-13 skoler som én organisasjon. Gauldal kommune har riktignok
samlokalisert 8-13-skole, men ungdomsskolen og videregående skole har hver
sin organisasjon. Oslo gir tilbakemelding om at skepsis i forhold til at en 8-13
skole kunne være negativt for elevmiljøet ikke har innfridd. Erfaringer viser
at i arbeid med skolens sosiale handlingsplan ser skolen store fordeler ved å
benytte de eldre elevene i arbeidet mot mobbing og øving i sosiale ferdigheter.
Elevmekling er blitt en stor satsning og er enklere å gjennomføre fordi skolen
kan følge opp elevmeklerne over lengre tid en normalt, fordi noen er elever ved
samme skole gjennom 6 år. Så vidt vi vet, er det ingen videregående skoler som
er samlokalisert med høgskole/universitet, men slik samlokalisering vil forenkle
mulighetene for forsert opplæringsløp også i videregående skole.
Ved etablering av nye videregående skoler bør det alltid vurderes samarbeid med
annen fylkeskommunal virksomhet, kommunal sektor og lokalt næringsliv om
sambruk som kan ha betydning for den pedagogiske kvaliteten og økonomi (ikke
uttømmende liste):
• folkebibliotek
• idrettshall/svømmehall
• treningssenter, kafe, bokhandel, bilverksted, frisør etc.
• barnehage
• konsertsal, kulturscene, auditorium, møtesal
• eldresenter
• tannhelsetjeneste
Samlokalisering åpner opp for å tenke nytt om skoleanlegg, og kan bidra til en
bredere kontakt med flere grupper i samfunnet som igjen kan gi arbeids- og
læringsmessige gevinster. Et viktig element ved samlokalisering er fysiske
strukturer som bygninger, lokaler og arkitektur (Tømte og Stensaker 2009).
Samlokalisering kan gi gode økonomiske gevinster på grunn av besparelser
i drift, vedlikehold og oppgradering av bygningsmasse og dermed god
samfunnsøkonomi.
Felles drift av lokaler med andre virksomheter vil også kunne gi merarbeid til
administrasjon og koordinering, samt grunnlag for uenighet om prioriteringer
mv. Denne type prosjekter må derfor vurderes nøye fra sak til sak. Oppsummert
anbefales imidlertid at når det rent praktisk ligger til rette skal det tilstrebes
samlokalisering med ungdomsskole, høyskole, annen fylkeskommunal virksomhet
eller relevant arbeidsliv for faglig samarbeid.

3.3

Byutvikling og transporteffektivitet
Anbefaling: Framtidig skolestruktur skal sees i sammenheng med vedtatte
målsettinger for areal- og transportpolitikken i Østfold og sentrale
målsettinger om å styrke bysentrene og redusere transportbehovet i regionen.
Våre videregående skoler skal som hovedregel ligge i bysentrum nær
kollektivknutepunkt.
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Lokalisering er viktig, både for å redusere transportbehovet og for å øke andel
som sykler og går. Skolens beliggenhet bør vektlegges når det tas stilling til valg
av utdanningsprogram på de respektive skolene.
Det foreligger ikke entydige forskningsresultater om sammenheng mellom
skolevei og måloppnåelse. Uavhengig av dette er det allikevel en fordel å ha kort
reisevei både avstands- og tidsmessig. Det er grunn til å tro at for elever som
ikke har klare utdannings-/yrkesmål kan kort skolevei være et viktig kriterium
for deres innsøking til videregående skoler, noe som kan bidra til feilvalg. En lang
og kronglete reisevei kan gjøre det mer slitsomt å fullføre. Derfor bør avstander,
infrastruktur samt mulighet for kollektivreiser tas i betraktning ved planlegging av
skolestruktur. Dimensjonering av fagtilbudene bør samsvare med næringslivet og
det offentliges behov i fylket og i aktuell region.
Videregående skoler skal ha kort avstand til gode og fleksible
kollektivtransporttilbud.
I Fylkesplanen fremheves at: «Det er viktig at fortetting, transformasjon og
arealøkonomisering gjøres etter lokal kjennskap til byens funksjonalitet, biologisk
mangfold, kulturminner og kulturmiljøer. Funksjonelle og fortettede byer er
viktig for verdiskapningen. Ved å tilby gode bo- og leveområder og samtidig tilby
næringslivet utviklingsmuligheter og gode lokaliseringer i byer og tettsteder, gjør
Østfold mer attraktivt.»
Nye videregående skoler skal primært lokaliseres sentralt i bybebyggelse for
å bidra til videre byutvikling og fordi det i bysentre gjerne finnes etablerte
kollektivknutepunkt.
Det bør tilstrebes at skoler bare skal ha en lokalisering – dvs. at eksisterende
filialer på sikt skal avvikles og nye ikke opprettes. Et kompakt samlokalisert
skoleanlegg har betydelige fordeler både for tilbudet til elevene og for skolens
organisasjonskultur og driftsmessige effektivitet – jfr. nylig gjennomført
evaluering av sammenslåingen av Halden vgs.
Dette innebærer også samlokalisering ved eventuell sammenslåing av skoler.
Ved nybygg, sammenslåinger og nedlegging bør samfunnsøkonomiske løsninger
for videre bruk av eksisterende skoleanlegg vurderes, gjerne i samarbeid med
kommunene.
Sambruk med andre grupper og skoler skal tilstrebes. Skoler som ligger inntil 10
minutter gangavstand fra offentlig parkeringsanlegg (gratis eller betalingsanlegg)
trenger kun et mindre parkeringsanlegg ut over plasser for funksjonshemmede
og for skolens tekniske drift mv. Busspåstigningsplass kan være i inntil 10
minutters gangavstand til skolen.
Skoleområdet skal ikke være utsatt for luftforurensning og støy ut over fastsatte
grenseverdier.
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KAP. 3

4.1

KRITERIER FOR
TILBUDSSTRUKTUR
Kombinerte skoler
Anbefaling: Det skal tilstrebes en struktur med kombinerte skoler, som
bidrar til en sammensatt elevgruppe fordelt på både studieforberedende og
yrkesforberedende utdanningsprogram. Skolestrukturen skal også bidra til at
hver enkelt skole har en jevn fordeling av kjønn.
Med «kombinert skole» menes at det tilbys både yrkes- og studieforberedende
utdanningsprogram. Samtlige av våre videregående skoler gjør det pr i dag, men
i svært ulik grad. F.eks. er Borg vgs i sin helhet en yrkesfaglig skole (påbygning til
generell studiekompetanse regnes til yrkesfagene), mens f.eks. Frederik II vgs er
svært dominert av studieforberedende tilbud.
Skolen skal forberede elevene på voksenlivet og bør gjenspeile et dynamisk
mangfold slik vi finner det i samfunnet forøvrig. Kombinerte skoler kan bidra
til å bygge ned barrierer og fordommer som måtte eksistere mellom ulike fag
og utdanningsprogram. Skolene bør gi et tilbud som bidrar til en sammensatt
elevgruppe når det gjelder kjønn, bakgrunn, skoleprestasjoner mv.
Kombinerte skoler vil kunne gi elever større valgmuligheter ved bytte av
utdanningsprogram mellom yrkes- og studieforberedende tilbud, og mulighet
for innsikt i andre utdanningsprogram enn de selv er tilknyttet. Tidligere ble
skolefaglig danning ansett å være forbeholdt personer med kunnskap og
bakgrunn i utvalgte teoretiske fagområder (naturvitenskap, språk og kultur).
Det er i dag et behov for å se at alle fagområder har danningsdimensjoner, især
når en definerer danning som evnen til kritisk, kreativ og selvstendig tenkning
(Dale 2008). Dette er kognitive prosesser som foregår både på et praktisk og
et teoretisk plan. Å skille mellom teori (“allmennfag”) og praksis (“yrkesfag”)
er utdatert og lite hensiktsmessig. Alle utdanningsløp i ØFK skal fremstå som
attraktive, og dette bør reflekteres i utformingen av skolebygget.
På et nasjonalt nivå er det et flertall av jenter som søker studieforberedende,
mens det er flest gutter som søker yrkesfag. Forskjellene blir ekstra tydelige
når man ser på de enkelte utdanningsprogrammene. Dette relateres til
søkemønsteret, men erfaringer tilsier at flere jenter velger Studiespesialiserende
enn gutter. Utdanningsprogram med f.eks. stor overvekt av gutter vil også
typisk få stor overvekt av mannlige lærere, dvs. at det også vil bli skjevhet i
kjønnsbalansen blant ansatte. For å forhindre “jente- og “gutteskoler» vil det
derfor være hensiktsmessig med kombinerte skoler.
Det fastsettes ikke et krav til en bestemt minste % for henholdsvis fagprofil eller
kjønn, men antydnings kan det angis at skolen ikke bør ha mindre enn 35% på
noen av kriteriene for å kunne kalles kombinert.
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4.2

Bredde og lokalisering av utdanningstilbud
Anbefaling: Alle regioner behøver ikke ha alle utdanningsprogram. For å gi elever
større valgmulighet med hensyn til utdanningsprogram, skal det tilstrebes en
bredde i fagtilbud ved hver enkelt skole.
Den store undersøkelsen til NIFU (hvor de fulgte i underkant av 10.000 elever fra
fem fylker i fem år) viste at å ikke få innfridd førstevalget, har negativ effekt på
gjennomføring, og er en variabel som kan predikere bortvalg (dropout). Innfrielse
av førsteønske er av stor betydning for om hvorvidt ungdommer fullfører
videregående utdanning eller ikke. Elevene fra 2002-kullet som fikk innfridd
førsteønsket sitt sluttet i mindre grad enn elever som måtte ta til takke med
andre- eller tredjeønsket, slik det er referert i rapporten Bortvalg og kompetanse
(2008).
Sett i relasjon til inntakssystemet for videregående skole er det de elevene med
beste karakterer fra grunnskolen som i første rekke får innfridd førsteønsket sitt
til VG1. Det er sannsynlig at manglende motivasjon blant elever som ikke får
oppfylt førsteønsket, er hovedårsaken til at de lettere slutter enn andre.
Elever med lavest skoleprestasjoner fra ungdomsskolene er de som har størst
sannsynlighet for ikke å fullføre videregående opplæring. Det er disse elevene
som har minst sannsynlighet til å få oppfylt sitt førsteønske for skole og
utdanningsprogram, og størst sannsynlighet for å få lengst reisevei. Dette kan
bli en reell opphopning av negative faktorer som kan øke sannsynligheten for at
disse elevene ikke klarer å gjennomføre.
Tilbudsstrukturen bør tilfredsstille at minst de fleste elevene i en region har skal
har en rimelig reisevei med offentlige transportmiddel til det utdanningsprogram
de søker seg til. Det arbeides videre med å operasjonalisere dette.

4.3

Helhetlige utdanningsløp ved den enkelte skole
Anbefaling: Tilbudsstrukturen skal ta hensyn til at elevene som går på Vg1 YF i
størst mulig grad kan fortsette på sin utdanning i Vg2 ev. Vg3 på samme skole.
John Hattie (2009) dokumenterer i sin metastudie at alle typer skolebytte har
betydning for elevenes elevprestasjoner. Selv om skolebytte også kan virke
positivt for noen er det generelt av betydning at Østfold fylkeskommune legger
til rette for at elevene i minst mulig grad blir tvunget til skolebytte underveis i sin
videregående opplæring.
Forskning har dokumentert en negativ effekt av skolebytte knyttet til lesing
og matematikk (Mehana 1997 i: Hattie 2009). Galton og Willcocks (1983)
gjennomførte en longitudinell
studie knyttet til skolebytte for elever og konkluderte at hvert skolebytte hadde
negativ effekt for elevprestasjonene. De fant at det ofte var tilpasningsvansker
som omfattet vennskapsmønstre og i særdeleshet vennskap som støtter læring.
Jones (1989) bekreftet denne tendensen og konkluderte at det var alle typer
skolebytte som ga en negativ effekt og utelukket samtidig at effekten kunne
knyttes til antall bytter, sosioøkonomisk status eller etnisitet. Hattie (2009)
konkluderer derfor at selve nøkkelen til suksess til tross for skolebytte ligger i at
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eleven knytter vennskap i løpet av den første måneden på den nye skolen. Det
er derfor vesentlig at skolene aktivt søker å hjelpe elevene til opprettelse av nye
vennskap og forsikrer seg om at klasser ønsker nykommere velkommen for å
redusere ulempene ved mobilitet.

4.4

Antall paralleller pr utdanningsprogram
Anbefaling: Skoler med utdanningsprogrammet Studiespesialisering bør ha minst
fire paralleller- helst seks. De fleste yrkesfaglige utdanningsprogram bør på vg1
ha minst fire klasser. For flere av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene bør
det totale antallet klasser pr trinn være delelig med to av hensyn til utnyttelse
av utstyr og undervisnings-arealer. Alle utdanningsprogram på skolene bør være
av en slik størrelse at det blir et robust fagmiljø blant lærerne. De yrkesfaglige
utdanningsprogrammene bør normalt ikke ha mer enn ca 180/200 elever pr
skole.
Når det gjelder sammenhengen mellom vurdering av faglig og sosialt
læringsutbytte knyttet til antall paralleller per utdanningsprogram kan det trekkes
noen forsiktige konklusjoner basert på vurderinger gjort av ulike skoleeiere både
på kommunalt- og fylkeskommunalt nivå.
Det er en positiv korrelasjon mellom antall paralleller som tilbys på en skole og
elevenes valgfrihet. Skoler med flere paralleller gir elevene valgmuligheter. Antall
fag som kan tilbys er avhengig av antall paralleller eller klassetallet. Teoretisk
trenger ikke to elever ha samme timeplan. Med en enkelt klasse må elevene i
stor grad styres inn på de samme fagene og har dermed liten valgfrihet. Dette
er imidlertid ulikt for elever på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og
elever på studiespesialiserende; på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene
har elevene stort sett de samme fagene og den samme timeplanen. På
studiespesialiserende kan elevene derimot velge programfag etter sine interesser,
innenfor realfag, samfunnsfag og språk.
En større personalgruppe kan gi bedre fagmiljø og dermed også bidra til økt
kvalitet på opplæringen. Dette kan føre til en positiv spiraleffekt. Jo bedre
fagmiljøet og opplæringer er, desto mer attraktivt vil det være å søke seg til
skolen – både for elever og lærere.
Flere paralleller per utdanningsprogram, kan gi større fleksibilitet både for elever
og lærere. Det kan gi særlig uttelling i timeplantenkningen. Det vil bli enklere å
organisere i større elevgrupper, samtidig som det kan frigjøres tid til å ivareta
mindre elevgrupper på egnet måte. Dette kan bidra til flere muligheter for
variasjon innen tilpasset opplæring.
For å utnytte spesialrom som for eksempel språklaboratorium, fysikk-/
kjemilaboratorium optimalt, vil det være hensiktsmessig med minimum seks
paralleller på studiespesialiserende. Det er heller ikke slik at skolen vil ha behov
for dobbelt så mye utsyr på verksteder ved flere paralleller på yrkesforberedende
utdanningsprogram. Også for yrkesfagene gir flere paralleller en klar pedagogisk
og økonomisk fordel i organiseringen av undervisningen. Flere paralleller på
en skole gir også større mulighet for å utnytte faglæreres kompetanse i 100 %
stilling.
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De yrkesfaglige utdanningsprogrammene bør normalt ikke ha mer enn ca
180/200 elever pr skole. Utdanningsprogrammene ID og MD kan godt «stå på
egne ben» utenfor ST-skoler og med det gi «kombinerthet».

4.5

Skoleprofiler / temaskoler
Anbefaling: Det er ønskelig at skolene i et begrenset omfang har
spesialiseringer/profiler på ett eller flere utdanningsprogram som gir elever
spesialiseringsmuligheter, skolen en positiv profil i kommunikasjonen med
omverdenen og som også kan virke positivt innad på skolen ved at det har
overføringsverdi.
Spesialiseringen / profilen kan knyttes til samarbeid med fagmiljø i skolens
umiddelbare nærhet – f.eks. i forhold til Østfold fagskole, Høyskolen i Østfold
eller bedrifter, offentlig virksomhet eller organisasjoner. Det kan i en profilering
også være aktuelt å vektlegge nærhet til bysentrum, til fysiske anlegg eller andre
offentlige og private virksomheter som gir mulighet for samhandling og sambruk.
Med profil på bestemte fagområder kan skolen også få ansvar for faglig bistand til
de andre skolene.
Skoleprofilene vil også kunne styrkes ved antall utdanningsprogram reduseres
noe til fordel for større og sterkere fagmiljøer på de utdanningsprogram skolen
har. Dette må i tilfelle veies opp imot hensynet til bl.a. kombinerte skoler – se
ovenfor.
Begrepet Temaskoler er blitt trukket fram ved flere anledninger i strukturarbeidet
for de videregående skoler og kan defineres som følger:
En skole er en temaskole dersom den gjennom sammensetningen av
undervisningstilbudene, valg av metodikk eller bestemte samarbeidsformer får et
særpreg slik at skolens profil lett lar seg synligjøre både i det faglig/ pedagogiske
miljø og ellers i lokal samfunnet
Temaskoleprofiler kan ha ulike kjennetegn:
• En spesiell faglig profil
• Sammensetning av fagtilbud som gjensidig forsterker hverandre
• Spesialisering i forhold til undervisningsmetodikk
En spesiell faglig profil
Eksempler på dette i Østfold pr i dag kan være Kalnes med sin store og synlige
naturbrukslinje, Fredrik II med store miljø på Studiespesialisering og International
Baccalaureate eller Greåker vgs med sin Science-linje.
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Innenfor det største utdanningsprogrammet, studiespesialisering, viste en
kartlegging i 2012 at flere skoler ønsket å utvikle ulike spesialiseringer innenfor
dette utdanningsprogrammet, som f.eks.:
• Internasjonalisering (Askim, Malakoff)
• Realfag (Frederik II)
• IKT (Halden)
Når det gjelder Halden vgs og IKT så pågår det nå en utredningsprosess i
samarbeid med de involverte (IT-forum, Høyskolen og bransjen i Halden).
Spesialiseringene innenfor ST kan innrettes på ulike måter:
• søkbart for alle elever i fylket (som f.eks. Science-linja), eller tilgjengelig kun 		
for skolens elever (dvs. hvordan skolene organiserer undervisningen)
• med eller uten ekstra timeressurser / økonomi utover det vanlig 			
budsjettfordelingsmodell gir skolen
Det er et dilemma at spesielle søkbare tilbud henter elever fra og svekker
«ordinære» tilbud, og også svekker mulighetene for god oppfølging av klassene
samlet sett (god driftsøkonomi). Slike tilbud bør derfor ikke få for stort omfang.
Sette sammen de faglige tilbudene slik at de gjensidig forsterker hverandre.
Her er det store variasjoner mellom sammensetning av utdanningsprogram på
de videregående skolene. For yrkesfag bør det være en prioritert målsetning å
avspeile næringslivets samarbeidsmiljøer for eks. «Prosjektlinjer» på samme
skole. Dvs. fagområder som også samarbeider i næringslivet. Eksempel kan være
bygg hvor tømrere, murere, rørleggere, blikkenslagere og elektrikere arbeider
sammen, men også byggingeniører, arkitekter og rådgivende konsulenter.
Det samme kan en også observere i oljebransjen og datastyrte virksomheter hvor
mekanikere, automatikere, elektronikere, IKT fagpersonale jobber tett sammen.
Dette er også tydelig i store vedlikeholdsavdelinger på de største bedrifter.
Helse- og omsorgsfag og restaurant- og matfag med sammenfallende fagområder
er det også en gevinst å samlokalisere.
Salg og servicefag vil det være en gevinst å samlokalisere med de fleste
utdanningsprogram.
Det er også vært å merke seg at når Bygg- og anleggsfagene er fremhevet som
et av de fremste vekstområdene, så er nesten halvparten av de sysselsatte
her ikke sysselsatt i direkte byggeaktivitet, men i veldig mange service- og
handelsområder. Her kommer jo også arkitekter, rådgivere og ingeniører inn
i bildet som rekrutteres fra andre utdanningsprogram, men som det vil være
fornuftig å samlokalisere med yrkesfagene.
Når det gjelder Design- og Håndverks fag og Medie- og kommunikasjonsfag
er dette utdanningsprogram som det er fornuftig å samlokalisere med
Formgivingsfag.
Det er også viktig å se på elevsammensetningen og miljøfaktorene ved de enkelte
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utdanningsprogram når en skal tenke sammensetning av programområder.
Musikk, dans og dama, media og kommunikasjon, restaurant- og matfag er
utdanningsprogram som betyr mye for å skape et positivt miljø på skolen.
Oppsummert bør det ved planlegging av tilbudsstruktur vurderes om følgende
utdanningsprogram kan ligge på samme skole fordi de gjensidig kan forsterke
hverandre:
• Bygg/anlegg og Elektro
• Teknikk/industriell produksjon og Elektro
• Design/håndverk og Medier/kommunikasjon og Formgivning
• Helse/oppvekst og Restaurant/matfag
Utdanningsprogrammene Musikk/dans/drama, Restaurant og matfag samt
media/kommunikasjon bør som «miljøskapende utdanningsprogram» fordeles på
ulike skoler.
Ta i bruk undervisningsmetodikk som gjør at skolen at skolen spesielt profilerer
seg på dette.
Mange av de videregående skolene i Østfold har tatt i bruk forskjellige
undervisningsmetodikker. Det er viktig å merke seg bruk av
ungdomsbedriftskonsept, entreprenørskap som undervisningsalternativ,
bilingval undervisning og konsekvenspedagogikk. TAF tilbudet igjennom sin
spesielle undervisningsmetodikk hvor mesteparten av opplæringen som fører
både til fagbrev og spesiell studiekompetanse er et viktig tilbud for å høyne
utdanningsnivået i Østfold. Spesielt tilrettelagte Påbyggingsår har også vært
positive med det for øye.
Bygges strukturen i den videregående skole opp som angitt ovenfor, vil utstyr,
lærekrefter og bygg kunne utnyttes på en rasjonell og økonomisk måte
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UTFORMING

AV SKOLEANLEGG
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Formålet med dokumentet er å frembringe en omforent oppfatning om hva et
godt skoleanlegg er og hvilke funksjoner det skal romme for å gi et godt tilbud til
alle elever og ansatte. Dokumentet skal være til hjelp for å finne løsninger som på
best mulig måte dekker virksomhetens behov på en kostnadseffektiv måte i hele
byggets levetid.
Dokumentet tilhørte under høringen Skolebruksplanen, men vil isteden bli behandlet
videre i forbindelse med eiendomsstrategien som er under utarbeidelse og som
vil ta for seg forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Østfold fylkeskommunes
eiendomsportefølje. Hovedprinsippene i dokumentet gjengis imidlertid her:
Ved rehabilitering av eksisterende skolebygg og etablering av nye skoleanlegg
i Østfold skal det ligge til grunn at byggenes utforming og arkitektur, innvendig
så vel som utvendig, skal understøtte skoleeiers overordnede målsetting om at
«flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående utdanning
med best mulig resultat».
Skoleanlegget skal:
• være egnet til virksomheten og legge til rette for skolens gjeldende 			
pedagogiske plattform. Det skal ha arealer som inspirerer til læring,
sosialisering og personlig utvikling for alle brukergruppene.
• ha et godt inneklima og bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for alle 		
ansatte og elever ved skolen.
• ha kostnadseffektive og funksjonelle løsninger for virksomhet og drift. 		
Arealene på være gruppert på en måte som gjør at elever og ansatte kan
forflytte seg effektivt, samt at varetransport og annen trafikk er sikker
og effektiv.
• være universelt utformet.
• være tilpasningsdyktig slik at det uten store endringer i bygningsmassen kan 		
være funksjonelt i hele anleggets levetid og imøtekomme nye arbeidsmetoder,
utdanningstilbud, organisasjonsformer og elevsammensetninger.
• legge til rette for samlokalisering, sambruk og flerbruk både internt i skolen
og mellom skolen og andre virksomheter.
• bidra til en positiv stedsutvikling og legges til rette for å bedre lokalsamfunnets
muligheter til kulturelle aktiviteter og opplevelser.
• være arealeffektivt med et lavt antall m2/elev og høy utnyttelse av arealene. 		
Gjeldende arealanbefalinger fra FEF skal være retningsgivende ved alle nybygg
og ved store ombygginger.
• være energieffektivt med et lavt energiforbruk per m2 og driftes med en høy 		
andel av fornybar energi.
• ha et konsept som er kostnadseffektivt i et livsløpsperspektiv, også med tanke
på virksomhetskostnader.
• ha miljøriktige materialer og løsninger med lav miljøpåvirkning over hele 		
livsløpet.
• ha et positivt samspill med omgivelsene og uttrykke skolens og områdets 		
identitet.
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ELEVTALLSPROGNOSER
OG DIMENSJONERING
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KAP. 1
1.1

INNLEDNING
Hensikten med dokumentet
Dette dokumentet er utarbeidet som del av Skolebruksplanen for Østfold, men
kan også benyttes som et selvstendig dokument. Dokumentet skal benyttes ved
dimensjonering av de videregående skolene i Østfold.
En god prognose for utviklingen av elevtallet ved våre skoler er avgjørende
for å sikre rasjonell planlegging og dimensjonering av våre skoleanlegg. Det er
viktig å ha et mest mulig riktig antall elevplasser til enhver tid – ikke for mange
(uøkonomisk) og ikke for få (som tvinger frem midlertidige, dårlige og ofte
også dyre løsninger). På bakgrunn av en forventet vekst er det viktig å treffe
tidspunkt og omfang av denne så godt som mulig slik at planlegging, bygging og
ferdigstillelse sammenfaller med behovsutviklingen.

1.2

Metode
Pålitelige elevtallsprognoser er den mest grunnleggende faktoren vi har i arbeidet
med skole og tilbudsstrukturer. Det er i dette arbeidet tatt utgangspunkt i fylkeskommunens egne prognoser utarbeidet av Østfold Analyse, samt at vi i tillegg har
innhentet parallelle vurderinger fra Norconsult. Formålet er ikke å sette vurderingene
opp mot hverandre, men å etablere en så god beslutningsplattform som mulig.
Østfold analyse og Norconsult ble utfordret på å utarbeide elevtallsprognoser på
uavhengig grunnlag og med hjelp av sine egne metoder. De ble også utfordret på
å beskrive faktorer som kan påvirke resultatet av analysene.
Østfold Analyse har tatt utgangspunkt antall elever som går i skolen ved telletidspunktet 1. oktober. Norconsult har tatt utgangspunkt i antall inntatte elever.
Konsekvensen av dette er at totalt antall elever vil være høyere i Norconsult sine
beregninger enn Østfold Analyse sine beregninger. Vekstratene i de forskjellige
beregningene vil likevel kunne sammenlignes.
Både Norconsult og Østfold Analyse bruker historiske data til å regne ut
et forholdstall mellom antall 16-18-åringer i befolkningen og antall elever.
Norconsult baserer sine tall på inntaket 2013. Østfold Analyse baserer sine tall
på årene 2006 til 2013 og har beregnet et høyeste, laveste og gjennomsnittlig
forholdstall ut i fra dette. Forholdstallene, både for Østfold totalt og for de ulike
regionene, vil derfor på samme måte som ovenfor være litt forskjellige i de to
beregningene.
Miljøene har vurdert hvilken vekstrate som virker mest fornuftig sett i
sammenheng med SSB sine prognoser, hvilke usikkerhetsfaktorer prognosene er
beheftet med og hvilke forhold som vil påvirke dimensjoneringen av skolene.
I det senere arbeidet når elevtallsprognosene vil bli benyttet som grunnlag for
dimensjoneringen, vil vi legge på 3 % vekst i perioden for å ta opp en del av
usikkerheten.
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KAP. 2

SAMMENDRAG
Elevtallsprognose for Østfold – ulike prognoser.
Alle prognoser baserer seg på SSBs alternativ med moderat befolkningsvekst,
noe som er anbefalt av både Norconsult og Østfold Analyse.
Prognosene fra Østfold Analyse er basert på antall elever som går i skolen ved
telletidspunktet 1. oktober. Prognosen er basert på det høyeste forholdstallet
mellom elever i skolen og antall personer mellom 16 til 18 år i løpet av siste 7 års
periode.
Elevtallsutvikling – elever i skolen pr 1.okt. Utarbeidet av Østfold Analyse

Elever i skolen

2015

2020

2025

2030

2035

2040

10180

9941

10506

10751

11600

12208

Prognosene fra Norconsult baserer seg på antall inntatte elever. De baserer seg
på inntaket 2013 for beregning av forholdstallene.
Elevtallsutvikling basert på antall elever som er tatt inn. Utarbeidet av
Norconsult
Inntatte elever

2015

2020

2025

2030

2035

2040

10487

10325

10913

11039

11976

12477

Ved dimensjonering av antall elever i fremtidige skole- og tilbudsstruktur i
arbeidet med Skolebruksplanen del 2, vil elevtallsprognoser for skoleåret
2025/2026 + en usikkerhetsfaktor på 3 % legges til grunn.

Elevtallsutvikling i forhold til dagens elevtall. Framstillingen tar hensyn til at
Østfold Analyse og Norconsult har forskjellig utgangspunkt for sine prognoser
(elever som går i skolen pr 1. oktober og antall inntatte elever).
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Prognosene
Tendensen i elevtallsprognosene er lik for alle modeller.
• Tendensen fra i dag vil være synkende elevtall fram til ca. 2019 for så igjen å øke.
• Østfold vil ha omtrentlig samme elevtall i 2022/2023 som i dag.
• Dette vil innebære behov for færre elevplasser i de videregående skolene
i denne perioden dersom alt annet er likt.
• Fra ca. 2022 vil det være en relativt sterk vekst hvert år fram til minst 2040. 		
Hvor sterk veksten blir, avhenger av forutsetning om nasjonal vekst,
innvandring mm.
• Behov for flere elevplasser kommer først nærmere år 2024, men da er til 		
gjengjeld elevtallsveksten sterk. Basert på Østfold Analyses prognose kan
behovet for nye elevplasser grovt sett anslås slik:
o 2013 – 2022		

Ingen behov

o 2023 – 2025		

400 elevplasser

o 2030		

650 elevplasser

o 2040			

2100 elevplasser

Utviklingen av skoleanleggene må være i samsvar med elevtallsutviklingen.
Dette innebærer at det må etableres nye elevplasser i alle regioner og flest der
veksten er størst, dvs. flest i Nedre Glomma, færrest i Halden. Ombygging og
arealeffektivisering, større rehabiliteringer, nybygg ved eksisterende skoler og
nyetableringer kan være noen av tiltakene.
Det hefter betydelig usikkerhet til prognosene og dimensjoneringen av skolene
når vi kommer lang fram i tid. Det er avgjørende at vi velger beslutnings- og
utbyggingsmodeller som kan kontrollere usikkerheten. I det videre arbeidet vil
elevtallet bli økt med 3 % for den angjeldende analysen.
Elevtallsprognosene må revideres når det foreligger nye befolkningsprognoser fra
SSB. Prognosene oppdateres hvert annet år – neste gang juni 2014.
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KAP. 3

3.1

ELEVTALLSPROGNOSER FRA
ØSTFOLD ANALYSE
Grunnlag / metode
Østfold Analyse har valgt å benytte prognosen til SSB alt MMMM som grunnlag
for elevtallsprognosen. Som det fremgår av figuren under så sammenfaller SSBs
alt MMMM godt med en befolkningsprognose på grunnlag av prognosemodellen
PANDA. SSBs prognose ligger imidlertid noe under PANDA-prognosen frem til ca.
2025, men samsvarer godt deretter.
Statistisk Sentralbyrå (SSB) fremskriver befolkningen i flere alternativer. De
fire bokstavene i alternativbetegnelsen til SSBs prognoser står for følgende
komponenter i forutsetningene for prognosene (fruktbarhet, levealder,
innenlands flytting (mobilitet) og innvandring). Forutsetningene har betegnelsene
L (lav), M (mellom), H (høy).
Hovedalternativet MMMM legger til grunn mellomnivået for hver komponent.
I tillegg ligger det inne forutsetninger om graden av nasjonal vekst og innvandring.
En nærmere beskrivelse av SSB modelleringsforutsetninger finnes på
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram/aar/2012-06-20
Befolkningsprognose for aldergruppen 16 til 18 år.
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Tabellen viser antall personer i aldergruppen 16-18 år fordelt på regioner og totalt for
Østfold
Antall personer i aldersgruppen 16-18 år
2006
Haldenregionen
1114
Nedre Glomma regionen
4570
Indre Østfold regionen
2152
Mosseregionen
2020
Østfold
9856

2007
1185
4830
2248
2064
10327

2008
1193
4937
2259
2124
10513

2009
1214
5084
2247
2194
10739

2010
1180
5187
2268
2225
10860

2011
1203
5220
2227
2220
10870

2012
1228
5270
2226
2291
11015

2013
1250
5314
2276
2316
11156

Elevtallsprognosen bygger på befolkningsprognosen for aldersgruppen 16-18 år
og fremkommer ved å multiplisere denne med forholdstallet mellom elevtallet
og antallet personer i aldersgruppen 16-18 år. Forholdstall er beregnet for
årene 2006 til 2013. Elevtallsprognoser er så beregnet for laveste, høyeste og
gjennomsnittlig forholdstall i denne perioden.

Antall elever i videregående skole per 1.okt. fordelt på skole og år.
Antall elever i videregående skoler i Øsfold (2006-2013)
2006
2007
2008
Askim videregående skole
812
858
782
Borg videregående skole
547
502
524
Frederik II videregående skole
1161
1197
1158
Glemmen videregående skole
1119
1039
1040
Greåker videregående skole
812
805
828
Halden videregående skole
1085
1068
1081
Kalnes videregående skole
225
300
325
Kirkeparken videregående skole
766
701
622
Malakoff videregående skole
779
816
829
Mysen videregående skole
826
877
868
St. Olav videregående skole
873
803
799
Alle skoler i Østfold
9005
8966
8856

2009
851
589
1232
1240
839
1081
361
668
903
937
842
9543

2010
801
565
1153
1251
842
1052
399
794
832
880
851
9420

2011
895
595
1183
1257
854
1079
420
884
888
903
866
9824

2012
939
618
1194
1275
898
1016
443
927
897
897
857
9961

2013
973
577
1234
1227
934
1046
460
964
908
939
852
10114

2011
1079
5175
1798
1772
9824

2012
1016
5285
1836
1824
9961

2013
1046
5284
1912
1872
10114

Antall elever i videregående skole per 1.okt. fordelt på regioner og år.
Antall elever i videregående skoler fordelt på regioner (2006-2013)
Haldenregionen
Nedre Glommaregionen
Indre Østfold regionen
Mosseregionen
Østfold

2006
1085
4737
1638
1545
9005

2007
1068
4646
1735
1517
8966

2008
1081
4674
1650
1451
8856

2009
1081
5103
1788
1571
9543

2010
1052
5061
1681
1626
9420

Forholdet mellom antall elever i skolen per 1.okt. og personer i aldersgruppen 16-18 år
fordelt på år.
Forholdstall (forholdet m ellom antall elever og personer i aldersgruppen 16-18 år)
Haldenregionen
Nedre Glommaregionen
Indre Østfold regionen
Mosseregionen
Østfold

2006
0,974
1,037
0,761
0,765
0,914

2007
0,901
0,962
0,772
0,735
0,868

2008
0,906
0,947
0,730
0,683
0,842
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2009
0,890
1,004
0,796
0,716
0,889

2010
0,892
0,976
0,741
0,731
0,867

2011
0,897
0,991
0,807
0,798
0,904

2012
0,827
1,003
0,825
0,796
0,904

2013
0,837
0,994
0,840
0,808
0,907

Forholdstall for hele perioden 2006 til 2013 oppsummert.
Forholdstall benyttet i elevtallsprognosen
gj.snitt

høyeste

3.2

laveste

Haldenregionen
Nedre Glommaregionen
Indre Østfold regionen
Mosseregionen
Østfold

0,827
0,947
0,730
0,683
0,842

0,891
0,989
0,784
0,754
0,887

0,974
1,037
0,840
0,808
0,914

Elevtallsprognoser
Som det fremgår av figuren under, så har forholdstallet steget de siste årene
med unntak for Haldenregionen. Vi vil derfor anbefale at høyeste forholdstall i
perioden for Østfold benyttes som dimensjoneringsgrunnlag.
Elevtallsprognosen bør revideres når det foreligger nye befolkningsprognoser fra
SSB. Prognosen oppdateres hvert annet år – neste gang i juni 2014.
Forholdstallene over år for de enkelte regionene
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3.2.1 Elevtallsprognoser for Haldenregionen
Forventet elevtallsutvikling i Haldenregionen i perioden basert på høyeste,
laveste og gjennomsnittlig forholdstall mellom antall elever i skolen og personer i
gruppen 16 til 18 år.
Haldenregionen - elevtallsprognoser
laveste
gj.snitt
høyeste

2015
1021
1100
1203

2020 2025 2030 2035 2040
1006 1045 1060 1138 1192
1083 1125 1142 1226 1284
1184 1230 1249 1340 1404

3.2.2 Elevtallsprognoser for Nedre Glommaregionen
Forventet elevtallsutvikling i Nedre Glomma regionen i perioden basert på
høyeste, laveste og gjennomsnittlig forholdstall mellom antall elever i skolen og
personer i gruppen 16 til 18 år.
Nedre Glom m aregionen - elevtallsprognoser
laveste
gj.snitt
høyeste

2015
4994
5215
5468

2020 2025 2030 2035 2040
4913 5197 5305 5786 6087
5131 5428 5540 6043 6357
5380 5691 5809 6336 6666
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3.2.3 Elevtallsprognoser for Indre Østfold regionen
Forventet elevtallsutvikling i Indre Østfold regionen i perioden basert på høyeste,
laveste og gjennomsnittlig forholdstall mellom antall elever i skolen og personer i
gruppen 16 til 18 år.
Indre Østfold regionen - elevtallsprognoser
laveste
gj.snitt
høyeste

2015
1693
1818
1948

2020 2025 2030 2035 2040
1631 1733 1783 1894 1999
1751 1861 1915 2034 2147
1877 1994 2052 2180 2301

3.2.4 Elevtallsprognoser for Mosseregionen
Forventet elevtallsutvikling i Mosseregionen i perioden basert på høyeste,
laveste og gjennomsnittlig forholdstall mellom antall elever i skolen og personer i
gruppen 16 til 18 år.
Mosseregionen - elevtallsprognoser
laveste
gj.snitt
høyeste

2015
1578
1742
1867

2020 2025 2030 2035 2040
1529 1618 1664 1783 1878
1687 1786 1837 1969 2073
1808 1914 1968 2110 2221
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3.2.5 Elevtallsprognoser for hele fylket
Forventet elevtallsutvikling i hele fylket i perioden basert på høyeste, laveste og
gjennomsnittlig forholdstall mellom antall elever i skolen og personer i gruppen
16 til 18 år.
Østfold - elevtallsprognoser
laveste
gj.snitt
høyeste

2015
9378
9879
10180

2020 2025 2030
9158 9678 9904
9647 10195 10434
9941 10506 10751
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2035
10687
11258
11600

2040
11247
11848
12208

KAP. 4

ELEVTALLSPROGNOSER FRA
NORCONSULT
I forbindelse med arbeidet med skolebruksplanen har Norconsult utarbeidet en
ny prognose for forventet elevtallsutvikling for videregående skoler i fylket og i
regionene. Elevtallsprognosen baserer seg på en oppdatert prognose for bosatte
16-18 åringer i fylket, justert i forhold til forventet andel som en forventer å finne
igjen som elever på skolene i de ulike regionene.
Den nye elevtallsprognosen strekker seg helt fram mot 2050 og vil i neste fase
bli brukt som et utgangspunkt for å dimensjonere skoler og utdanningsprogram
i planen. Usikkerheten i prognosen øker utover i perioden og det er prognosen
fram mot 2030 som vil være mest utslagsgivende for foreslåtte tiltak de
nærmeste årene.
Følgende regioninndeling er lagt til grunn:
Region

Kommuner

Skoler

Moss

Våler, Moss, Rygge og Råde
(50%)

Malakoff og Kirkeparken

Nedre Glomma

Fredrikstad, Hvaler, Sarpsborg
og Råde (50%)

Fredrik II, Glemmen, Borg,
St.Olav, Greåker og Kalnes

Indre Østfold

Marker, Rakkestad, Rømskog,
Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad,
Askim, Eidsberg og Hobøl

Askim og Mysen

Halden

Aremark og Halden

Halden

Råde er delt likt mellom regionene Moss og Nedre Glomma siden dette samsvarer
godt med hvilken region elevene fra denne kommunen går på skole i.

4.1

Befolkningsprognose for aldersgruppen 16-18 år
Den nye prognosen for 16-18 åringer tar utgangspunkt i registrert befolkning
på ettårige aldersgrupper i kommunene i fylket ved siste årsskifte.
Befolkningsendringer som følge av flytting/innvandring og dødelighet er i
prognosen forventet å holde seg på det gjennomsnittlige nivået fra de 5 siste
år. Fruktbarheten i befolkningen er forventet å holde seg på samme nivå som
SSB har lagt inn i sitt middelalternativ i hele perioden. Alle grunnlagsdata
for prognosen er hentet fra Statistikkbanken i SSB. Beregningene er utført i
egenutviklede regnearkmodeller.
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I figuren nedenfor er prognosen for hele fylket vist sammen med alternative
SSB-prognoser. Figuren viser at Norconsultprognosen ligger tett opp til
middelprognosen til SSB. Etter noen år med noe nedgang, kan det forventes
en relativt stor vekst i perioden 2021-2026. Den største veksten kan imidlertid
forventes i perioden 2030-2040.

Figur 1 - Befolkningsprognose (Norconsult)

Figuren nedenfor viser Norconsult sin prognose for de ulike regionene i fylket.
Figuren viser at rundt regnet halvparten av den forventede veksten utover i
perioden trolig vil komme i region Nedre Glomma.

Figur 2 - Befolkningsprognose pr region (Norconsult)
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Usikkerheten i prognosen er større jo lenger ut i prognoseperioden en kommer.
Prognosen baserer seg på videreføring av flyttemønsteret som har vært de
siste 5 årene. Dersom dette endres, som følge av endringer i arbeidsmarked,
boligbygging, innvandring eller andre faktorer som har betydning for familiers
valg av bosted, vil utviklingen kunne bli en annen. Sannsynligheten for at det
skjer store endringer de nærmeste årene er ikke så store, men på lenger sikt er
det mer usikkert. Dersom fruktbarheten blir lavere enn den har vært de siste
årene, et nivå som er videreført i prognosen, vil den forventede veksten etter
2030 bli lavere enn prognosen viser. Om fruktbarheten skulle øke vil veksten
selvfølgelig også kunne bli større.

4.2

Elevtallsprognose
Omregning fra prognose for bosatte 16-18 åringer til elevtallsprognose for
regionene er gjort på følgende måte: Prognosen for 16-18 åringer i en region
multipliseres med en justeringsfaktor som er forholdstallet mellom hvor mange
elever skolene i regionen har ved inntaket høsten 2013 i forhold til prognostisert
antall bosatte 16-18 åringer i regionen ved utgangen av året. Hvis regionen har
flere elever enn bosatte 16-18 åringer er faktoren større enn 1, i motsatt fall
lavere enn 1.
De fleste elevene går på skoler i egen region, men siden tilbudsstrukturen ikke er
lik i alle regioner og enkelte tilbud er fylkesdekkende, vil justeringsfaktoren kunne
variere relativt mye fra region til region.
Inntaket høsten 2013 gav følgende forhold mellom antall elever i regionen delt på
antall bosatte 16-18 åringer:
Nedre Glomma: 1,016
Mossregionen:

0,896

Indre Østfold:

0,846

Haldenregionen: 0,824
Nedre Glomma regionen, med sine mange skoler og brede tilbud, er den eneste
regionen som har flere elever på skolene enn bosatte 16-18 åringer.
Den foreliggende prognosen baserer seg på den samme skole- og
tilbudsstrukturen som i inneværende skoleår. Hvis søkemønsteret eller strukturen
endres vil fordelingen av elever mellom regionene endres. Prognosen inneholder
bare forventede elever på de fylkeskommunale videregående skolene. Dersom
antall private skoleplasser i eller i nærheten av Østfold øker, vil prognosen for de
fylkeskommunale skolene måtte reduseres.
Elevtallet vil også kunne endre seg noe fra det første inntaket til offisielle elevtall
for skoleåret på telletidspunktet 1. oktober. Inntakskontoret i Østfold opplyser
imidlertid at endringene ikke er vesentlige, bl.a. fordi elever som slutter erstattes
med elever på venteliste. Vi har derfor valgt å bruke justeringsfaktoren på
inntakstidspunktet i elevtallsprognosen.
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Figuren nedenfor viser elevtallsprognosen for fylkeskommunale videregående
skoler i Østfold.

Figur 3 - Elevtallsprognose (Norconsult)

I tabellen er prognosen for hele fylket og regionene gjengitt årlig for perioden
2013/14 – 2020/21 og deretter for hvert femte år fram mot 2050/51.
Region/område
Nedre Glomma
Moss
Indre Østfold
Halden
Hele Østfold

Prognose ------------>
13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 25/26 30/31 35/36 40/41 45/46 50/51
5667 5578 5579 5509 5575 5546 5535 5471 5925 5959 6476 6741 6733 6686
1981 1981 1972 1990 1943 1940 1878 1915 1977 1997 2173 2269 2277 2259
1999 1985 1955 1996 1967 1942 1891 1914 1950 1999 2156 2261 2266 2250
1028 1000
981
979 1018 1021 1004 1025 1061 1084 1171 1206 1201 1195
10675 10544 10487 10474 10503 10449 10308 10325 10913 11039 11976 12477 12477 12390

Tabell 1 - Elevtallsprognose (Norconsult)
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Figur 4 - Regionvis elevtallsprognose (Norconsult)

4.3

Valg av prognosemodell
Østfold analyse mener at moderat vekst er det mest sannsynlige scenariet. Det
samme mener SSB og de fleste kommunene. Østfold analyses prognoser på
dette nivået sammenfaller godt også med Norconsult sine prognoser. I det videre
arbeidet vil moderat vekst ligge til grunn.
Østfold Analyse har vurdert utviklingen av forholdstallene som framkommer
ved forholdet mellom elever i skolen og antall elever i aldersgruppen 16-18 år
fra 2006 til 2013. Forholdstallet har steget de siste årene og Østfold Analyse
anbefaler at det høyeste forholdstallet legges til grunn. I det videre arbeidet blir
det høyeste forholdstallet benyttet.
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KAP. 5
5.1

VURDERING AV USIKKERHET
Usikkerhetsfaktorer for befolkningsprognosene
Prognosen for Østfold samlet sett, viser det alternativet som forutsetter bl.a.
middels økonomisk vekst i landet og middels innvandring.
Det er viktig å være klar over at det er spesielt innvandringen som skaper
usikkerhet i prognosene. Innvandringen – og spesielt arbeidsinnvandringen fra
EØS-land – har vært på et historisk meget høyt nivå de 5-6 siste årene. Dette slår
kraftig ut på prognosene – da disse bygger på en framskrivning av utviklingen de
siste årene.
Arbeidsinnvandringen vil kunne endre seg i årene framover. Faktorer
som påvirker arbeidsinnvandringen er mange, men endrede forskjeller i
arbeidsmarkedet her i landet og ute i andre EØS-land vil være bestemmende.
Likeledes endringer i inntektsforskjeller og velferdstilbud landene i mellom.
Det knytter seg også stor usikkerhet til i hvilke grad arbeidsinnvandrere vil
etablere seg permanent i landet med ektefelle og barn. Dette kan slå sterkt ut
for utviklingen i aldersgruppen 16-18 år, som her er brukt som grunnlag som
elevtallsprognosene. Indirekte så vil også den økonomiske utviklingen i landet
påvirke arbeidsmarkedet – og dermed arbeidsinnvandringen.
Befolkningsprognosene er ført fram til 2040. Som det fremgår av bl.a. figuren
Befolkningsprognose 16-18 år, så øker usikkerheten i befolkningsprognosen
(avstanden mellom høye og lave forutsetninger i prognosemodellen) betraktelig
etter ca. 2025.
For mindre områder og enkeltkommuner kan lokale forhold gjøre at prognosene
avviker mye fra SSB sine prognoser- bl.a. som følge av boligbygging. For
store geografiske områder, f.eks. fylker, er det som oftest alternativ «middels
nasjonal vekst» som benyttes av planleggere og beslutningstakere – f.eks. i
fylkeskommunene.

5.2

Usikkerhetsfaktorer for dimensjonering av skoler
og utdanningsprogram
Dimensjonering av framtidens skoler og utdanningsprogram i skolebruksplanen
vil bli basert på elevtallsprognosene. Dimensjoneringen må ta høyde for noen
flere plasser enn elever i prognosen fordi ikke alle klasser vil kunne fylles opp, og
fordi det må legges inn litt reservekapasitet i tilfelle prognosen skulle vise seg å
være for lav. De store og langsiktige linjene trekkes opp i skolebruksplanen, men
den endelige dimensjoneringen av ulike utdanningstilbud år for år vil måtte skje i
årlige klasseordningssaker.
Arealbehovet på den enkelte skole vil ikke bare avhenge av antall elever på
hvert utdanningsprogram. Skolebruksplanens del II vil se nærmere på og drøfte
realismen og konsekvenser av tiltak som kan redusere det totale arealbehovet
selv om elevtallet ikke endres. Dette kan f.eks. dreie seg om å benytte arealene
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smartere, høyere grad av sambruk, høyere utnyttelsesgrad av rommene og
utvikle arealer som er mer fleksible slik at arealbehovet pr elev reduseres.
Det er påregnelig at endrede rammer og føringer, både nasjonale og regionale, vil
forekomme i planperioden. De kan ha betydelig innvirkning på dimensjoneringen
av skoleanleggene:
• Dersom en større del av yrkesopplæringen foregår i bedrift, kan dette gi 		
mindre behov for arealer. Det er også mulig å tenke seg at skolene
samarbeider med bedrifter ved opplæring som krever spesielt dyrt eller 		
arealkrevende utstyr.
• Endrede undervisningsformer kan både øke arealbruken og redusere den. 		
Dersom det stilles krav til økt undervisning i verksted, vil kravet til areal øke.
Ny bruk av IKT i undervisningen vil kunne ha motsatt effekt.
• Framtidige reformer som for eksempel en nasjonal satsning på 			
voksenopplæring, som at alle som ønsker påbygging til
generell studiekompetanse skal gis plass, vil utløse stort plassbehov. 			
Satsingsområder som f.eks. økt fysisk aktivitet kan legge press på
idrettsarealer både ute og inne. Innføring av andre satsingsområder vil kunne
ha effekt på andre arealer.
• Endring eller krav til gruppestørrelser vil kunne gi dramatiske effekter på 		
kapasitet, men også på krav til strukturen i byggene.
• Endringer i lærlingeordningen eller markedet for lærlingeplasser vil påvirke 		
antall elever som ønsker påbygning eller VG3 i skole.
• Dersom skoledagen kan strekkes ut i tid, vil skoleanleggenes kapasitet øke.
Det vil også kunne føre til jevnere fordeling på transportsystemene til og fra 		
skolen.
I tillegg vil fordelingen mellom fylkeskommunale plasser og privatskoleplasser
kunne endres. Flere privatskoleplasser er ikke et fylkeskommunalt tiltak i
seg selv, men det gir noen konsekvenser i forhold lavere elevtall og mindre
arealbehov i de fylkeskommunale skolene. Samtidig er det et viktig poeng at
erfaringen fra andre fylkeskommuner viser at de mest arealkrevende og dyreste
utdanningstilbudene ikke blir tilbudt på private skoler. Flere privatskoleplasser
fører nok derfor som oftest til høyere kostnader og større areal pr. gjenværende
elev i fylkeskommunale skoler.
Tiltak som reduserer arealkravet eller effektiviserer driften får ingen virkning før
de er realisert. Det er igjen avhengig av ressurstilgang og gjennomføringsevne.

5.3

Håndtering av usikkerheten
Mengden og graden av usikkerhet kan til en viss grad beskrives og tas høyde
for, men vil alltid være tilstede. Usikkerheten øker med tiden. Det er viktig å
benytte prosesser som kan ta høyde for usikkerheten og forholde seg til denne
på en så god måte som mulig. Hvor godt vi kan styre er avhengig av både
beslutningsprosess og utbyggingsmodell.
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Ved å velge en beslutningsprosess som først klarlegger rekkefølgen av
prosjektene kan en forholde seg til usikkerheten i elevtallsprognosene ved å flytte
byggestart og størrelse på de enkelte prosjektene. Dette forutsetter stødighet og
forutsigbarhet i beslutningsprosessene og at byggeprosjektenes forberedes ved
at tidligfasen gjennomføres tidligere enn normalt slik at både byggetid og kalkyler
er fastlagt.
Det finnes alternative utbyggingsmodeller som har innebygget større eller
mindre grad av risiko. Alternative utbyggingsmodeller må diskuteres for å finne
den mest optimale totalt sett.
I det videre planarbeidet vil det legges på en usikkerhetsfaktor på 3 % på
elevtallsprognosen for perioden som sikkerhetsmargin. Dersom det skulle
vise seg å gi et for høyt anslag, er det i de fleste tilfellene mulig å redusere
utbygningstakten og/eller prosjektets størrelse.
Befolkningsprognosene fra SSB oppdateres hvert annet år. Det er av avgjørende
betydning for planarbeidet at tendenser oppdages så tidlig som mulig.
Befolkningsprognosene blir oppdatert neste gang juni 2014.
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KAP. 1
1.1

INNLEDNING
Hensikten med dokumentet
Dette dokumentet er utarbeidet som del av Skolebruksplanen for Østfold, men
kan også benyttes som et selvstendig dokument. Dokumentet skal benyttes ved
planlegging og dimensjonering av opplæringstilbudene Østfold fylkeskommune
har ansvar for.

1.2

Bakgrunn
Fylkeskommunen må ta en rekke hensyn ved planlegging og dimensjonering av
opplæringstilbudet; og de ulike elementene trekker ofte i ulike retning:
• Elevenes søkning og rett til å komme innpå ett av tre ønsker
• Arbeidsmarkedets behov i fremtiden og tilgang på læreplasser
• Økonomi (ulike tilbud har ulike kostnader)
• Innfrielsen av førstevalg og reiseavstand sin antatte påvirkning på frafallet – 		
som er et høyt prioritert mål å redusere mest mulig
• «Distriktspolitikk» og skyssutgifter; et desentralisert (og overdimensjonert) 		
tilbud innebærer at færre får lang reisevei og skyssutgiftene reduseres.
Dimensjonering er derfor ikke matematikk, men politikk og veivalg med ulike
konsekvenser.
I OECDs rapport «Learning for Jobs» fremheves det at det er viktig å imøtekomme
elevenes forventede ønsker gjennom god rådgivning av minst to grunner:
1. Velinformerte søkere velger de programmene som passer best til egne evner 		
og interesser
2. Ved å unngå kvalitativt dårlige fagtilbud eller fagtilbud som kun kvalifiserer
for lite attraktive eller dårlig betalte jobber øver søkerne press på 			
arbeidsmarkedet og markedet for læreplasser
Elever som får sitt førstevalg tilfredsstilt har bedre muligheter for å unngå
frafall, men det betyr likevel langt mindre enn f.eks. elevenes karakterer fra
ungdomsskolen.
På den annen side vil ikke et opplæringstilbud kun basert på elevenes preferanser
sikre et samsvar mellom tilbud og behov i arbeidsmarkedet. Elevenes etterspørsel
etter enkelte fagtilbud holder seg ofte høy til tross for arbeidsgiveres manglende
behov for kvalifikasjonene elevene tilegner seg gjennom opplæringen. Det er
udiskutabelt viktig å få til en god kopling mellom tilgangen på læreplasser og
dimensjoneringen av fag- og yrkesopplæringen.
Direkte forespørsler til bedrifter og opplæringskontor kan være problematisk
fordi disse kan ha et relativt kortsiktig tidsperspektiv på sine behov og planer,
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mens fylkeskommunen må dimensjonere ut fra et fireårig løp. Enkeltbedrifter kan
dessuten ha et visst behov for å overdrive behovet for fagarbeidere fordi flere
fagarbeidere enn det lokale arbeidsmarkedet kan absorbere både gir grunnlag
for lavere lønnspress enn en ellers ville hatt og flere å velge mellom kan også
gi høyere «nivå» på de som tas inn som lærling og/eller ansettes i bedriftene.
Samtidig har mange bedrifter f.eks. innenfor OKIndustrier sitt område både
langsiktige planer og strategier på rekrutteringsområdet og fylkeskommunen
må derfor bli flinkere til å benytte seg av dette i vårt eget arbeid med skolering/
formidling av lærlinger og planlegging av tilbudsstrukturen.
Fylkesrådmannen har i dette arbeidet gjennomgått følgende dokumenter/
kilder for å kunne vurdere fremtidens utdanningsbehov innenfor videregående
opplæring i Østfold:
• NOU 2000:14 Frihet med ansvar
• NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida
• Rapporten «Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft frem mot 2020». 		
Kunnskapsdepartementet 2010.
• NAV Østfold «Prognose for arbeidsmarkedet i Østfold 2013»
• Fylkesplanen for Østfold «Østfold mot 2050»
• OECD’s rapport «Learning for Jobs»
• Rapport fra Østfoldforskning “Et kunnskapsbasert Østfold” fra 2011/13.
• Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei
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KAP. 2

2.1

FREMTIDENS UTDANNINGSBEHOV INNENFOR
VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
Fakta - behov og trender i arbeidsmarkedet og elevenes søkning
Det vanskelig å gi et klart svar på hvordan arbeidsmarkedet vil utvikle seg i
fremtiden.
F.eks. er det slik at selv om framskrivinger viser at sysselsettingen i industrien vil
avta så vil det fremdeles være stort behov for å rekruttere faglært arbeidskraft
i årene som kommer. Norge er relativt sett konkurransedyktige når det gjelder
arbeidskraft med høyere utdanning. Det er derfor forventet at det er innenfor
industrisektorer med høy andel ansatte med høyere utdanning at vi vil se størst
økning i sysselsettingen.
Rapporten «Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft frem mot 2020» fra
desember 2010 fra Kunnskapsdepartementet tar for seg tilbud og etterspørsel
etter arbeidskraft.
Tidligere framskrivinger når det gjelder behov for høyere utdanning har alle
undervurdert det reelle behovet. Fra 1986 til 1996 var det 100 % økning ved
universitetene og 65% økning ved høgskolene. Norge er det landet i OECDområdet som har lavest andel av arbeidsstyrken i yrker som består av enkle
rutinepregede oppgaver som ikke stiller krav til utdanning. Dette fører til at
arbeidstakere med lav utdanning er særlig utsatt ved omstillinger i arbeidslivet.
Fra 1980 til 2007 har vi sett en stor økning når det gjeld sysselsettingen innenfor
følgende områder:
• Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift (+104 %) - ytterligere økning 		
forventes.
• Helse og sosialtjenester (+53 %) - ytterligere økning forventes
• Undervisning (+ 53 %) - ytterligere økning forventes
• Ingeniører og andre med høy realfagskompetanse – ytterligere økning 		
forventes
• Klima/miljø (på grunn av politisk satsing)
• Forsking (på grunn av økt politisk satsing)
Næringslivet sitt behov for høyt utdannet arbeidskraft ser ut til å være dekket
med unntak av grupper med høyere teknologisk/ naturvitenskaplig utdanning.
Framskrivninger fra SSB viser at det spesielt er forventet økning av arbeidstakere
med lavere universitetsgrad/-høyskoleutdanning.
Vekstbedriftene er i hovedsak lokaliserte i storbyregionene. Til tross for et
geografisk spredt utdanningstilbud oppgir bedrifter uavhengig av regionens
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størrelse at problemer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft er en av de
viktigeste faktorene som hemmer innovasjon og verdiskapning. Tilgangen på
utdannet arbeidskraft vil i stor grad bestemme norsk næringsstruktur i framtida.
Når det gjelder framtidig behov for helse og sosialpersonell, er det forventet
stort underskudd på helsefagarbeidere men et overskudd av psykologer,
ergoterapeuter og vernepleiere.
NOU 2000:14 «Frihet med ansvar» tok for seg ulike internasjonale trender og
fremhevet bl.a. følgende:
• Høyere utdanning er ferd med å endre seg fra å være et privilegium til noe 		
nær unnværlig.
• Vi vil i framtida finne utdanningstilbud som har ei tettere kopling til 			
arbeidslivet på grunn av at stadig flere typer arbeid krever kompetanse utover
videregående skole.
• Vi vil se stadig mer akademisering av flere profesjonsutdanninger. Det er i flere
OECD- land etablert ”fokuserte universitet” som gjennom si yrkesretting har 		
en annen type nærhet til arbeids- og næringsliv.
• Det er betydelig ubalanse på nasjonalt nivå innen noen få utdanninger;
o Lærerutdanningen
o Teknologisk og naturvitenskaplig utdanning, bl.a.. ingeniørutdanning
o Høyere økonomisk/administrativ utdanning
NOU 2008: 18 «Fagopplæring for framtida» tok for seg konsekvenser av
nasjonale og internasjonale trender når det gjaldt utforming av og innhold i fagog yrkesopplæringen.
Mye større forventninger til fagarbeiderne sin kompetanse gjør at en må stille
krav til organiseringen av utdanningssystemet, bl.a.:
• Gi mulighet for større spesialisering
• Gi gode muligheter for overgang til fag- og høyskoler. Dette er den viktigeste 		
trenden i framtida. En forventer at flere vil gå via fagutdanning til høyere 		
utdanning og denne kombinasjonen av praktisk og teoretisk utdanning vil
være viktig i framtida.
Det er viktig å kontinuerlig vurdere kvalitet og relevans i fag- og
yrkesopplæringen. Arbeidet med kvalitetssikring og utvikling i fag- og
yrkesopplæringen er fylkeskommunen sitt ansvar.
En vil se et økt behov for internasjonalisering, og det innebærer behov å legge til
rette for at elever og lærlinger får delta i internasjonale mobilitetstiltak og styrke
fremmedspråk-undervisningen på alle nivå i opplæringen.
Kravet om at utdanningssystemet må sikre at fag- og yrkesopplæringa i framtida
må ha en struktur som gir anledning til å øke omfanget av opplæringa og
sikre gode overganger til fag- og høgskoler ble drøftet i Stortingsmelding 44
Utdanningslinja (2008-09). Meldingen var tydelig på at det verken er ønskelig
eller mulig for staten å styre dimensjoneringa av utdanningssystemet etter
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framtidige behov på arbeidsmarkedet, men at det bør jobbes for at ungdommene
skal få bedre informasjon om arbeidslivet sine behov. Stortingsmeldingen
fremholdt videre at opplæringen må gjøres mer faglig relevant og praksisnær,
og at det skal legges opp til større grad av fleksibilitet slik at en i større grad
kan ta hensyn til elevenes ulike behov. Fylkene bør ta i bruk praksisvegen og
praksisbrevordningen og få til mer hospitering og utveksling av personale mellom
skole og arbeidsliv.
Analyser av elevene sine ønsker for 2011 og 2012 viser at det er rekordhøyt
søkertall. På landsbasis er det bare innenfor bygg og anleggsteknikk det var færre
søkere til læreplass enn i 2010 (en nedgang på 19 % siden 2008).
Teknikk og industriell produksjon (TIP) er det utdanningsprogrammet der flest
elever på landsbasis søker læreplass. Deretter kommer helse- og omsorgsfag,
elektrofag, og bygg og anleggsteknikk.
Trenden med at flere yrkesfagelever søker påbygging til generell
studiekompetanse har holdt seg. Bakgrunnen for dette er både mangel på
læreplasser og reelle forandringer i ønsker om fremtidig karriere blant elevene.
Denne utviklingen kan bidra til å svekke utdanningssystemet fordi mange ikke
får brukt den fagkompetansen de har tilegnet seg på vg1 og vg2. Dersom en
antar at de fleste som tar påbygg til generell studiekompetanse ikke tar fagbrev
i etterkant, kan denne trenden sees som lite hensiktsmessig bruk av ressurser
på grunn av at yrkesfaglige utdannings-program er langt mer kostnadskrevende
for skoleeier. På den annen side kan en se på det som en styrke ved det norske
utdanningssystemet, at elever kan oppnå generell studiekompetanse gjennom
en mer praktisk rettet videregående utdanning. Det kan være elever som
allerede fra starten planlegger et mindre teoritungt løp for å oppnå generell
studiekompetanse.
Det har vært mye oppmerksomhet knyttet til rekruttering til helse- og omsorgsfag
de siste åra på grunn av at en ser at det med nåværende nivå på rekruttering
og fullføring vil bli vanskelig å fylle det store behovet for arbeidskraft i helse og
omsorgssektoren i årene som kommer.
Elever fra alle yrkesfaglige utdanningsprogram søker seg til påbygg, men det
er særlig innenfor helse og omsorgsfag og service og samferdsel at nesten
1 av 3 elever velger påbygg på vg3 (nasjonale tall). Ifølge en beregning fra
Texmon og Stølen 2009 vil det for landet totalt sett i 2030 være et underskudd
av helsepersonell på 38000 årsverk, og underskuddet vil være særlig stort fra
gruppene som har sin sluttkompetanse fra videregående skole. De to siste
åra har trenden snudd på nasjonalt nivå og det totale søkertallet til helse- og
omsorgsfag har økt med 11 %. En viktig faktor i denne sammenheng er at dette
er det utdanningsprogrammet med høyest gjennomsnittsalder og det er derfor
mange søkere som ikke har ungdomsrett. Disse problemstillingene er svært
relevante når det gjeld framtidig dimensjonering av skoletilbudet innenfor
utdanningsprogrammet helse- og omsorgsfag.
Det er generelt et behov for utdanningsbehov som treffer og fungerer godt
for den økende delen av befolkningen med innvandrerbakgrunn slik at disse
styrker sitt utdanningsnivå og deltar i arbeidsmarkedet. Dette berører vår

88

ordning for innføringsklasser, muligheter for å kunne ta Vg1-tilbud over to år
og forsterket norsk-opplæring. Fylkesrådmannen vil arbeide videre med disse
problemstillingene og komme tilbake for fylkestinget med en egen sak på et
senere tidspunkt.

2.2

Arbeidsmarkedet i Østfold
Det har vært store endringer i bransjestrukturen i fylket. Østfold har i løpet av
en 30-40-års-periode gått fra å være et «industrifylke» med stor prosessindustri
og vareproduksjon – til å bli et fylke med en mer allsidig sysselsettingsstruktur.
I industrien er antallet arbeidsplasser blitt redusert med mer enn 10 000 i løpet
av de siste 25 årene. Mens det har vært en nedgang i sysselsettingen i industrien
og i noen grad i primærnæringene og transport-/kommunikasjonssektoren, så
har det vært en økning i antall arbeidsplasser i samtlige andre bransjer. Størst
vekst har det vært innenfor offentlig tjenesteproduksjon, varehandel, finans- og
forretningsmessig virksomhet og privat tjenesteyting.
NAV Østfold lager hvert år en prognose for arbeidsmarkedets utvikling
kommende år. Prognosen er basert på en rekke kilder nasjonalt og fra Østfold. Av
prognosen for 2013 (utarbeidet i desember 2012) fremkommer følgende:
• Sysselsettingen forventes å øke innenfor bla. bygg/anleggsnæringen, 			
trevare, bergverksdrift, produksjon av elektriske og optiske produkter, helse/		
sosialsektoren, utdanningssektoren, renholdsbransjen, personlig pleie/		
trening, informasjon/kommunikasjon
• Sysselsettingen forventes å være omtrent uendret innenfor varehandel, 		
overnatting/servering
• Sysselsettingen forventes redusert innenfor finans/forsikring
Det understrekes at dette er en prognoser for 2013 og derfor har begrenset verdi
når det gjelder langsiktige trender.

2.3

Østfoldforsknings rapport «Et kunnskapsbasert Østfold»
Et kunnskapsbasert Østfold er et forskningsprosjekt der det overordnede målet
er å bidra til langsiktig økonomisk vekst i Østfold. Prosjektet har studert blant
annet Østfolds næringsliv, arbeidsmarkeder og kunnskapsmiljøer og drøftet
overordnede strategier som kan følges for å løse identifiserte utfordringer.
Det er i rapporten pekt på fire næringsgrupper der det er mulig å oppnå en
nasjonalt ledende posisjon og hvordan deres verdiskapningspotensiale kan
realiseres. Disse næringsgruppene er:
• Bygg og anlegg
• Fornybar energi og miljø
• Helse, i kombinasjon med IKT
• Næringsmiddel, emballasje, logostikk og handel
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Rapporten behandler ikke videregående opplæring sin rolle spesielt i forhold til
rekruttering og kompetansebygging på disse områdene, men kan tolkes i retning
av at de utdanningsprogram og fag det blir særlig viktig å lykkes med i fremtiden
vil være:
• Utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsfag
• Studiespesialisering (realfag, science-linje, IKT)
• Helse- og oppvekstfag
• Service og samferdselsfag

2.4

Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei
Meldingen gir en samlet vurdering av status og videre hovedutfordringer
i grunnopplæringen. Det pekes på at det er lite sikker kunnskap om hvilken
kompetanse som vil bli etterspurt de neste 20-30 år frem i tid og varsler
opprettelsen av et offentlig utvalg som skal utrede fremtidens kompetansebehov.
Det angis likevel at sosial kompetanse, evne til innovasjon og kreativitet samt
kunnskap om forskjellige kulturer og språk vil få større betydning i fremtida.
I tillegg varsles en styrking av skolens realfaglige, naturvitenskaplige og
teknologiske kompetanse. For øvrig gis fag- og yrkesopplæringen et spesielt fokus
i meldingen.
I meldingen fremmes det en del konkrete forslag om endringer i dagens
utdanningsprogram, blant annet:
• Omgjøring av utdanningsprogrammet for medier og kommunikasjon fra et 		
yrkesfaglig til et studieforberedende program
• Etablere formgiving som et eget studieforberedende program
• Gi elever med fullført og bestått fag- og yrkesopplæring rett til påbygning til 		
generell studiekompetanse
• Gi skoleeierne mulighet til å etablere yrkesfaglige veier til generell 			
studiekompetanse gjennom videregående opplæring
• Legge til rette for tidligere og hyppigere veksling mellom opplæring i skole
og arbeidsliv
• Legge opp til at mer av opplæringen i «prosjekt til fordypning» bør foregå
i bedrift
• Gjennomføre forsøk med alternativer til vg3 i skole for elever som ikke får 		
læreplass
• Stimulere fylkeskommunene til økt buk av kombinasjonstiltak i samarbeid
med NAV.
Når det gjelder fremtidens behov for arbeidskraft pekes på følgende
yrkesgrupper der det vil bli mangel på arbeidskraft med høyere utdanning:
sykepleiere, lærere, barnehagelærere, sivilingeniører, ingeniører og realister.
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2.5

Føringer i fylkeskommunens plandokumenter
I fylkesplanen for Østfold «Østfold mot 2050» ligger flere strategier under
delmålene for næringsutvikling og kompetanseutvikling som er relevant for
denne saken. Herunder nevnes;
• Sterk satsning på kunnskapsbaserte nyetableringer og fortsatt satsning på 		
etablert industri som kunnskapsbedrifter
• Videreutvikle Østfold som foregangsfylke for anvendelse av effektive 			
produksjonsmetoder og industriell design
• Utvikle, styrke og synliggjøre opplevelsesbasert produksjon og produkter
• Utvikle kompetanse innen internasjonalisering, handelstekniske forhold,
språk og kultur
• Stimulere til etablering av elev-, ungdoms- og studentbedrifter
• Utvikle og styrke kompetansegrunnlaget i Østfold gjennom fokus på realfag, 		
teknologi, innovasjon og nyskaping
I økonomiplan og årsbudsjett har hovedmål for kompetanseutviklingen i fylket
vært definert slik de siste årene: «Det generelle kompetansenivået i Østfold skal
høynes til minst gjennomsnittet for landet. Kompetansen innenfor nyskaping
og innovasjon skal økes og opplæringsinstitusjonene skal ha et tilbud som
optimaliserer den enkeltes mulighet for læring og samtidig ivaretar næringslivets
og offentlig virksomhets behov for kompetent arbeidskraft».

2.6

Oppsummering / konklusjon
I den eksterne høringsrunden påpekte både LO, NHO og OKIndustrier
at Østfold fortsatt er et stort industrifylke med stort behov for gode
fagarbeidere i årene som kommer. Dette gjelder særlig innenfor fag som
omfattes av utdanningsprogrammet Teknikk- og industriell produksjon (TP) og
industriteknologi og kjemiprosess spesielt. Fylkesrådmannen har merket seg
disse innspillene og tatt hensyn til det i oppsummeringen/konklusjonen nedenfor.
Fylkesrådmannen anbefaler å fokusere på følgende i tiden framover:
Innenfor studieforberedende utdanningsprogram
• Legge til rette for volumvekst på Studiespesialisering og særlig satse på gode 		
undervisningsarealer for realfag (rom og utstyr)
• Fortsatt satsning på Science-linje og eventuelt lignende tilbud
• Fortsatt satsning på International Baccalaureate (gitt at søkningen forsvarer 		
det og fylkeskommunens økonomiske rammer tillater det)
Innenfor yrkesforberedende utdanningsprogram:
• Legge til rette for volumvekst og gode læringsarenaer for helse- og 			
oppvekstfag (særlig å få flere ferdig kvalifiserte helsefagarbeidere)
• Utvikle tilbud/kvalitet innenfor Teknikk og industriell produksjon rettet mot 		
særlige behov og satsningsområder i Østfold
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• Utvikle tilbud/kvalitet innenfor bygg- og anleggsfag rettet mot særlige behov 		
og satsningsområder i Østfold
• Utvikle tilbud/kvalitet innenfor service og samferdselsfag rettet mot særlige 		
behov og satsningsområder i Østfold
• Videreutvikle flere TAF-ordninger (gitt at søkningen forsvarer det og 			
fylkeskommunens økonomiske rammer tillater det)
• Bedre forutsetningene for samarbeid og samhandling mellom våre 			
yrkesfaglige miljøer og næringslivet, opplæringskontorer og opplæringsbedrifter
Generelt for alle utdanningsprogram:
• overordnet mål å legge til rette generelt for at flest mulig fullfører og består de
utdanningsprogrammene de har startet på
• fokusere på internasjonalisering, innovasjon/kreativt arbeid, sosial 			
kompetanse
Prioriteringene av ovenfornevnte innebærer at øvrige utdanningsprogram
utvikles etter et «godt-nok»-prinsipp uten særlige satsninger når det gjelder
å stimulere til økt volum. Det understrekes imidlertid at denne angivelsen
av prioriteringer må brukes fleksibelt og med «vett og forstand», og at
den må være gjenstand for særlig vurdering ved kommende rulleringer av
skolebruksplanen når nye trender og behov i arbeidsmarkedet fester seg. Flere av
høringsinstansene påpeker f.eks de mulighetene og behovene som ligger inne i
utdanningsprogrammet restaurant/matfag.
På de utdanningsprogram og enkelttilbud det skal satses særlig på i årene som
kommer skal det vektlegges å utforme dette arbeidet i nært samarbeid med
næringsliv og andre offentlige virksomheter og kompetansemiljøer i Østfold.
Målsettingen med dette er å gjøre den faglige utviklingen praksis-nær og
oppdatert og også at alternative opplæringsarenaer blir en integrert del av dette
arbeidet. Det vises i denne sammenheng også den inngåtte avtalen mellom
fylkeskommunen og Voksenopplæringsforbundet (VOFO) om samarbeid om
opplæring for voksen både når det gjelder innhold og bruk av lokaler på våre
videregående skoler.
Det må arbeides videre, i samarbeid med kunnskapsmiljøer og næringslivet i
Østfold, med hva det konkrete innholdet i satsningsområdene særskilt for Østfold
innenfor Bygg/anlegg og Service/samferdsel skal bestå av og hvordan det konkret
skal påvirke innholdet i opplæringen på vgs-nivå i Østfold.

92

KAP. 3
3.1

ANDRE OPPLÆRINGSTILBUD
Tilbud for elever med ekstra opplæringstilbud
Anbefaling: Spesialundervisningen bør i størst mulig grad integreres og dermed
fordeles jevnt mellom skolene da det er viktig at elevene er godt integrert og så
langt mulig får gå på sin nærskole. I tillegg bør det legges opp til at elever med
helt spesielle behov kanaliseres til knutepunktskoler/kompetansesentra som
innehar spesialkompetanse og egnede bygningsmessige fasiliteter etc. for denne
elevgruppen.
Bakgrunn
Fremtidens volum, innhold og organisering av spesialundervisningen i Østfold
vil påvirke fordeling av både elev-volum, skolenes «profil» og bygningsmessige
løsninger i årene som kommer. For noen av elevgruppene som får
spesialundervisning er det nødvendig med omfattende fysisk tilrettelegging
av undervisningsarealene. Det tas derfor en gjennomgang av hvordan
behovsutviklingen og organiseringen er tenkt for fremtiden.
Prinsipielt og rettslig utgangspunkt
All undervisning skal være tilpasset den enkelte elevens evner og forutsetninger,
jfr. Opplæringsloven § 3-1. Også spesialundervisning er tilpasset opplæring,
men ikke all tilpasset opplæring er spesialundervisning. Spesialundervisning er
en individuell rett for elever som ikke får, eller kan få tilfredsstillende utbytte av
ordinær undervisning, jfr. Opplæringsloven § 5-1.
Mellom gruppen som helt klart ikke har behov for spesialundervisning, og
gruppen med så store behov at den helt klart har rett til spesialundervisning,
er det en gråsone. Elevene i denne gråsonen, kan ved noen skoler ha tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen når den tilpasses godt nok.
Ved andre skoler blir undervisningstilbudet deres definert som spesialundervisning. Det er et nasjonalt mål å redusere behovet for spesialundervisning
ved å gi elevene tilpasset undervisning med et tilfredsstillende utbytte.
Samtidig er det et lite antall elever som har behov for egne, særskilt organiserte
opplæringstilbud. Erfaring viser at 0,5 til 1,5 % av elevene som har lærevansker
eller funksjonshemninger av alvorlig grad ikke får tilfredsstillende utbytte av
opplæring gitt integrert med ordinære elever.
Opplæringstilbudet til elever med lærevansker og funksjonshemninger med lav
forekomst skal ha høy kvalitet. Det skal være bevissthet om at elevene skal ha
opplæring av skolens personale, under skolens ansvar og etter fag i læreplanen,
generell læreplan og IOP. Et høyt faglig nivå i undervisningen av elever med
sjeldne lærevansker og funksjonshemninger er avhengig av et sentralisert
fagmiljø med en viss størrelse. (Jfr. NOU: 2003: 16 – I første rekke, ble utarbeidet
av «Kvalitetsutvalget».
I all hovedsak gjennomføres ulik type spesialundervisning ved alle våre
videregående skoler, samt ved Halden vgs sin filial på Tosterødberget som også
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har et internat-tilbud. Det er en klar overvekt av behov for spesialundervisning i
den yrkesfaglige delen av tilbudsstrukturen. Dette medfører en skjevfordeling av
elevgruppen mellom skolene der Kalnes og Borg tar en forholdsmessige særlig
stor andel, mens Frederik II tar en særlig lav andel.
Det kjøpes også noen eksterne elevplasser for eksempel for døve eller for elever
med særlige psykososiale og emosjonelle vansker.
Kompetansesentra for ulike vanskegrupper
Skolebruksplanen er ment å gi langsiktighet og forutsigbarhet i planleggingen
for både skoleeier og de enkelte videregående skoler når det gjelder utvikling
i elevvolum, faglige tilbud og bygningsmessige endringer i skolen. Innenfor
spesialundervisningsområdet er dette viktigst å avklare der det skal videreføres
eller etableres forsterkede enheter kjennetegnet ved at:
• opplæringen gjennomgående gjennomføres i små grupper
• personalet har gjennomgående spes.ped-kompetanse
• det kreves særlige bygningsmessige og utstyrsmessige løsninger for å oppnå 		
godt opplæringsmiljø
• elevgrunnlaget hentes fra en større del av fylket enn skolens normale 		
inntaksområde
Disse miljøene/enhetene er til nå gjerne kalt «forsterkede enheter». Det foreslås
nå å definere de til «kompetansesentre» der de i tillegg til å ivareta tilbudet har
et veiledningsansvar for de øvrige skolene i fylket som også har elever i samme
vanskegruppe da det ikke er sannsynlig at alle elever i de ulike vanskegruppene
alltid vil gå på skolen(e) som har eget kompetansesenter. For å ivareta denne
rollen må kompetansesenterskolen motta noe større økonomiske ressurser enn
det som følger av normale tildelinger.
Nedenfor er det gitt en kortfattet beskrivelse av dagens tilbud/organisering
for de ulike vanskegruppene samt gitt prinsipielle føringer for den videre
utvikling. Det understrekes at det kan være store variasjoner i læringsvanskene
innenfor de ulike diagnoser/-vanskegrupper, samt at mange elever tilhører flere
vanskegrupper samtidig. Den enkelte elevs undervisningstilbud vil derfor alltid
være en konsekvens av individuelle vurderinger knyttet til sakkyndig vurdering
som gjennomføres av PPT.

Multifunksjonshemmede
Generelt:
Multifunksjonshemmede har omfattende kognitiv svikt kombinert med
motoriske vansker og syns-/hørselstap sammen med somatiske og helsemessige
utfordringer. Det fødes ca 2 multifunksjonshemmede barn pr år i Østfold, i tillegg
kommer innflyttede og ulykker m.v. som skjer i løpet av barne- og ungdomsårene.
Skolene må samarbeide i et omfattende fagnettverk i form av
ansvarsgruppemøter og med foreldre/ansatte i bolig eller avlastning. Videre
er personalet sammensatt av spesialpedagoger, vernepleiere og assistenter.
Lokalene må være tilrettelagt for framkommelighet med rullestoler og andre
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plasskrevende hjelpemidler. Elevgruppen representerer lav forekomst, noe som
i denne sammenhengen igjen krever sentraliserte tilbud for å opprettholde
kompetanse i skolen og realistiske økonomiske rammebetingelser for at elevene
skal ha sosialt utbytte av skolemiljøet.
Dagens organisering:
I Indre Østfold kjøper fylkeskommunen opplæringstilbud for
multifunksjonshemmede fra den interkommunale spesialskolen Mortenstua og
det bygges en ny avdeling ved Mysen vgs.
Borg videregående skole Allmennpraktisk linje (APK) er i utgangspunktet et
fylkesdekkende tilbud og kompetansesenter for multifunksjonshemmede elever
og elever med alvorlig utviklingshemning og lærevansker av alvorlig grad. I dag
ivaretar Borg opplæringsbehovet for målgruppen i Nedre Glomma, (Fredrikstad
og Sarpsborg) og deler av region Moss. Også Kirkeparken vgs i Moss har egen
avdeling for elevgruppen.
Halden videregående skole ivaretar behovet for multifunksjonshemmede og
elever med alvorlig utviklingshemning på forsterket avdeling ved avdelingen på
Risum.
Videre utvikling:
Alle regioner i Østfold bør ha et kompetansesenter for multifunksjonshemmede
da gruppen ofte er lite mobil og antallet forventes å øke i årene som kommer.
Kompetansesentrene knyttes til de skolene som har et tilbud i dag; Borg vgs,
Kirkeparken vgs, Mysen vgs og Halden vgs. I tillegg bør en skole i Fredrikstad også
får en slik funksjon som følge av elevtallsvolumet i denne regionen og behovet
for å kunne avlaste Borg vgs.

Utviklingshemmede
Generelt:
Med utgangspunkt i internasjonale og nasjonale kilder kan det anslås at ca 1,5%
av befolkningen i Norge kan regnes som utviklingshemmede. Det er imidlertid
stor grad av kognitiv variasjon blant mennesker med utviklingshemning. Det betyr
at utviklingshemmede ikke kan vurderes som gruppe når det skal planlegges
opplæringstilbud. Ungdom med «lett» til «moderat» grad av utviklingshemning
vil, dersom det legges til rette for det, ha godt utbytte av å delta i undervisning i
en ordinær klasse.
Dagens organisering:
Opplæringstilbudet til utviklingshemmede elever er gjennomgående ikke
organisert som sentrale forsterkede enheter. Disse elevene befinner seg på alle
de videregående skolene og spredt på utdanningsprogram alt etter planlagt
yrkesvalg og framtidig arbeid. Noen skoler har imidlertid store miljøer og
tilpassede tilbud for denne elevgruppen - f.eks på Kalnes vgs.
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Videre utvikling:
Det etableres ikke egne kompetansesentre for denne gruppen, men legges
opp til at alle skoler skal kunne ivareta et innslag av utviklingshemmede ved
tilrettelegging innenfor ordinære tilbud/organisasjonsformer. For elever med
alvorlig grad av utviklingshemming vil det fortsatt være vanlig at undervisningen
organiseres i egne grupper.

Autister
Generelt:
Autistene karakteriseres ved alvorlig forstyrrelse i sosiale relasjoner.
Funksjonsnivået varierer sterkt fra individ til individ. Autismespekteret
representerer lav forekomst og det kreves spesialisert spesialpedagogisk
kompetanse og metodebruk. Elever med autisme har behov for
spesialundervisning som er tilpasset og tar hensyn til de særtrekkene som er
typiske: kontaktforstyrrelser, kommunikasjonsforstyrrelser og tvangspreget
atferdsmønster.
Dagens organisering:
Kalnes videregående skole etablerte et tilbud for elever med autisme høsten
2013. Den bygningsmessige løsningen er å betrakte som midlertidig (den tidligere
rektorboligen).
Videre utvikling:
Vi kan ikke forvente at alle elever med autisme i Østfold søker til Kalnes, men
Kalnes etableres og forsterkes som det fylkesdekkende kompetansesenteret med
veiledningsansvar ovenfor andre skoler som eventuelt får tidvis mindre innslag av
autister. Det arbeides videre med planlegging av en permanent fylkesdekkende
enhet på Kalnes med plass til ca 6-8 elever. Det foreligger en skisse til løsning på
Oretunet ved Vestvannet.

Psykiske lidelser
Generelt:
Mellom 15 og 20 prosent av alle barn og unge i Norge har psykiske plager
som påvirker deres funksjonsnivå. Blant 15 - 16 åringene har rundt 17
prosent psykiske plager, 25 prosent av jentene, 9 prosent av guttene. De mest
utbredte psykiske lidelsene blant barn i alderen 7 - 9 år er etter forekomst,
atferdsproblemer, angstlidelser, ADHD og depresjon, med 2/3 av lidelsene blant
gutter og 1/3 blant jenter. Etter pubertet er bildet snudd, de vanligste lidelsene
er da, angst, depresjon, atferdsforstyrrelser og ADHD, med 2/3 av lidelsene blant
jentene og 1/3 blant guttene. (Folkehelseinstituttet). Psykiske vansker er unntaket
fra regelen om lav forekomst, behovet for spesialisert kompetanse og skjermet
opplæringssituasjon. Både egne registeringer og statistikk fra helsesektoren
dokumenterer høy forekomst, og erfaring tilsier at mange har behov for skjermet
undervisning.
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Dagens organisering:
Elever som er lagt inn ved Ungdomspsykiatrisk seksjon på Sykehuset Østfold
sin avdeling på Veum og på Capio anoreksisenter får tilrettelagt undervisning
av Glemmen vgs i tilknytning til institusjonsoppholdet. Undervisningen gis
henholdsvis på en skoleavdeling på Veum og på senteret på Helsehuset på
Kråkerøy. For øvrig har alle skoler innslag av elever med psykiske lidelser som
ivaretas innenfor det ordinære tilbudet / ordinær organisering.
Videre utvikling:
Bygningsmassen på Veum ligger ute for salg og skal avhendes før sykehuset
samler all virksomhet på Sykehuset Kalnes. Det betyr at skolelokalene selges
innen 2015 og at fylkeskommunen sannsynligvis må finne nye lokaler til
virksomheten. Det anses lite aktuelt å prøve å kjøpe eller fortsatt leie lokaler
på Veum etter et salg. Det arbeides nå med ulike alternativer for lokalisering i
fremtiden; ved Glemmens avdeling på Lisleby, på det tidligere fagskolebygget
på Ise eller ved en ny avdeling på Kalnes slik at det får en nærhet til Sykehuset
Østfold.

Psykososiale (og emosjonelle) vansker
Generelt:
Psykososiale vansker blir definert som en sammenslåing av psykiske og sosiale
vansker. Omtrent en tredjedel av barn og unge med psykososiale vansker har
primært sosiale vansker. Like mange har primært emosjonelle vansker, og
ytterligere en tredjedel har en kombinasjon av disse to vanskene. Noen elever,
med alvorlig grad av psykososiale vansker, vil i perioder av ungdomsskoletrinnet
og over i videregående ha behov for at opplæringen skjer skjermet fra den øvrige
skolen. Det har vært en markant økning i behovet for spesialiserte tjenester
innenfor barnevernet, psykiatrien, spesialundervisning og kriminalomsorgen for
denne gruppen elever de siste årene.
Dagens organisering:
Halden videregående skole avd. Tosterødberget er en skjermet enhet som
har valgt konsekvenspedagogikk som grunnlag for det tilbudet som gis.
Tosterødberget skal hente sine elever fra hele fylket, men de siste årene har
elevene i hovedsak kommet fra Halden og Aremark. Det er igangsatt et arbeid
med bygningsmessige utbedringer på Tosterødberget.
For øvrig har alle skoler innslag av elever med psykososiale og emosjonelle
vansker som ivaretas innenfor det ordinære tilbudet / ordinær organisering. Det
kan nevnes at Frederik II vgs de siste årene hatt et særskilt tilbud i leide lokaler på
skolens område.
Videre utvikling:
Kirkeparken og Malakoff videregående skoler har de siste årene opplevd
krevende situasjoner med utagerende og truende atferd både overfor elever
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og ansatte på skolene. Etter en samlet vurdering, begrunnet i samtale med
ansvarlig for barnevern i regionen, erfaringer med etablering av flere små
barnevernsinstitusjoner som øker presset på skolene og erfaringer med krevende
adferdspedagogiske utfordringer på skolene, bør en i Mosseregionen etablere
en forsterket enhet (dagtilbud) for elever med psykiske og sosiale vansker der
konsekvenspedagogikk utgjør plattformen for virksomheten. Når det gjelder
organisering av tilbudet, til en av de vgs i Moss eller eventuelt som en del av eller
i samrbeid med Østfold fylkeskommunale grunnskole, vil det bli arbeidet videre
med dette.
For øvrig må alle de vgs påregne en fortsatt andel av elevmassen innenfor
denne vanskegruppen, men at de i større grad enn tidligere kan faglig støtte og
veiledning av kompetansesentrene på henholdsvis Tosterødberget og det som
etableres i Mosseregionen.

Blinde og sterkt svaksynte
Generelt:
Synshemmede har lovfestet rettigheter til spesifikk opplæring uten at det
er definert som spesialundervisning. Spesialskolene for blinde og sterkt
synshemmede ble nedlagt tidlig på nittitallet. Synshemmede elever skal gå i
ordinære skoler og delta i ordinær undervisning. Imidlertid kreves spesialisert
kompetanse for å ivareta elevenes rettigheter i forbindelse med bruk av tekniske
hjelpemidler, samt vedlikeholde bruk av punktskrift, punktnoter for dem det er
aktuelt for, mobilitet mm.
Dagens organisering:
Greåker vgs er den skolen i landet med best kompetanse og størst fagmiljø
innenfor synspedagogikk. Skolen har status som knutepunktskole, hvilket
innebærer at Greåker som ordinær videregående skole har spesialisert
kompetanse, men elevene er integrert og inkludert i ordinær undervisning.
Høsten 2012 ble det ferdigstilt et hybelhus på Greåker for elever i denne
målgruppen.
Videre utvikling:
Tilbudet på Greåker vgs videreføres.

3.2

Påbygging til generell studiekompetanse
Anbefaling: Påbygg vurderes samlet på noen få skoler slik at disse får et
solid fagmiljø på dette området; f.eks. til en skole i hver region. Temaet må
sees i sammenheng med kommende rett til påbygning etter fullført fag- eler
svennebrev.
Tilbudet gis i dag ved samtlige 11 videregående skoler. Ved å fordele påbygg på
for mange skoler, blir det enkeltstående miljøer som lett blir sårbare. I praksis
er det også vanskelig å etterleve prinsipper innenfor lærende organisasjon med
tanke på samarbeid, erfaringsdeling og drøfting. Påbygg er en «nisje» innenfor ST
som innebærer «andre» utfordringer og behov i forhold til tilpasset opplæring og
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didaktikk.
Årets skolering i regi av NyGiv for påbyggslærere tydeliggjorde et sterkt behov
for fokus på et utvidet og samlet fagmiljø. Dette ble vektlagt for å stå samlet om
utfordringene og å fokusere på kvalitet og videreutvikling av tilbudet. Tilbudet
bør derfor plasseres i miljøer som allerede er kjent med problematikken.
Skoler med utdanningsprogram for studiespesialisering vil kunne kombinere
ordinære elever med påbygging og dermed oppnå effektiviseringsgevinster, i
tillegg til at dette muliggjør flere fagvalgsblokker for elevene. Dette tilsier isolert
sett at påbygg bør legges til skoler som fra før har studiespesialisering. Plassering
kan begrunnes ut fra eksisterende kompetanse ved skolen, eller ut fra behov for å
styrke en skole slik at skolen oppnår en større grad av kompetanse på området.
Å samle fagmiljøene vil være et tiltak for å øke gjennomføringen. Det er i tråd
med den effekten vi vet fagmiljøene vil ha av samarbeid internt/eksternt, og
teorien rundt lærende organisasjon. Dette vil gi muligheten for å bygge et sterkt
læringsmiljø. Evidens tilsier at team av påbygg lærere og et godt læringsmiljø
hvor elevene trives vil ha innvirkning på gjennomføring og resultater.
I stortingsmeldingen «På rett vei» foreslår regjeringen å gi elever med fullført og
bestått fag- og yrkesopplæring rett til påbygging til generell studiekompetanse.
Dette vil kunne påvirke volumet på dette området betydelig i årene som kommer.

3.3

Tekniske allmenfag (TAF)
Anbefaling: Basert på evaluering av eksisterende tilbud legges det opp til
etablering av TAF-tilbud også i andre regioner i fylket der det ligger særlig godt til
rette for det ut fra skolens forutsetninger og arbeidsmarkedets behov.
Tekniske allmenfag (TAF) er en fireårig kombinasjonsutdanning basert på
teoriundervisning i skole og praksis i bedrift - elevene får opplæring på begge
arenaene i alle fire år. Tilbudet innebærer at elevene etter fire år oppnår dobbel
kvalifikasjon, med både yrkeskompetanse og studiekompetanse. Ordningen
krever utstrakt samarbeid med lokalt arbeidsliv. TAF er ikke en del av den felles
tilbudsstrukturen for videregående opplæring og fylkeskommunene står derfor
fritt til om TAF skal tilbys og på hvilke utdanningsprogram
TAF tilbys i dag i Østfold innenfor utdanningsprogrammet Teknikk/industriell
produksjon (Borg), Service/samferdsel (Frederik II), Helse/sosialfag (Glemmen) og
Bygg/anleggsteknikk (Greåker). Samtlige skoler ligger i Nedre Glomma.
TAF-ordningens videre utvikling er pr dato til vurdering i departementet og siden
det er usikkert hva rammebetingelsene vil bli i tiden må en derfor komme tilbake
til dette temaet i forbindelse med Skolebruksplanen på et senere tidspunkt.
TAF-ordninger er mer kostnadskrevende enn andre tilbud og økonomiske
rammer kan begrense mulighetene for flere etableringer. Det signaliseres
allikevel nå at fylkeskommunen er positiv til at flere TAF-tilbud kan etableres i
også andre regioner enn Nedre Glomma. Hvilke skoler og utdanningsprogram
som er mest aktuelle vil være avhengig av evaluering av pågående tilbud, men
disse bør knyttes opp særlige forutsetninger og behov som ligger i det lokale
arbeidsmarkedet skolen inngår i.
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