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FORORD
Akershus fylkeskommune skal gi barn og ungdom en kompetanse
som gjør dem kvalifisert for videre studier og arbeidsliv. Plan for
videregående opplæring definerer akershusopplæringens visjon,
verdifundament og strategiske hovedmål. Vi synliggjør områder
med god praksis og høy kvalitet og områder hvor vi ønsker å skape
til dels store kvalitetsforbedringer.
Sammen med økonomiplanen, tilstandsrapporten og årsrapporten
gir plan for videregående opplæring skoleeier en mulighet for helhetlig kvalitetsutvikling. Planen gir ikke en uttømmende tiltaksliste,
men en tydelig og strategisk retning for å nå målene våre.
Plan for videregående opplæring forplikter. Alle involverte i akershusopplæringen må bidra for å realisere planen og hovedmålene
i den. Dette krever at vi reflekterer over hvordan våre beslutninger
og væremåte påvirker elevenes, lærlingenes og lærekandidatenes
trivsel og læring. Planen sees i sammenheng med strategiplan for
yrkesfagløftet og Den gode akershusskolen.
Forrige skoleår gav oss fullført og bestått for studieforberedende
utdanningsprogram på 89,3 prosent og 83,6 prosent for yrkesfaglige
utdanningsprogram. Dette er svært gode resultater og helt i toppsjiktet nasjonalt. Det er imidlertid ikke slik at det er gjennom målinger
og resultatfokus vi utvikler kvaliteten i akershusopplæringen. Vi kan
ikke kontrollere oss til kvalitet. Et velfungerende profesjonsfelleskap
i skole og bedrift må leite like mye som å konstatere hva som har
god innvirkning på den enkeltes læring og utvikling. Vi må motvirke
en instrumentell tilnærming og en endimensjonal tiltaksstyring av
videregående opplæring.
John Arve Eide
fylkesdirektør for
videregående opplæring
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Mars 2018
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Gjennom å utvikle en felles profesjonskultur basert på våre visjoner
og etiske bevissthet vil vi opprettholde medarbeidernes engasjement
i et arbeid med svært stor betydning for den enkeltes og samfunnets
kompetanse. Plan for videregående opplæring 2018 viser prosesser
og sammenhengen mellom dem som vektlegges for å utvikle god
praksis i skole og bedrift.
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PÅ RETT VEI

Akershusskolen leverer gode resultater, og vi skal videreføre og forsterke det arbeidet
som har brakt oss dit vi er i dag gjennom fortsatt satsing på profesjonalisering av alle
aktørene i videregående opplæring.
Akershus fylkeskommunes visjon er å være «ledende
og levende». Det er vi gjennom å være en målrettet
skoleeier som gjør et systematisk og langsiktig arbeid
for å gjøre elevene best mulig faglig og personlig rustet
til å ta ansvar for egne liv og bidra til fellesskapets beste.

Jo større del av videregående opplæring en ungdom
består, jo større sannsynlighet for å komme i arbeid og
oppleve god livskvalitet. Fortsatt innsats for å øke andelen som fullfører og består videregående opplæring
er derfor viktig både for samfunnet og enkeltindividet.

Vår visjon for akershusopplæringen er:

Opplæringen skal legge til rette for at ungdommene
får realisert sine evner. Det innebærer tilrettelagt
opplæring på alle nivåer, fra spesialundervisning til
forsering av fag på universitet- og høyskolenivå. Læreplanfornyingen, med ny kompetansedefinisjon, legger
opp til at vi skal gå fra en skole der lærere ser på seg
selv som kunnskapsformidlere til kompetansebyggere.
Dette fordrer en aktiv skoleeier som sikrer forståelse
for innholdet i læreplanfornyingen hos skolelederne,
som modellerer prosesser for å skape forståelse som
skolelederne kan bruke med sine medarbeidere, og
som bereder grunnen slik at bruk av nye læreplaner i
størst mulig grad styrker elevenes læring. På sikt har
vi som mål at flest mulig elever oppnår en relevant og
attraktiv kompetanse for arbeids- og samfunnsliv.

«Elever, lærlinger og lærekandidater skal daglig oppleve en
opplæring som gir dem mulighet til å realisere sine evner.
De skal utfordres, inspireres og motiveres til å sette mål for
egen læring og utvikling. Alle skal oppleve å bli løftet faglig
og menneskelig og bli møtt med høye forventninger».
Det går bra i akershusskolen. Vår helhetlige satsing
har gitt resultater, og stadig flere ungdommer fullfører
og består videregående opplæring samtidig som Elevog Lærlingundersøkelsen viser at de trives og har et
godt læringsmiljø. Vi ser en positiv karakterutvikling
både fra grunnskolene og i videregående skole, og det er
økt sammenheng og kvalitet i det 13-årige opplæringsløpet. Akershus fylkeskommune blir også forespurt av
andre skoleeiere om å bistå i forbedringsarbeid.

TRE STRATEGISKE MÅL
Akershus fylkeskommune har tre strategiske hovedmål for videregående opplæring:
 Flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og
bestå videregående opplæring i skole
og bedrift
 Akershusopplæringen har en forbedret
kvalitetssikring av opplæringen slik at
alle lærer mer
 Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø,
fritt for mobbing og krenkelser
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Et godt lærings- og arbeidsmiljø er en forutsetning for at
ungdommene skal lære mer og fullføre og bestå videregående opplæring. Et godt læringsmiljø er dessuten skolens viktigste virkemiddel for å forebygge utenforskap.
Skal vi nå våre strategiske mål, må vi profesjonalisere
alle ledd i organisasjonen. Forskning og erfaring fra
forbedringsarbeid viser at politikk, administrasjon og
profesjon må samspille godt for å skape utviklingskraft i skolen. Å utvikle bedre praksis handler først og
fremst om å dra mer målrettet, bevisst og langsiktig i
samme retning.
For å ha enda tettere kontakt mellom fylkesdirektøren og virksomhetene, ble det fra skoleåret 2014 - 15
gjennomført lederdialog hvert år, mot annet hvert år
før. Dette er det regiondirektørene som er ansvarlige
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for. Et viktig formål med lederdialogen er godt samspill mellom skoleeier og hele ledergruppen for økt
resultat-, prosess- og strukturkvalitet, samt motivere
kontinuerlig utvikling og forbedring.
Mellom lederdialogene følger regiondirektørene opp
virksomhetene.
En profesjonell skoleeier driver et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid hvor tiltak og prosjekter blir
evaluert før en eventuell videre satsing blir besluttet.
Skoleeier må også nøye vurdere nye iverksetting av
nye tiltak, både av pedagogiske og økonomiske hensyn.
Færre, mer spissede og veloverveide tiltak gir skolene
arbeidsro til å jobbe mot de målene vi har definert.

Skoleeiers egne retningslinjer og rutiner
For å sikre forsvarlig drift av lovpålagte oppgaver er
det igangsatt et arbeid med å gå gjennom retningslinjer og rutiner innen prioriterte områder. Høsten 2017
utvides dette arbeidet til å omfatte flere områder. Spesielt vil rutinene rundt kvalitetsvurdering og innhenting av informasjon om hvorvidt rutinene overholdes
bli forbedret og videreutviklet. I dette arbeidet er det
også viktig å se på oppfølgingen og samhandlingen
med virksomhetene.
Som et ledd i fylkeskommunens styringssystem, vil
møtestrukturen for virksomhetsoppfølging fra 2018
utvides med en møtearena for oppfølging av virksomhetenes regelverksetterlevelse.»
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SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING

Den videregående opplæringen i Akershus er blant landets beste, og fylkestinget har
som visjon at vi skal bli best i Norden. For å oppnå dette vil vi etablere et system for
kvalitetsutvikling som omfatter alle deler av den videregående opplæringen. Det vil si
fag- og yrkesopplæringen, videregående skole generelt, samarbeid med kommunene,
arbeidslivet, UH-sektoren og andre områder som påvirker akershusungdommens hverdag og framtidsmuligheter.
I kvalitetsutviklingsarbeid er det nyttig å skille mellom resultat-, prosess- og strukturkvalitet. Resultatkvaliteten er det vi oppnår av resultater. For å oppnå
høy resultatkvalitet må vi ha god strukturkvalitet, og
vi må etterstrebe god prosesskvalitet. Eksempler på
strukturkvalitet kan være at det settes av tid til riktige
møter, at lærerne har tid og arenaer til samarbeid om
undervisningen, eller at bedrifter og skoler har arenaer
for samarbeid om kvalitet i 2 + 2 modellen. Prosesskvaliteten er det vi fyller møtene eller samarbeidet
med, eller måten vi følger opp elevenes og lærlingenes
læring på. Eksempler på prosesskvalitet kan være en
instruktør som gir en lærekandidat tilbakemeldinger
som medfører progresjon i læringen. Et annet kan
være rektoren som arbeider målrettet for å utvikle en
kultur for forbedring i egen skole.

Resultatkvalitet

Kvalitet
Prosesskvalitet
Figur 2. Kvalitetstyper
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Strukturkvalitet

I alt forbedringsarbeid må vi analysere sammenhengen mellom de tre kvalitetene. Skal vi bedre resultatkvaliteten, må vi spørre oss om vi kan oppnå dette ved
å bare forbedre enten struktur- eller prosesskvaliteten,
eller om vi må forbedre begge kvalitetsformene. Vi må
med andre ord være analytiske og presise når vi arbeider med forbedring av resultater.
Dette kapittelet er ikke uttømmende for vår definisjon
av kvalitet. Den som ønsker en detaljert oversikt over
dette, må lese dokumentene Den gode akershusskolen,
Strategiplan for yrkesfagløftet og Kvalitetsplakaten for
opplæring i bedrift.

KJENNETEGN PÅ KVALITET
Det er mange aktører rundt ungdommene i videregående opplæring, og disse må ha felles forståelse av hva
som er god kvalitet. Vi har derfor utviklet kjennetegn
på kvalitet i den videregående opplæringen i Akershus.
Ungdommenes kompetanse
I Akershus har vi en bred forståelse for hvilken
kompetanse akershusungdommen bør opparbeide
seg gjennom opplæringen vi er ansvarlig for. Vi vet at
god sosial kompetanse er inngangsbilletten til både
arbeidslivet og til deltakelse i samfunnslivet generelt.
Vi vet videre at arbeidslivet er i stadig endring, og at
ungdommene derfor må lære seg å oppsøke ny kunnskap, bearbeide den og anvende den. Dette krever at de
opparbeider seg læringskompetanse. I kompetansehjulet under har vi trukket fram hva som er kjennetegnene på høy grad av kompetanse hos ungdommene
i Akershus.
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FAGKOMPETANSE
METODEKOMPETANSE
Elevene og lærlingene:
- Kan bruke ulike metoder for
å løse en oppgave
- Kan overføre kunnskaper og
ferdigheter mellom ulike fag
- Kan forholde seg kritisk og
etterrettelig til ulike
informasjonskilder

LÆRINGSKOMPETANSE
Elevene og lærlingene:
- Behersker et bredt spekter av
læringsstrategier innen lesing,
skriving og regning
- Viser selvstendighet og utholdenhet
- Kan reflektere over kvaliteten på
eget arbeid og vurdere gyldigheten av ulike løsninger

Elevene og lærlingene:
- Kan planlegge, gjennomføre,
vurdere og dokumentere
eget arbeid
- Viser god forståelse i de
ulike fagene
- Oppnår en kompetanse
som gjør dem kvalifisert til
videre arbeid

KOMPETANSE

SAMFUNNSKOMPETANSE
Elevene og lærlingene:
- Er engasjerte i samfunnsspørsmål
- Påtar seg oppgaver og verv for
fellesskapet
- Kjenner til plikter og rettigheter
som arbeidstaker/lærling

SOSIAL KOMPETANSE
Elevene og lærlingene:
- Viser toleranse
- Viser andre respekt
- Er pålitelige og har lite fravær
- Tar selvstendige beslutninger
og viser pågangsmot
- Samarbeider godt i ulike situasjoner
- Argumenterer når de er uenige, men
innrømmer at de kan ta feil

Figur 3. Kompetansehjulet i akershusopplæringen

Kvalitet i opplæringen
Skal ungdommene oppnå denne kompetansen, må
opplæringen holde høy kvalitet. God opplæring har
noen felles kjennetegn, uavhengig av opplæringsarena. Både i skole og i bedrift bør det være en trygg
læringskultur der alle involverte verdsetter innsats.
Gode relasjoner og gjensidige krav mellom eleven eller
lærlingen og læreren eller instruktøren fremmer læring. Det gjør også god vurderingspraksis. Den som lærer må vite hva som skal læres, må kunne vurdere hva
han eller hun kan og samtidig vite hva som er neste
skritt i læreprosessen. Elev og lærer eller lærling og instruktør bør sette målene for den enkelte i fellesskap.
Eleven eller lærlingen bør også delta i planleggingen
og evalueringen av opplæringen. Det skaper motivasjon og trivsel og øker læringsutbyttet. Både lærere og
instruktører må være tydelige ledere som er gode til
å planlegge og variere læringsfremmende metodikk.

Kvalitet i organisasjonene
En kvalitetsfremmende organisasjon evaluerer kontinuerlig egne strukturer og egen praksis, slik at den
til enhver tid har kapasitet å håndtere utfordringer og
utnytte muligheter. Det er vanlig å snakke om slike
organisasjoner som lærende organisasjoner. Dette er
organisasjoner med tydelige mål og gode strukturer
som understøtter ønsket prosesskvalitet og sikrer
forutsigbar drift. Lærende organisasjoner bruker data
som utgangspunkt for å analysere om de er på rett vei
og for å peke ut forbedringsområder. Det eksisterer en
kultur der det er legitimt å arbeide med forbedring av
egen og andres praksis, og det skjer mye læring både
avdelingsvis og på tvers av hele organisasjonen. En lærende organisasjon er åpen for å lære av andre aktører
samtidig som de er villig til å dele med andre.
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Kvalitet i samarbeidet mellom ulike aktører
Vi vil skape et best mulig 13-årig opplæringsløp for
våre ungdommer. Skal vi lykkes med dette, må vi ha
gode møteplasser for aktørene i ungdommenes liv.
Noen ganger vil det være behov for møter mellom
aktører fra kommunene og den videregående skolen.
Andre ganger må bedrifter delta i samarbeidet. Kvalitet
i samarbeidet innebærer at møtene er strukturerte,
at aktørene diskuterer hva de skal gjøre for å forbedre
situasjonen for ungdommene og at møtene munner
ut i (forbedrede) handlinger. I slike møter vil ønsket
resultatkvalitet være utgangspunktet for hvilken
prosess- og strukturkvalitet som må til.

Kvalitet i overganger
Av erfaring vet vi at en del ungdommer er sårbare
i forbindelse med overganger. Dette gjelder særlig
i overgangen fra ungdomsskolen til videregående,
mellom de ulike trinnene i videregående skole og
mellom Vg2 og opplæring i bedrift. I forbindelse med
Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring, en nasjonal satsing for å redusere frafall
og utenforskap, ble det utviklet et rammeverk som
viser de kritiske overgangene (se figur 2). Rammeverket
viser også hvilke kjennetegn på kvalitet som må være
til stede for at vi skal lykkes med å jobbe forebyggende
mot frafall.

Et kjennetegn ved godt samarbeid er åpenhet for
å lære av hverandre samtidig som det er rom for å
gi hverandre konstruktiv kritikk. Det er viktig med
varighet slik at deltakerne blir godt kjent med hverandre og utvikler et felles språk og en felles forståelse
for hva som er god kvalitet.

I Akershus har vi i mange år arbeidet målrettet med
forebygging slik det er beskrevet i rammeverket. Det vi
i mindre grad har arbeidet med er kvaliteten i arbeidet
med å tilbakeføre ungdom utenfor (rød sone i figuren)
til videregående opplæring og følge dem fram til fullført og bestått vitnemål eller fag-/svennebrev. Dette
arbeidet vil vi prioritere i årene framover.

Rammeverk for bedre gjennomføring i videregående opplæring
Overgang fra grunnskolen: Identifisere og forberede i samarbeid med kommunene
Fylkeskommune samarbeider systematisk med kommunene og grunnskolene for å identifisere og forberede elever som trenger ekstra
oppfølging før de starter i videregående opplæring.

F
O
R
E
B
Y
G
G
I
N
G

Oppstart Vg1: kartlegge og planlegge et tilpasset opplæringsløp
Elever som er identifisert før skolestart skal møte et tilpasset opplæringstilbud, inkludert oppfølging av eventuelle psykososiale
vansker. Elever som ikke er identifisert før skolestart, må fanges opp i starten av Vg1.

Oppfølging Vg1: kompensatoriske tiltak i et motiverende læringsmiljø
Gjennom læringsmiljøet og et bredt repertoar av oppfølgingstiltak, skal skolen prøve å tette elevenes hull fra grunnskolen og gi dem et tilfredsstillende faglig grunnlag for Vg2.

Oppfølging Vg2: skape identitet og retning
Vg2 skal gjøre elevene i stand til å velge retning for videre utdannings- og yrkeskarriere. Elevene skal utforske
egne interesser, få oversikt over realistiske alternativer og skjønne hva som skal til for å lykkes.

Overgang Vg2-Vg3: kvalifisere for videre læring
På studieforberedende retninger skal elevenes forutsetninger for å fullføre Vg3 kartlegges og eventuelt forbedres før de begynner på Vg3. På yrkesfag skal elevene holdes i aktivitet til de får læreplass.

Sluttvurdering: ingen overraskelser
I god tid før sluttvurderingen skal eleven/lærlingen få en vurdering av sannsynligheten for å
bestå, og en anbefaling på hvordan den siste tiden kan brukes strategisk for å lykkes.
Elever/lærlinger som stryker, bør få en ny sjanse.

Figur 4. Kjennetegn på kvalitet i det forebyggende arbeidet mot frafall
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SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS
Utgangspunktet for kvalitetsutviklingen i Akershus
er de tre strategiske målene. Arbeidet handler om å
skaffe seg god oversikt over kvaliteten på dagens praksis og ha nødvendig kunnskap om hvilke tiltak som
vil virke positivt. Vi må også ha kapasitet til å følge
opp tiltakene, evaluere dem og om nødvendig justere
dem underveis. Vi kan dele utviklingsprosessen inn i
følgende trinn:
 Fastsette politiske mål i økonomiplanen
(ønsket resultatkvalitet)
 Innhente informasjon (data) om
dagens kvalitet.
 Vurdere/analysere gap mellom målene
(ønsket kvalitet) og status (reell kvalitet)
 Utvikle og iverksette tiltak for å tette gap
 Fortløpende vurdere tiltakene
 Følge opp vurderingene ved å justere eller
avslutte tiltak som ikke gir ønsket effekt og
overføre tiltak som gir ønsket effekt til drift

Etter opplæringsloven § 13-10 skal fylkeskommunene
ha et forsvarlig system for å sikre at kravene i loven og
forskriftene til loven blir oppfylt. Et forsvarlig system
er altså først og fremst et kvalitetssikringssystem,
men vi kan med fordel kople det sammen med et målrettet arbeid med kvalitetsutvikling. Som profesjonell
skoleeier skal vi ikke bare sikre etterlevelse av lover
og forskrifter. Vi skal også sikre at vi utnytter lovens
handlingsrom og de fylkeskommunale ressursene på
en måte som medfører at vi når de strategiske målene
i størst mulig grad. Vi må derfor se våre lovpålagte
oppgaver (kvalitetssikring) i sammenheng og balanse
med de selvpålagte oppgavene (kvalitetsutvikling):
Vi må ikke bli så opptatt av å kvalitetssikring at vi
glemmer kvalitetsutvikling. Vi må heller ikke fokusere på kvalitetsutvikling i en slik grad at vi ikke sikrer
forsvarlig drift av lovpålagte oppgaver.

Datakvalitet
Et godt datagrunnlag er viktig for å få tilstrekkelig
kunnskap til å kunne vurdere kvaliteten. Det innebærer blant annet at vi må sikre at vi har tilstrekkelig
informasjon om situasjonen og at vi iverksetter tiltak
etter en grundig vurdering av antatt effekt og med en
plan for evaluering.
Datagrunnlaget fra skoledelen av den videregående
opplæringen er bedre enn bedriftsdelen.
Vi vet for eksempel for lite om hvordan bedriftene tar
imot nye lærlinger og om vurderingspraksisen i læretiden, selv om dette er viktige faktorer for kvaliteten
i opplæringen. Vi har heller ingen systematisk kartlegging av lærebedriftenes vurdering av lærlingenes
kompetanse fra skolen. Det trenger vi for å kunne
drive målrettet kvalitetsutvikling av opplæringen
i skole. I tiltaksplanen for yrkesfagløftet har vi derfor
prioritert å innføre tiltak for å øke svarprosenten på
Lærlingundersøkelsen og Bedriftsundersøkelsen for
å bedre datakvaliteten.
Akershus skal i løpet av 2019 ta i bruk et nytt skoleadministrativt system-Visma flyt skole (VFS). Prosjektets effektmål er å forbedre og forenkle skoleadministrasjon, og legge til rette for mer tid til det som
gjelder- pedagogiske aktiviteter. Dagens skoleadministrative oppgaver er preget av mye manuelt arbeid,
og dataintegriteten og informasjonssikkerheten er
ikke tilfredsstillende. Det nye systemet vil med bruk
av dagens teknologi gi alle aktører i og rundt skolene
mer effektive prosesser og øke kvaliteten i skoleadministrative prosesser. Systemet skal også sikre tilfredsstillende sikkerhet og etterlevelse av lover og regler.

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
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3

FLEST MULIGE ELEVER OG LÆRLINGER SKAL 		
FULLFØRE OG BESTÅ VIDEREGÅENDE
OPPLÆRING I SKOLE OG BEDRIFT

Vi ønsker at flest mulig ungdommer fullfører og består videregående opplæring, og har
som mål at 87 % skal fullføre og bestå opplæring i skole innen 2018. Å motvirke frafall er
verdifullt både for samfunnet og for den enkelte. Samtidig er videregående opplæring
en forberedelse til videre studier eller arbeid, og det er derfor viktig at ungdommenes
valg samsvarer med arbeidslivets behov.
DETTE SKAL VI OPPNÅ I LØPET AV 2018:
 I tillegg til de videregående skolene bruker
også alle kommunene i Akershus IKO-modellen
eller tilsvarende systemer for å kvalifisere
elever til å gå videre i opplæringsløpet og
for arbeidslivet
 Andelen elever som fullfører og består er økt
fra 85,4 prosent i 2016 til 86,8 prosent.    
 Andelen elever på studieforberedende som
fullfører og består er økt fra 86,6 prosent
i 2016 til 88 prosent.
 Andelen elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som fullfører og består er økt fra
82,6 prosent i 2016 til 84 prosent.
 Andelen elever som fullfører og består Vg3
påbygg er økt fra 69,7 prosent i 2016 til
71 prosent.
 Andel som tegner lærekontrakt av elever fra
Vg2 yrkesfag (ikke medregnet MK) øker fra
32 prosent i 2015 til 40 prosent.
 Andel søkere til læreplass som formidles har
økt fra 75 prosent i 2016 til 77 prosent i 2017.
 Andel lærlinger som består fag-/svenneprøve
har økt fra 94 prosent i 2016 til 95 prosent.
 Flere elever opplever relevans i opplæringen.
Hentet fra økonomiplanen 2017-2020
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Vi skal gi ungdom en kompetanse som gjør dem kvalifisert for videre studier og arbeidsliv. Fullført og bestått
videregående opplæring er en forutsetning for opptak
til videre studier. Ungdom som ikke har fullført og
bestått videregående opplæring har dessuten vanskelig
for å få innpass og etablere seg i arbeidslivet. Å få flest
mulig ungdommer til å fullføre og bestå videregående
opplæring er derfor viktig både i et samfunnsperspektiv og for den enkeltes framtidige livskvalitet. I tiden
framover vil vi ha flere innsatsområder for å øke
andelen som fullfører og består:
 Systematisk kvalitetsutvikling
og profesjonalisering
 Flere fagarbeidere i yrker som
arbeidslivet har behov for
 Forebygging
 Tilbakeføring
 Fleksibilitet
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SYSTEMATISK KVALITETSUTVIKLING
OG PROFESJONALISERING
Akershus fylkeskommune har mål om at 87 % av elevene vil fullføre og bestå videregående skole innen 2018.
Utviklingen de siste årene viser at det er mulig å nå
dette målet.
Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent

Fullført og bestått

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

83,6

85,0

84,8

86,0

86,5

Tabell 1. Fullført og bestått opplæring i skole

Generelt har elever som begynner på yrkesfaglige
utdanningsprogram lavere karaktersnitt fra ungdomsskolen enn elever som begynner på studieforberedende utdanningsprogram. Skolene utjevner langt på vei

denne forskjellen, og det er innenfor de yrkesfaglige
utdanningsprogrammene at det er størst økning
i andelen som fullfører og består:

Andel som har fullført og bestått i prosent
2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Alle fylker

Studieforberedende utdanningsprogram

87,2

88,1

87,5

88,8

89,3

86,7

Påbygging til generell studiekompetanse

66,5

66,5

65,5

70,2

67,3

66,5

Yrkesfaglige utdanningsprogram

80,8

82,8

83,3

83,5

83,6

79,4

Total

83,6

85,0

84,8

86,0

86,5

82,7

Tabell 2. Fullført og bestått opplæring i skole, studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram

Det er imidlertid et betydelig frafall etter yrkesfaglig
Vg2. Tallene for fullført og bestått etter 5 år synliggjør
dette. Den positive utviklingen i fullført og bestått på
skole gjør at vi forventer at gjennomføringsprosenten
Kull
Fullført og bestått etter 5 år (i %)

etter fem år vil fortsette å øke i årene framover. Et virkelig løft får vi imidlertid først dersom vi klarer å øke
andelen som får læreplass etter yrkesfaglig Vg2.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

74,2

73,7

74,5

76,2

77,7

78,2

Tabell 3. Fullført og bestått etter fem år

Det er særlig elevene på elektrofag, teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsteknikk og helse- og
oppvekstfag som øker karaktersnittet. Inntakspoeng
alene forklarer ikke forskjellen mellom utdanningsprogrammene, og også mellom skolene er det forskjeller som ikke skyldes ulikheter i inntakspoengene. Som

en del av profesjonaliseringen av skoleeierrollen følger
Akershus fylkeskommune opp avvikende resultater
med skolene for å finne årsaker til avvikene og legge
til rette for erfaringsdeling mellom skolene for å sikre
at kvaliteten ikke er tilfeldig.

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
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Figur 5. Fullført og bestått opplæring i skole fordelt på utdanningsprogram

FLERE FAGARBEIDERE I YRKER SOM
ARBEIDSLIVET HAR BEHOV FOR
En stor overvekt av elevene i Akershus søker studieforberedende utdanningsprogram, men NHOs kompetansebarometer og SSBs framskrivinger av kompetansebehovet viser at arbeidslivet har et stort behov for
fagarbeidere i årene framover. Som skoleeier påligger
det oss et ansvar å ikke utdanne ungdom til ledighet
og bidra til at næringslivet og offentlig sektor får den
kompetansen de har behov for. I 2017 vil vi derfor fortsette arbeidet med å realisere yrkesfagløftet.
Egen erfaring med yrket og råd fra foresatte er de viktigste faktorene når ungdommer velger videregående
opplæring, og vi har grunn til å tro at kunnskapen om
yrkesfagene er lav i befolkningen. Akershus fylkeskommune vil derfor øke kunnskapen om yrkesfagene
gjennom målrettet innsats mot foresatte til elever på
ungdomstrinnet. Vi vil gjennomføre en mulighetsstudie for å vurdere om yrkesfaglærere bør delta i rådgivnings- og karriereveiledningstjenesten på ungdomstrinnet med særlig vekt på fagene hvor utsiktene til
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arbeid er gode. Vi vil også intensivere samarbeidet med
kommunene om yrkesfaglig utplassering av ungdomsskoleelever gjennom fagene utdanningsvalg og
arbeidslivsfag og søke forsøk om forsering av yrkesfag
for elever på ungdomstrinnet.
I videregående skole vil vi øke bruken av utplassering i yrkesfaglig fordypning (tidligere prosjekt til
fordypning) for å gi elever yrkesrelevant opplæring
fra Vg1. Mange elever vil oppleve økt motivasjon og
utholdenhet når de ser relevansen av det de lærer på
skolen gjennom utplassering i bedrift. I tillegg vil
tidlig erfaring med yrket kunne føre til at flere søker
læreplass etter Vg2.
Flere søkere til yrkesfagene er ikke tilstrekkelig for å
få flere lærlinger i fag som arbeidslivet har behov for.
Elevene på yrkesfaglig Vg2 må også søke læreplass.
I dag er det flere elever som har overgang til påbygg
til studiekompetanse enn læreplass etter yrkesfaglig
Vg2. Kun 25 prosent av elevene på yrkesfaglig Vg2 har
overgang til læreplass.
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Ca. 1/3 av søkerne får ikke læreplass (1/5 av søkerne
med ungdomsrett). Noen av disse mangler fag eller har
høyt fravær som gjør dem lite attraktive for bedriftene, mens andre er godt kvalifiserte for overgang til
læreplass. Vi trenger derfor flere læreplasser. Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016-2020) har
som mål at alle kvalifiserte elever skal få læreplass. Det
skal skje gjennom tettere samarbeid mellom skoleeier
og arbeidslivet. På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har Senter for IKT i utdanningen laget Finn
lærebedrift, som et ledd i oppfølgingen av samfunnskontrakten. Akershus fylkeskommune vil i 2017 bruke
dette verktøyet i en målrettet innsats for å rekruttere
nye lærebedrifter.
Nøkkeltall opplæring i bedrift
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nye lærlinger i Akershus

952

976

939

933

1 008

1 106

Nye gjestelærlinger1)

347

310

312

331

359

363

Nye Akershus-lærlinger i andre fylker

498

471

446

509

521

541

2 324

2 537

2 606

2 532

2 681

2 895

Lærlinger i bedrift
Tabell 4. Nøkkeltall opplæring i bedrift

Akershus fylkeskommune inngikk i 2016 avtaler om
læreplassgaranti for elever fra bygg- og anleggsfag
og elever fra service og samferdsel. Garantien innebærer at alle kvalifiserte søkere vil få læreplass, og vi
ønsker tilsvarende avtaler innenfor alle yrkesfagene.
Sammen med bransjene tar vi altså et ansvar for at
elevene skal få fullføre utdanningen de har begynt på.
Dette skaper en trygghet som vi tror vil føre til at flere
tør planlegge et opplæringsløp mot fag- eller svennebrev. I tillegg vil vi samarbeide tettere og mer systematisk med kommunene for å opprette flere læreplasser i offentlig sektor der det er behov for arbeidskraft.  

FORSKNING PÅ IKO-MODELLEN
Sammen med fire andre fylkeskommuner (Aust-Agder,
Hedmark, Oppland og Nord-Trøndelag) deltar Akershus fylkeskommune i et forskningsprosjekt finansiert av Kunnskapsdepartementet. Prosjektet varer fra

1)

Ungdom bosatt i andre fylker som er lærling i Akershus

2016-2019 og innebærer at de fire andre fylkeskommunene skal innføre IKO-modellen slik vi bruker den i
Akershus. Forskere fra Høyskolen i Oslo og Akershus
følger prosjektet og vurderer blant annet effekten av
IKO-modellen. Akershus fylkeskommune er mentor
i prosjektet. Forskerne vil også se på historiske data
for Akershus og vurdere effekten av innføringen av
IKO-modellen hos oss.

FOREBYGGING
Alle de videregående skolene i Akershus jobber etter
IKO-modellen. Ved å identifisere frafallsutsatt elever tidlig, kartlegge årsakene til problemene og raskt
iverksette målrettede tiltak, får vi flere elever til å
fullføre og bestå videregående opplæring. I 2017 vil vi
videreføre arbeidet som har økt andelen som fullfører
og består Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
fra ca. 56 % til 69 %.

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
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kompetansene er viktige for at ungdommene skal få
anledning til å fullføre opplæringen sin mot et fageller svennebrev. Tilbakemeldinger fra opplæringskontorene og kommunene er at lærlingene i de fleste
tilfeller er faglig kvalifiserte, men at mange mangler
sosial kompetanse. Akershus fylkeskommune vil derfor styrke arbeidet med elevenes sosiale kompetanse.

TILBAKEFØRING
Med IKO-modellen forebygger vi frafall, men vi må
også sørge for at ungdom som har falt ut av videregående opplæring finner veien inn i arbeidslivet eller
tilbake til skolebenken. Vi iverksetter derfor Kullansvarsprosjektet der en skole i hver region har fått et
særlig ansvar for tilbakeføring av ungdom mellom 16
og 24 år som av ulike årsaker ikke er i opplæring eller
arbeid. Formålet er at flest mulig av ungdommene i
hvert årskull får en varig tilknytning til arbeidslivet.
Prosjektet innebærer tett samarbeid med NAV i kommunene, og kan ses som en forlenging av det statlige
forsøket med NAV-veiledere i skole. Tett samarbeid
mellom skole og NAV har ført til at flere elever blir
i skolen og at flere ungdommer kommer tilbake til
skolen og fullfører utdannelsen. NAV-veiledere i skole
finnes foreløpig bare på Øvre Romerike, men i 2017 vil
vi invitere alle NAV-kontorene i Akershus til en samling for å spre de gode erfaringene.

Vi vil også intensivere arbeidet med elever som stryker
i ett fag for å tette faglige hull raskt. Innføring av en
nasjonal fraværsgrense gjør at vi forventer at fraværet vil gå ned. Fraværsgrensen innebærer imidlertid
at vi må være forberedte på å hjelpe elever som har
IV grunnet fravær tilbake på sporet mot fullført og
bestått videregående opplæring.
At søkerne har bestått alle skolefagene gjør dem ikke
automatisk kvalifiserte for læreplass. Også de andre

16

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

FLEKSIBILITET
Vi må utnytte handlingsrommet vårt for å kunne gi
elevene en opplæring tilpasset den enkelte. Vi vil derfor vurdere å øke bruken av nivådifferensiert undervisning i inntil 25 % av timene slik opplæringsloven
åpner for. Det gir oss bedre mulighet til å tilrettelegge
og løfte elever i begge ender av karakterskalaen, inkludert elever med faglige hull grunnet stryk eller IV.
På enkelte områder ser vi behov for et større handlingsrom enn vi har i dag. Vi vil derfor vurdere å søke
forsøk om flere lokalgitte eksamener for å kunne tilby
flere elever som stryker intensivkurs og ny eksamen
allerede samme høst. Vi vil også vurdere å søke forsøk
om løpende inntak gjennom hele året for å gjøre det
mulig med rask tilbakeføring av elever som står utenfor skole og arbeidsliv.

Plan for videregående opplæring 2018

4

AKERSHUSSKOLEN HAR EN FORBEDRET
KVALITETSSIKRING AV OPPLÆRINGEN
SLIK AT ALLE LÆRER MER

Vi vil at elevene, lærlingene og lærekandidatene skal få en relevant og god utdanning
som er i tråd med arbeidslivets behov eller forbereder dem til å lykkes med høyere
utdanning. Vi vil også at den enkelte skal få høyest mulig kompetanseoppnåelse slik at
han eller hun får realisert sitt læringspotensial. For å nå dette målet er en økt profesjonalisering av skoleeier, skoleledere, lærere og instruktører en viktig strategisk satsning
fremover. Vi ønsker også å utnytte handlingsrommet som finnes til å være utforskende
i å skape mer fleksibilitet i utdanningsløpene.

DETTE SKAL VI OPPNÅ I LØPET AV 2018:
 Alle lærere får relevant faglig oppdatering
gjennom skoleeiers tilrettelegging for etterog videreutdanning og skolenes egne kompetanseutviklingsplaner.
 Minst 600 faglige ledere og instruktører har
deltatt på instruktørkurs og andre kompetansegivende tiltak.   
 Flere lærebedrifter melder i bedriftsundersøkelsen at de er fornøyd med oppfølgingen
de får fra Akershus fylkeskommune.
 Resultatet fra Lærlingundersøkelsen om at
lærlinger og lærekandidater opplever å få
god faglig oppfølging øker fra 3,9 (snitt 201415) til 4,0.
 Resultatet fra Lærlingundersøkelsen om at
lærlinger og lærekandidater er godt forberedt til læretiden øker fra 3,6 (snitt 2014-15)
til 3,8.
 Resultatet i Elevundersøkelsen om vurdering
for læring skal øke fra 3,4 (snitt høsten 2014)
til 4,0.
 Flere elever får tilrettelagt opplæring gjennom
ordinær organisering fremfor i egne grupper.

I visjonen vår heter det blant annet at «Elever, lærlinger
og lærekandidater skal daglig oppleve en opplæring
som gir dem mulighet til å realisere sine evner». Målet
om at elevene, lærlingene og lærekandidatene skal lære
mer står derfor svært sentralt for oss som skoleeier. For
å nå målet vårt har vi utpekt følgende innsatsområder
for planperioden:
 Profesjonalisering
 Fleksibilitet og utnytting av handlingsrom

Hentet fra økonomiplanen 2018-2021
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PROFESJONALISERING FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE HOS ELEVENE OG LÆRLINGENE
Profesjonalisering av aktørene i videregående opplæring er et prioritert innsatsområde for oss. Dette innebærer blant annet kompetanseheving innen en rekke
felt. I tiden framover vil vi dreie kompetansehevingen
mot kollektiv kapasitetsbygging ved å etablere og
utvikle lærende nettverk og organisasjoner. Forskning
knyttet til hva som virker innen endringsledelse, skoleledelse og skoleutvikling tyder på at den kollektive
kapasitetsbyggingen gir større effekt enn den tradisjonelle kompetansehevingen i form av kursing av
enkeltindivider. Profesjonalisering som i størst mulig
grad er uavhengig av person, er bærekraftig og varig.
For lærere
Akershus fylkeskommune samarbeider med flere
kompetansemiljøer i regionen for å bidra til profesjonalisering av lærere. Mange av de videregående
skolene er enten universitetsskole eller profilert praksisskole gjennom samarbeid med Universitetet i Oslo
(UiO) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Begge
samarbeidsformene innebærer avtaler om praksisplass for lærerstudenter og veiledning av nyutdannede
lærere. Universitetsskolene samarbeider i tillegg om
kompetanseutvikling for skolens lærere og forskningog utviklingsarbeid. Vi arbeider også for å etablere
forpliktende avtaler på fylkesnivå med Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) om etter- og
videreutdanningstilbud for lærere. Særlig innenfor
teknologiske fag vil det samarbeides tett.
Den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet har
ulike videre- og etterutdanningstilbud som skal
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styrke faglig formalkompetanse hos lærerne. Som et
supplement har vi etablerte fagnettverk på tvers av
skolene der vi tilrettelegger for erfaringsutveksling og
temabaserte diskusjoner. Fremover ser vi et behov for
å spisse innholdet i kompetansehevingen vår mer mot
det vi mener vil ha størst effekt for elevenes læring,
eksempelvis relasjonskompetanse, læringsledelse og
elementer innenfor vurdering for læring.
Samtidig er det noen felt der vi stadig må sørge for
formell kompetanseheving for å være fremtidsrettet.
Et eksempel på dette er bruk av IKT i undervisningen,
herunder både teknisk og pedagogisk bruk av verktøyene. Vi tilbyr derfor kursrekker kalt Læringsledelse og
bruk av digitale verktøy for både ledere og lærere. Kursene vektlegger den didaktiske og pedagogiske bruken av
verktøyene for å sikre at kompetansehevingen faktisk
kommer elevenes læring til gode.
Vi vil styrke den kollektiv kapasitetsbyggingen på
skolene for å sikre at de ansatte deler og bearbeider ny
kompetanse i fellesskap og dermed sprer god praksis.
Vi ønsker å bidra til lærende møter der grupper av lærere, med god ledelse, driver egenutvikling ved å utforske nye praksiser som er evidens- og forskningsbasert.
Et godt eksempel på kollektiv kapasitetsbygging blant
lærere er skolering i FYR der mange skoler etablerer
nye eller forsterker eksisterende arenaer for samarbeid
mellom fellesfagslærere og programfagslærere. Gjennom FYR-satsingen har vi klart å skape mer relevans
i opplæringen for elevene. Vi vil derfor videreføre og
styrke samarbeidsarenaene slik at lærerne videreutvikler praksisen rundt relevans når FYR-prosjektet
avsluttes ved utgangen av 2016.
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For instruktører
Vi har undersøkelser som tyder på at vi kan utvikle
lærlingenes læringsmiljø i bedrift. Et trygt og godt læringsmiljø i bedriftene er en forutsetning for at læring
skal finne sted. Alle instruktører og faglige ledere har
tilbud om kurs i regi av Akershus fylkeskommune. Vi
justerer innholdet i kursene vi holder for instruktører på bakgrunn av tilbakemeldinger vi får fra kursdeltakerne og resultatene på Lærlingundersøkelsen. Vi
ser blant annet et behov for å styrke relasjonskompetansen til instruktørene for at lærlingenes læringsutbytte skal bli større.
For ledere
Vi har høye forventninger til skoleledere i Akershus.
De skal ha oppdatert kunnskap om lovverk, læreplanverk, rammedokumenter, forskning innen ledelse,
skoleutvikling og mer. Akershus fylkeskommune har
økt kapasitet for å støtte og veilede rektorer og ledergrupper og bidrar med relevant kompetanseheving.
I tillegg til at vi har ledere som tar etterutdanning i
skoleledelse har vi egne kurs for nye ledere om Den
gode akershusskolen. I dreiningen til mer kollektiv
kapasitetsbygging har vi etablert et program for ledergruppeutvikling der hele ledergrupper får kompetanseheving og ferdighetstrening sammen. Alle skolene
skal ha gjennomført programmet mellom 2017 og 2020.
For skoleeier
Som skoleeier må vi stille minst like sterke krav om
profesjonalisering til oss selv som vi gjør til andre
aktører. Vi må styrke den kollektive kapasiteten
internt og spesielt bli bedre på å samarbeide på tvers
av fagfelt. Vi skal holde fast ved satsinger over tid og

iverksette få, men målrettede tiltak for å bedre kvaliteten på opplæringen. Det skal alltid være en plan for
evaluering av tiltak, og vi skal ta beslutninger om justeringer, videreføring eller avslutning av tiltak basert
på evalueringen.
Vi vil også gjøre endringer i styringen av veiledningssentrene for å øke kvaliteten på tjenestene. Etter
mal for tildelingsbrevene for skolene, skal vi utvikle
mer presise tildelingsbrev og et mål- og resultatstyringssystem som er felles for de tre sentrene, men
med ulike krav til måloppnåelse ut fra lokale forhold.
Avdeling for videregående opplæring (AVO) skal også
strukturere ett læringsnettverk som bygger på dialog,
samhandling og erfaringsutveksling. Dette nettverket
må også ta hensyn til at enkelte tjenester forutsetter
samhandling mellom AVO og veiledningssentrene.

For prøvenemnder
Profesjonelle og oppdaterte prøvenemnder er viktig da
de har ansvar for å vurdere sluttkompetansen til lærlingene etter endt læretid. Profesjonalisering og kvalitetssikring av prøvenemdene er et kontinuerlig arbeid
igjennom hele oppnevningsperioden (4 år) i form av
faglige forum, kurs og samlinger i regi av fylkeskommunen. Akershus fylkeskommune følger opp signaler
om avvikende vurderingspraksis med enkeltnemnder
for å bidra til kompetanseheving og sikre god kvalitet
i avlegging og vurdering av prøvene.
FLEKSIBILITET OG UTNYTTING AV
HANDLINGSROM
For å nå målet om at elevene, lærlingene og lærekandidatene skal lære mer ser vi at det er behov for å styrke
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
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organiseringen av og kvaliteten i undervisningen til
ulike grupper av elever. Vi ønsker å utforske mulighetene av å skape mer fleksibilitet i utdanningsløpene
til enkeltindivider, eller grupper av elever og lærlinger, spesielt med tanke på at noen elever og lærlinger
kan lære mer dersom de får mer tilpassede tilbud. Vi
ønsker i større grad å utforske og utnytte handlingsrommet og mulighetene som finnes.

Forsering av fag
Vi kan gjøre mer for å møte behovene til de elevene
som presterer aller sterkest faglig. Flere elever skal få
mulighet til å forsere i flere fag internt på skolen. Vi
ønsker også å styrke samarbeidet med universitets- og
høyskolesektoren, blant annet med tanke på å opprette flere muligheter til å forsere høyere utdanning for
elever som er i sitt videregående utdanningsløp.
Spesialundervisning
Vi vil vurdere effekten av de ulike måtene skolene
organiserer spesialundervisning på i dag. For å sikre
kvalitet i spesialundervisningen må vi vite mer om
hva som virker både innenfor organisering og undervisningsform. Vi styrker derfor vår interne kapasitet
på området.
Vi vil også bruke systematikken fra IKO-modellen til å
bli bedre på å identifisere hvilke elever som har behov
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for spesialundervisning og ikke. Vi må gjøre en vurdering av om deler av spesialundervisningen som gis
i dag kunne gitt større eller like stor effekt for elevens
læring dersom den ble gitt som ordinær undervisning
med tilpasset opplæring. Vi kan også bli bedre på å forebygge at elever må ha spesialundervisning ved å styrke
tilpasningen som gis innenfor ordinær undervisning.

Vurdere forsøk
I dag er det bare mulig å forsere fellesfagene for elever
på ungdomsskolen. Som et tiltak for å heve statusen til
yrkesfagene vil vi vurdere å søke forsøk om å la elever
på ungdomstrinnet forsere yrkesfag også. Det vil dessuten virke motiverende for ungdom som planlegger
denne karriereveien og lage bedre sammenheng mellom ungdomstrinnet og yrkesfagene.
En god del elever begynner på videregående skole
med store faglige hull fra ungdomstrinnet. De mangler kanskje karakterer i flere fag og har et dårlig
utgangspunkt for å kunne følge normal progresjon i
videregående opplæring. Det kan skyldes sykdom, kort
botid i Norge, eller andre forhold. Vi vil derfor vurdere
muligheten for å kunne tilby et ekstra år i overgangen
fra ungdomsskole til videregående, et 0. år der elevene
kan få tettet faglige hull fra ungdomsskolen gjennom
praktisk og relevant opplæring.
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ALLE SKAL HA ET GODT LÆRINGS- OG ARBEIDSMILJØ, FRITT FOR MOBBING OG KRENKELSER

Alle elever, lærlinger og lærekandidater skal oppleve å bli sett, anerkjent og tatt på alvor,
faglig og menneskelig, av ansatte i deres læringsmiljø. Ungdommene skal bli møtt med
faglige utfordringer, som inspirerer og motiverer dem til realisere sine evner, oppleve
mestring og inkludering og til å utviklet sin sosiale kompetanse. Gjennom å bli løftet
faglig og bli møtt med gode forventninger vil ungdommene både oppleve og selv bidrar
til et godt læringsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser.

DETTE SKAL VI OPPNÅ I LØPET AV 2018:
 Færre elever, lærlinger og lærekandidater
rapporterer i Elev- og Lærlingundersøkelsene
at de blir mobbet.
 Flere elever rapporterer i Elevundersøkelsen
at de opplever en positiv relasjon til lærer
og medelever.
 Radikalisering eller voldelig ekstremisme
aksepteres ikke ved de videregående skolene.
 Planlegging av nye videregående skoler
i Ski sentrum og på Fornebu er igangsatt.

Forskning peker entydig på et godt arbeids- og læringsmiljø som en forutsetning for trivsel, produksjonsevne,
læring og motivasjon. Alle elever og lærlinger skal
oppleve å være inkludert, bli stilt positive forventninger
til og erfare at egne bidrag er viktige for fellesskapet.
Vi ser det som avgjørende å lykkes på noen områder
spesielt og har utledet følgende innsatsområder
for planperioden:

 Livsmestring
 Relasjonskompetanse
 Sosial kompetanse

Hentet fra økonomiplanen 2018-2021

 Inkludering og forebygging av radikalisering
og ekstremisme
 Lavterskeltilbud
 Skolebygg av høy kvalitet

KUNNSKAPSGRUNNLAG FRA ELEVOG LÆRLINGUNDERSØKELSEN
Elev- og Lærlingundersøkelsen gir oss kunnskap om
elevers og lærlingers lærings- og arbeidsmiljø. Undersøkelsene viser at elevene, lærlingene og lærekandidatene på de fleste områder opplever lærings- og arbeidsmiljøet som godt. Det store bildet er dermed at vi langt
på vei lykkes i å sikre ungdommene et godt læringsog arbeidsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser, men

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

21

Plan for videregående opplæring 2018

dette er likevel et område hvor kontinuerlig arbeid er
viktig. Som det fremgår av figur 6, viser Elevundersøkelsen fremgang på flere viktige områder. Vi legger
spesielt merke til at elevenes opplevelse av en sterk
læringskultur har økt betydelig i treårsperioden, samtidig som trivsel ligger stabilt høyt. Elevene opplever
høy grad av faglige utfordringer og samtidig en relativt

høy grad av mestring. Når det gjelder Lærlingundersøkelsen, (figur 7), er det verdt å merke seg at lærlingene
og lærekandidatene opplever høye læringskrav, samtidig som de opplever at dette i høy grad understøttes
av løpende faglig veiledning. De oppgir høy grad av
innsats og selvstendighet og trivsel ligger stabilt høyt.

Læringskultur
Støtte hjemmefra
Støtte fra lærerne
Motivasjon
Vurdering for læring
Mobbet av andre elever på skolen
Faglig utfordring
Felles regler
Mestring
Utdanning og yrkesveiledning
Trivsel
Elevdemokrati og medvirkning
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– Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet, peker på
fremtidige prioriteringer i læreplanverket. Meldingen
vektlegger livsmestring som et viktig tema i framtidens skole.
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Livsmestring har både et individuelt perspektiv og et
samfunnsmessig og sosialt perspektiv. Sosialt fellesskap og støtte er viktig for den enkeltes trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Livskvalitet og
trivsel gjennom deltakelse i et faglig og sosialt fellesskap gir tilhørighet og reduserer risikoen for psykiske
og sosiale problemer.
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Godt læringsmiljø kan her forstås både som et mål i
seg selv, og samtidig som en forutsetning for at det
skal foregå læring.

RELASJONSKOMPETANSE
At lærerne utvikler og vedlikeholder gode relasjoner til
elevene sine er en forutsetning for all læring. Relasjonskompetanse står da også helt sentralt i arbeidet
med å sikre god kvalitet i IKO-arbeidet, der et av målene er å utvikle holdninger og et elevsyn hos lærerne
som framelsker positive relasjoner til elevene og gir
dem tro på egne ferdigheter. Vi vil derfor spisse kompetansehevingen inn mot pedagogiske tilnærminger
og didaktisk metodikk som bygger på hva forskning
viser er god læringsledelse og «læring som virker.»
Akershus fylkeskommune deltar som mentor i
et forskningsprosjekt som vurderer effektene av
IKO-modellen i fire andre fylker. Som en del av prosjektet er det utarbeidet en bestilling på kompetanseheving innenfor relasjonskompetanse. Bakgrunnen
for denne bestillingen er erkjennelsen av at god læringsledelse er knyttet opp mot relasjonell og didaktisk kompetanse. Fagmiljøet som skal gjennomføre
kompetansehevingen ble valgt høst 2016 og opplæringen vil begynne i 2017.

Vi ønsker å bruke vektleggingen av livsmestring til å
styrke arbeidet med ungdommenes læringsmiljø. Vi
mener at perspektivet kan bidra til å styrke ungdommenes psykososiale miljø, til å styrke arbeidet mot
mobbing, og til å styrke ungdommenes selvfølelse og
mestring av skolefag og arbeidsliv.
Livsmestringsperspektivet er også et supplement
til skolens dannelsesmandat. Vi ønsker å bidra til at
ungdommene kan ta ansvar for ulike sider av eget liv,
som fysiske og psykisk helse, deltakelse i samfunnet,
privatøkonomi, selvrespekt og mellommenneskelige
relasjoner. Alle disse elementene henger sammen og
spiller på hver sin måte inn på elevenes læringsmiljø.
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Økt relasjonskompetanse vil også bidra til å bekjempe radikalisering og krenkende adferd. Ungdom som
opplever å bli sett, anerkjent, tatt på alvor, stilt forventninger til og trodd på av voksne, vil ha mindre behov
for å søke seg til ekstremistiske miljøer eller utøve
krenkende adferd. Å lykkes i å etablere gode relasjoner
mellom elev og lærer og elevene imellom blir dermed
det kanskje fremste forebyggende virkemiddelet for å
sikre inkludering og bekjempe uønsket atferd.

SOSIAL KOMPETANSE
Sosial kompetanse hos elever og lærlinger er en forutsetning for å bygge relasjoner, og er derfor også viktig
for læringsmiljøet. Sosial kompetanse er dessuten
en forutsetning for at lærlinger skal få læreplass og
lykkes i læretiden. Det samme gjelder for alle våre
elever og lærlinger i senere arbeidsliv. Vi ser derfor på
styrking av elever og lærlingers sosiale kompetanse
som et sentralt element i vårt oppdrag om å utdanne
til arbeidslivet.
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Skolen har tradisjonelt lagt stor vekt på læring av
kunnskaper og ferdigheter, mens utvikling av sosial
kompetanse og samfunnskompetanse ikke har vært
like vektlagt. Melding til Stortinget nr. 20 (2012-2013:13)
På rett vei peker på at sosial kompetanse vil bli viktigere i årene framover, og Ludvigsenutvalget etterspør en
bredere kompetanseforståelse enn det som framkommer av dagens læreplaner.
Skal vi lykkes å gi elevene nødvendig kompetanse
i skole slik at de er godt forberedt og kvalifisert for
læretid, er vi avhengige av å styrke samhandlingen
mellom lærere, instruktører og faglige ledere, elever
og lærlinger. Utprøving av fagråd er et viktig tiltak i
denne styrkingen. I fagrådene møtes representanter
fra lærlinger, elever, skoler, bedrifter, skoleeier og prøvenemnder for å gi fylkeskommunen råd om relevante
kvalitetsforbedrende tiltak i fag- og yrkesopplæringen.
I denne sammenheng vil vi utnytte denne arenaen for
å konkretisere hvordan sosial kompetanse i praksis
må komme til uttrykk gjennom kunnskaper, ferdigheter og holdninger i arbeidslivet generelt og den
enkelte bransje spesielt.

Sosial kompetanse for å fremme inkludering
og forebygge mobbing
God sosial kompetanse hos elever og lærlinger virker
positivt på inkludering. Alle elever og lærlinger skal
oppleve at de er en del av et sosialt fellesskap og et
læringsfellesskap. Dette er en sentral forutsetning for
at vi skal oppnå vårt mål om et godt læringsmiljø. En
viktig sosial kompetanse er evnen til å sette seg inn i
andre menneskers sted, og evner vi å utvikle dette hos
ungdommene våre, vil vi ha et godt utgangspunkt for
å forebygge mobbing og fremme inkludering.

Mer systematisk IKO-arbeid for å bedre
sosial kompetanse
Alle skolene i Akershus har tatt i bruk IKO-modellen,
og dataprogrammet Vokal gir skolene god hjelp i å
identifisere elever med faglige utfordringer eller høyt
fravær. Kvaliteten på oppfølgingen av manglende
kompetanseoppnåelse på andre områder er varierende. En kartlegging blant opplæringskontorene og
lærlingansvarlige i kommunene våren 2015 viser at

en god del lærlinger mangler sosial kompetanse og
samfunnskompetanse, og de antyder at skolen bør
ta et større ansvar for at elevene tilegner seg sosial
kompetanse, samfunnskompetanse og læringskompetanse. Mens det er nokså enkelt å identifisere elever
med mangelfull faglig kompetanse, er det vanskeligere
å identifisere elever som mangler lærings-, samfunnseller sosial kompetanse. En forutsetning for å kunne
bruke IKO-modellen systematisk og målrettet – spesielt
innenfor yrkesfagene- er at både lærere og rådgivere
kjenner bedriftenes og bransjenes forventninger og
krav, slik at de kan vurdere den enkelte elevs kompetanse opp mot dette. Gjennom regionale ledermøter
og møter med skolenes ledergrupper vil vi jobbe for
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at skolene bruker IKO-modellen mer systematisk for
tidlig å fange opp ungdom med utfordringer generelt
og forhold knyttet til sosial kompetanse spesielt, slik
at arbeidet med å forbedre elevens sosiale kompetanse
kan starte tidlig med mest mulig treffsikker oppfølging.

Demokratiopplæring, medborgerskap
og medvirkning
Melding til Stortinget 28 (2016-2016) viser til kommende endringer i læreplanene som vil prioritere
tre fagovergripende tema (bærekraft, demokrati og
medborgerskap, folkehelse og livsmestring). Innenfor tematikken demokrati og medborgerskap står
medvirkning sentralt. Elev- og Lærlingundersøkelsen
viser at vi har et forbedringspotensial på nettopp
medvirkning. Vi ønsker å la elever og lærlinger få
medvirke på sin egen hverdag, i skole eller i bedrift,
som et virkemiddel for å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø. Gjennom å la dem få medvirke mer på sin
egen hverdag vil de også få trening i medborgerskap
på ulike arenaer og få en bevissthet rundt hvilken
innflytelse de har og kan ha på egne liv. Det blir viktig
i denne forbindelse å synliggjøre alle mulighetene
som finnes for å være med å påvirke, og slik bidra til
en tydelig demokratiopplæring.

INKLUDERING OG FOREBYGGING AV
RADIKALISERING OG EKSTREMISME
Arbeidet med å sikre inkludering og hindre radikalisering og voldelig ekstremisme er langt på vei rammet
inn i Handlingsplan for forebygging av radikalisering og
voldelig ekstremisme som ble vedtatt av fylkestinget i
mars 2016. Formålet er å fange opp personer i risikosonen for utenforskap, og planen peker på skolenes
handlingsrom og ansvar når det gjelder forebyggende
arbeid. Forebygging handler i denne sammenheng
om å arbeide for at alle elever, uavhengig av kulturell
bakgrunn og sosioøkonomiske forhold, skal oppleve
tilhørighet og beskyttes mot all form for mobbing og
andre krenkelser. Et overordnet poeng er at skolene må
møte utfordringene i forbindelse med radikaliseringsprosesser med kunnskap om fenomenet, om risiko- og
motivasjonsfaktorer, og om hva man gjør når bekymringen oppstår og hvilke tiltak som kan settes inn.
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Skolens forebyggende rolle går først og fremst ut på å
gi elevene faglig kunnskap og å ruste dem til å møte
livet og mestre utfordringer sammen med andre.
Elevene skal bli møtt med krav og utfordringer som
stimulerer til motivasjon for videre læring. De samme faktorene som skaper et godt læringsmiljø vil
også virke forebyggende mot marginalisering. Vi vil
derfor arbeide systematisk for å lære elevene å omgås
hverandre med respekt og utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse, demokratiforståelse og deltagelse
i samfunnet forøvrig. Dette arbeidet må skje innenfor
skolens læringskontekst - i klasserom og i verksted.

Veileder for forebygging og rutiner for
håndtering av bekymringer
For å sikre en god lokal oppfølging, skal de videregående skolene utarbeide lokale veiledere for forebygging
som innarbeides i skolenes handlingsplaner. Veilederne skal være basert på nasjonale føringer og skal
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gi skolens ansatte, elever og foresatte enkel tilgang på
relevant informasjon og kunnskap om tilbud, hjelpeinstanser og samarbeidspartnere i lokalmiljøet. Det
er utviklet rutiner og tiltak for oppfølging ved mistanke om radikaliseringsprosesser. Disse bygger på en
nasjonal handlingsplan mot radikalisering og voldelig
ekstremisme og en nasjonal veileder for forebygging
av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Samarbeid med moderate religiøse, livssynsorienterte og politiske organisasjoner
Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme må bygge på kunnskap, samarbeid på tvers av
samfunnssektorer og tidlig innsats der ansvarlige
aktører evner å identifisere problemer og følge opp på
en treffsikker måte. I akershusskolen innebærer dette
å samarbeide med flere etater, miljøer og organisasjoner som kan bistå skolen i forebyggingsarbeidet med
kunnskap synspunkter og erfaringer. Vår strategi er å

utnytte de eksisterende arenaene i akershusskolen for
å etablere et samarbeid med eksempelvis moderate religiøse, livssynsorienterte og politiske organisasjoner,
der man både vil kunne dele kunnskap og erfaringer
og diskutere problemstillinger med kompletterende
perspektiver. I tillegg til lokalt arbeid ved den enkelte
skole, vil de regionale ledermøtene være relevante møteplasser. Videre vil vi i vår oppfølging av skolene legge
vekt på viktigheten av en god dialog og samarbeid med
hjemmet som utgjør en viktig ressurs i arbeidet med
å forebygge og identifisere isolasjon eller uønsket adferd.

Skolepsykolog, skolehelsetjenesten
og psykisk helseteam
Som et prøveprosjekt styrkes skolehelsetjenesten med
skolepsykolog og psykisk helseteam på øvre Romerike.
Prosjektets formål er økt livsmestring hos ungdom.
Dette er et mål som fordrer tverrfaglig samarbeid og
koordinering av tiltak som settes inn rundt enkeltelever og elevgrupper i skolen. Gjennom prosjektet
legges det til rette for at helsesøster i den videregående
skolen skal få veiledning og oppfølging av en skolepsykolog med fagansvar og henvisningsrett. Skolehelsetjenesten og skolepsykologen skal arbeide med
forebyggende tiltak knyttet til ungdom/elever.
Skolehelsetjenesten kan på bakgrunn av dette ha en
rolle inn i arbeidet med å koordinere tiltak som settes
inn rundt eleven, og slik bidra inn i arbeidet med å
sikre at tiltakene er målrettede og av god kvalitet.

Psykisk helseteam
Et psykisk helseteam skal være et lavterskeltilbud og
bidra til å redusere ventetiden for å motta fagkonsultasjoner vedrørende ungdommenes psykiske helse.
Intensjonen med et psykisk helseteam er å forebygge
psykisk uhelse blant elever i videregående skole.
Teamet skal arbeide for å koordinere forebyggende tiltak rundt den enkelte elev, og slik også sikre at kvaliteten på tiltak som settes inn er gode nok, slik at eleven
kan motta og nyttiggjøre seg skolens opplæring.
I saker der det er behov for behandling, skal skolehelsetjenesten og psykisk helseteam henvise eleven til
riktig helseinstans.
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Konferanser og samlinger med tema knyttet til
elevenes skolemiljø
For å danne felles kunnskap og skape profesjonalitet
i rollene, vil vi fortsatt arrangere nettverkssamlinger for elevtjenesten i videregående skole, herunder
skolehelsetjenesten, rådgivningstjenesten, miljøarbeidere, elevråd og skoleledere. Samlingene vil vektlegge
temaer som mestring, psykisk helse og forebyggende
arbeid. Nettverkssamlinger er også et bidrag til det
generelle forebyggende arbeidet skolene skal gjøre for
å sikre et godt skolemiljø.
FLEKSIBEL ORGANISERING OG TILRETTELEGGING – FOT (TIDLIGERE LAVTERSKELTILBUD)
For en liten gruppe elever er det vanskelig å få til
tilstrekkelig tilpasning innenfor det ordinære skoletilbudet. Derfor har vi et spesielt tilbud ved Lillestrøm,
Ski og Nesbru videregående skoler. Tilbudene retter seg
mot elever som står i fare for å falle ut av fylkeskommunens videregående skoler av ulike grunner, først og
fremst psykiske utfordringer. En annen målgruppe er
elever som har et omfattende skolefravær, som regel
allerede fra ungdomsskoletiden, og som ikke har klart
å komme i gang med videregående opplæring til tross
for tidligere hjelpetiltak på hjemskolen.
Gjennom de regionale tilbudene får elevene tilrettelagt opplæring i trygge omgivelser, og tilbudet skal
fungere som en overgang tilbake til hjemskole eller
annet skoletilbud eller arbeid.
Overføring av elever til tilbudet skjer i et tett samarbeid med hjemskolen. Tilbudet for den enkelte elev
skreddersys i samarbeid med hjemskolen og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Viktige samarbeidspartnere rundt elevens opplæringstilbud kan være
barnevern, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), NAV, ambulant team, fastlege eller andre
aktuelle instanser. Samarbeid og samordning rundt
elevens skolesituasjon bidrar til mer helhet i arbeidet
med å føre elevene tilbake til aktiv opplæring i skole
og bedrift.
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Forside: Fra Ski vgs., foto: Jarle Nyttingnes
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Side 4: Ann Kristin Ohrstrand
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500 eksemplarer

Side 17-22: Fra Ski vgs., foto: Jarle Nyttingnes
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UTGITT
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