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Forord
Tilstandsrapporten 2020 behandler resultatene som er blitt skapt i Vikens første år som sammenslått
og selvstendig fylkeskommune. I denne perioden har fylkeskommunen blitt styrt av et rød-grønt
flertall bestående av Arbeiderpartiet (AP), Senterpartiet (SP), Miljøpartiet de grønne (MDG) og
Sosialistisk venstreparti (SV), MDG og SV som støttepartier fra høsten 2020.
Fylkesrådets mål er at Viken skal ha Norges beste videregående utdanning. Uansett bakgrunn og
bosted skal elevene ha et godt tilbud. Det betyr blant annet at flere må fullføre og bestå videregående
opplæring. Vi ser derfor positivt på at rapporten viser at hele 87,7 prosent av elevene fullførte og
besto i skoleåret 2019-20, og at 94,2 prosent av de som var oppe til fag-/svenneprøve besto.
For å oppnå dette må sektoren ha gode motiverte lærere og instruktører i bedriftene, et sterkt
støtteapparat og lag rundt eleven, et sunt, enkelt og gratis skolemåltid og fysisk aktivitet som del av en
helsefremmende skole. Videre må elevene ha oppdatert utstyr og et rettferdig system for formidling
av skoleplasser som ikke gir elevene lenger reisevei. Fylkesrådet har videre tro på at hensiktsmessig
størrelse på undervisningsgruppene gir god opplæring.
At yrkesfagelevene får læreplasser, og at ungdom som faller utenfor arbeid og skole fanges opp og får
tilbud om kompetansegivende og meningsfull aktivitet, har også høy prioritet. Denne rapporten viser
en rekke tiltak for å nå disse viktige målene.
Gjennom et trepartssamarbeid vil fylkesrådet ta initiativ til et tillitsløft i skolen, slik at rapportering og
byråkrati reduseres. Rådsområdet tar dette tillitsløftet med seg i arbeidet sitt.
At videregående opplæring lykkes med sitt oppdrag, har stor betydning for arbeids- og samfunnslivet i
Viken. Opplæringen skal gjøres slik at den fremmer god fysisk og psykisk helse og gir oppdatert og
relevant kunnskap som møter arbeidslivets behov. Det er viktig at både de som går et løp mot
studiekompetanse og de som går mot fagkompetanse rustes for morgendagens arbeids- og
samfunnsliv i Viken.
Fylkesrådet fortsetter arbeidet med å forme opplæringen i Viken med utgangspunkt i at riktige
politiske prioriteringer og trepartssamarbeidet vil gi en videregående opplæring som følger, eller helst
leder an, i samfunnsutviklingen.
Komité for Utdanning har gitt premisser for tilstandsrapporten 2020, og fylkesrådet presenterer
tilstandsrapporten i tro på at den vil gi et godt kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av de videregående
skolene i Viken.

Siv Henriette Jacobsen (Ap)
Fylkesråd for utdanning og kompetanse
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1 Om tilstandsrapporten
Opplæringslovens paragraf 13-10 pålegger fylkeskommuner å rapportere årlig til fylkestinget om
tilstanden i videregående opplæring. Det skal rapporteres på læringsresultater, frafall og læringsmiljø.
Forrige tilstandsrapport som ble behandlet av fylkestinget i Viken, gjaldt for skoleåret 2018-19. Da var
de tre fylkeskommunene som nå utgjør Viken selvstendige enheter. Viken ble etablert 1. januar 2020,
og tilstandsrapporten som nå skal behandles gjelder for sammenslåtte Viken.
Rapporten omhandler skoleårsresultater for skoleåret 2019-20, undersøkelsene av læringsmiljøet for
lærlinger og elever gjennomført høsten 2020, og fagopplæringsdata for kalenderåret 2020. Kapittel 3
til 8 i rapporten er organisert etter innsatsområdene for rådsområdet Utdanning og kompetanse, som
igjen er utledet av målene fra Vikens økonomiplan for 2020-2023. Innsatsområdene utgjør
overskriftene i rapporten. Data fra skole og fagopplæring er organisert inn under disse overskriftene.
Tilstandsrapporten består av to deler; en som omhandler resultater på fylkesnivået, en som
omhandler resultater på skolenivået ved hver videregående skole i Viken. I rapportdelen som
omhandler fylkesnivået finnes dessuten fagopplæringsdata. Skoledelen inneholder skolenes
egenvurdering av dataene som presenteres. De samme indikatorene brukes i skoledelen og i
fylkesdelen, men i fylkesdelen inngår flere utdypende indikatorer.
Forkortelser som går igjen er Vg1, Vg2, Vg3 og Vg4. Dette står for Videregående trinn 1, 2 og 3. Vg4
gjelder påbygg til generell studiekompetanse etter fagbrev. Beskrivelse av andre definisjoner finnes i
Vedlegg 1.
Grunnlaget for å vurdere læringsmiljøet er brukerundersøkelser – elevundersøkelsen,
lærlingundersøkelsen og lærebedriftsundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet. I rapporten er det
lenket til spørsmål og svaralternativer i undersøkelsene. Resultater fra brukerundersøkelsene er hentet
fra analyseverktøyet Hjernen & Hjertet. Fra Skoleporten har vi hentet data om gjennomføring
fem/seks år etter påbegynt opplæring – og fem år etter påbegynt læretid. I tillegg er elevtall og en del
fagopplæringsdata hentet fra Vigo. Øvrige data er hentet fra Hjernen & Hjertet, og her er bare
opplysninger om ordinære elever tatt med.
Resultatene varierer sterkt mellom de ulike utdanningsprogrammene. Dette kan blant annet henge
sammen med fagtradisjon og -kultur. Det er stor forskjell på om faget er et tradisjonelt håndverksfag,
et moderne industrifag eller et fag som utøves i en større organisasjon som for eksempel et sykehus.
Disse forskjellene gir blant annet ulikhet i rekruttering til utdanningsprogrammene, noe som kan
spores i karakterer ved inntak. Karakterer ved inntak virker sterkt inn på mange indikatorer og er viktig
for å fullføre og bestå videregående opplæring.
På skolenivået kan sammensetting av utdanningsprogram gi store utslag; både når det gjelder
skolemiljøindikatorer, gjennomføring og læringsresultater.
For å kunne si noe om hvor god en skole er på de utvalgte indikatorene, må vi dermed både se på
sammensetting av utdanningsprogrammene, inntakspoengene (ungdomsskolepoengene) og
utviklingen over tid.
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Året som denne tilstandsrapporten omhandler, har vært ekstraordinært på flere måter. Etableringen
av Viken fylkeskommune og koronautbruddet har påvirket driften av videregående opplæring i stor
grad. Følgene av koronautbruddet kan spores i flere indikatorer, mens følgene av sammensmelting av
tre fylkeskommuner og dannelsen av en fusjonert enhet er vanskeligere å måle. Likevel er dette et
viktig bakteppe for å forstå årets resultater.
Rådsområdet utdanning og kompetanse ser utvikling av tilstandsrapport for Viken fylkeskommunes
videregående opplæring som en prosess. Årets utgave er et resultat av et samarbeid mellom
fylkesråden, fylkestingets komité for utdanning og seksjon for statistikk, analyse, system og
administrativ støtte. Tilstandsrapporten skal tjene som kunnskapskilde for politikkutforming og
utvikling av den videregående opplæringen i fylket, og det er vår ambisjon at hvert utviklingstrinn skal
bringe oss nærmere dette målet.

Ansvar Utdanning og kompetanse
I skoleåret 2019-20 var det 58 videregående med til sammen 41525 elever i skolene som nå utgjør
Viken, hver enhets resultater blir rapportert.
Rådsområdet forvalter fagopplæring i samarbeid med 85 opplæringskontorer og 1208 selvstendige
lærebedrifter som driver opplæring av til sammen 7930 lærlinger og 536 lærekandidater i Viken.
Videre driver fylkeskommunen fire folkehøyskoler, samt fagskole, opplæring i sosiale og medisinske
institusjoner, opplæring i fengsel, voksenopplæring, karriereveiledning, pedagogisk psykologisk
rådgivningstjeneste og oppfølgingstjeneste organisert på ulike måter under ulike navn. I tillegg
kommer Ung Invest AIB. Bare resultatene fra de enhetene som inngår i videregående opplæring
presenteres i denne tilstandsrapporten, og heller ikke alle disse. Over tid vil rapporten utvikles til å
inkludere alle enheter/virksomheter som er direkte eller indirekte knyttet til videregående opplæring.

Oppsummering av rapporten
Koronapandemien nasjonalt
Av Utdanningsspeilet 2020, en rapport om tilstanden i norske barnehager og skoler som
Utdanningsdirektoratet publiserer årlig, går det frem at lærerne hadde utfordringer med å følge opp
elevenes tilstedeværelse i undervisningen, differensiere undervisningen og vurdere elevenes arbeid i
den perioden skolene var stengt for undervisning i klasserom og verksteder på grunn av korona. 52
prosent av lærerne oppga at de bare delvis klarte å sørge for at elevene hadde faglig progresjon, og 45
prosent klarte bare delvis å differensiere undervisningen. Disse utfordringene kan ha medvirket til at
elevene opplevde mindre læring under nedstengingen.
Av Utdanningsspeilet går det videre frem at studier fra Nederland og Tyskland tyder også på at elevene
lærte mindre da skolene var koronastengt, og at skolestenging rammet elevene skjevt. En analyse av
nasjonale prøver i Nederland viser at elevene i gjennomsnitt har lært mindre enn tidligere år, og at
læringstapet har vært størst for elever med foreldre med lav utdanning. En studie fra Tyskland viser at
elevene brukte mindre tid på skolearbeid da skolene var stengt, dette gjaldt særlig for lavt presterende
elever.

7

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Viken fylkeskommune – fylkesnivå

I skoleåret 2019-20 gikk gjennomsnittskarakterene opp nasjonalt, og de går opp mer enn det man
skulle forvente ut fra trenden de foregående årene. Koronasituasjonen ser derfor ut til å ha forsterket
trenden med stigende gjennomsnittskarakterer.
Det er registrert færre elever som har sluttet i videregående opplæring løpet av skoleåret 2019-20,
sammenlignet med forrige skoleår. Flere uker med digital opplæring hjemme og avlyst eksamen kan ha
spilt en rolle for hvor mange som sluttet. Ettersom det ikke ble ført fravær fra mars og ut skoleåret,
kan det også hende at ikke alle som faktisk sluttet, ble fanget opp.
Opplysningene fra Utdanningsspeilet er et viktig bakteppe for å vurdere resultatene i Viken.

Viken-resultatene
Fullført og bestått - kull
Kategoriene fullført og bestått på normert tid og fullført og bestått på mer enn normert tid, beskriver
gruppen som avsluttet videregående med beståttkarakterer i alle fag. Andelen i denne gruppen har i
kullene som startet i videregående opplæring fra 2010 til 2013 økt fra 76,1 prosent til 79,0 prosent.
Andelen som har sluttet har i samme perioden gått ned fra 11,5 prosent til 9,5 prosent. Gruppen som
har fullført med planlagt grunnkompetanse har økt noe i perioden; fra 2,9 prosent til 3,2 prosent.

Skoleåresresultater
I Viken er det 87,7 prosent av elevene som fullfører og består, og 2,9 prosent av elevene som slutter
skoleåret 2019-20. Det er høyere andel av elevene på studieforberedende utdanningsretning som
fullfører og består enn på yrkesfaglig utdanningsretning. Studieforberedende utdanningsretning har
også lavere andel som slutter.
I Viken fylkeskommune økte andelen elever som fullførte og besto skoleåret i 2019-20 sammenliknet
med de to forutgående årene. Andelen som fullførte og besto økte mest på Vg2 og Vg3. Dette har
sannsynligvis sammenheng med at eksamen ble avlyst på grunn av smittevern i forbindelse med
korona-pandemien. Flest eksamener avvikles på andre og tredje trinn i videregående opplæring.

Sluttet
I løpet av skoleåret 2019-20 sluttet 1126 elever i Vikens videregående skoler.
Tallene viser at færre elever enn de foregående år sluttet i mars, april og mai 2020. Derimot sluttet det
flere i oktober 2019 enn i de foregående år.
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Beståtte fag- og svenneprøver
Tallene viser at i gruppen som har fått opplæring i bedrift (lærlinger) og gruppen som har gått opp til
prøve etter minst 5 år med variert yrkespraksis (praksiskandidatene) er det rundt regnet 95 prosent
som består prøven.
I gruppen som fikk fagopplæring i skole var andelen som besto på 79,6 prosent i 2020.
2020 har, med unntak av utdanningsprogrammet Restaurant og matfag og Elektro- og datateknologi,
en beståttandel på linje med eller bedre enn 2019.

Heving av kontrakter
I 2020 ble 517 kontrakter hevet, mens i 2019 ble 596 kontrakter hevet.

Permitteringer
I uke 20 i 2020 var det registrert 723 permitterte lærlinger og lærekandidater, dette er uken med flest
registrerte permitteringer. Antall permitterte sank betydelig etter sommeren. Ved utgangen av året
2020, var det registrert 41 permitterte lærlinger og lærekandidater.
Tallene viser at det er utdanningsprogrammene Service og samferdsel og Design og håndverk som har
hatt de høyeste permitteringstallene i Viken. Dernest følger Teknikk og industriell produksjon, så
Restaurant og matfag.

Fravær i videregående skole
Viken fylkeskommune har i skoleåret 2019-20 et totalfravær på 4,1 prosent.
Elektrofag har gjennom en årrekke hatt lave fraværstall. Elektrofag har fått følge av Teknikk og
industriell produksjon og Naturbruk i gruppen utdanningsprogram med lavt fravær. Også
utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag har hatt en svært positiv utvikling av sine fraværstall.

Karakterutvikling
Når vi ser karaktersnittet skoleåret 2019-20 i forhold til karaktersnittet forrige skoleår, hever Viken
fylkeskommune karakterene med 0,03 karakterer.
For hvert nivå i videregående opplæring blir karakterutviklingen mer positiv samlet sett. Yrkesfag har
imidlertid den mest positive karakterutviklingen mellom ungdomsskolen og Vg1. Studieforberedende
utdanningsprogram har mest positiv karakterutvikling når man sammenlikner med karakterer fra Vg2
og ut av videregående. Påbygg har en relativt sterk negativ karakterutvikling fra Vg2 til Vg3 og Vg4.
Den negative karakterutviklingen har antakelig sammenheng med at opplæringen på påbygging er
teoritung, komprimert og krevende.
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Resultater på fag- og svenneprøver
Viken hadde en beståttandel på fag- og svenneprøver på 94,2 prosent i 2020. 29,4 prosent av prøvene
fikk karakteren Bestått meget godt.

Opplæringskontrakter
Antallet inngåtte opplæringskontrakter sank i 2020 sammenlignet med den jevne oppgangen
foregående år. Til sammen ble det inngått 536 opplæringskontrakter.

Elever i spesielt tilrettelagte tilbud
Skoleåret 2020-21 er det registrert at 573 elever – tilsvarende 1,4 prosent av det totale elevtallet i
Viken fylkeskommune som har individuelle opplæringsplaner og mål om grunnkompetanse i stedet for
full kompetanse.

Minoritetsspråklige elever
I skoleåret 2020-21 deltar 131 elever i innføringstilbud/forberedende kurs.
Det er 184 elever i kombinasjonsklassene.
Det er 1608 elever i Viken som har vedtak om særskilt språkopplæring i skoleåret 2020-21.

Voksne i videregående opplæring
Det er rundt regnet 3000 deltagere i fylkets voksenopplæringstilbud høsten 2020. Gjennomsnittlig
klassestørrelse er på ca. 18 deltakere.
Mellom 70 og 80 prosent av deltakerne i voksenopplæringen er minoritetsspråklige. Åtte av klassene
for voksne er såkalt tilpasset språkopplæring for deltakere som har fått utvidet sin opplæringstid med
ett år. Undervisningen består av 10 timer norsk og 5 timer engelsk per uke dette første året.
I Viken ble det gjennomført 200 realkompetansevurderinger i 2020.

Elevenes læringsmiljø
Elevene i Viken har høsten 2020 vurdert læringsmiljøet likt med eller noe mer positivt enn de gjorde
høsten 2019.
Framgang har det vært på indikatorene variert opplæring, faglig utfordring, læringskultur, støtte fra
lærere og motivasjon. På nasjonalt nivå ser vi omtrent den samme utviklingen.

Elevdemokrati og medbestemmelse
Spørsmålet som elevene har vurdert mest positivt i indeksen om elevdemokrati og medbestemmelse,
dreier seg om tilretteleggelse for deltakelse i medbestemmelsesorganer. Dette fikk verdien 3,8. Lavest
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verdi fikk spørsmålet om elevene får foreslå hvordan det skal jobbes med fagene. Dette spørsmålet
fikk verdien 3,2.

Lærlingenes læringsmiljø
Lærlingundersøkelsen
Noen av indeksene i lærlingundersøkelsen beskriver hvordan skole- og fagopplæring henger sammen.
Dette gjelder indeksene Skole som forberedelse til opplæring i bedrift og Yrkesfaglig fordypning. Begge
disse indeksene har fått lavere verdi i 2020 enn ved gjennomføringen av undersøkelsen i 2019.
Også lærlingenes opplevelse av trivsel i lærebedriften har fått noe lavere verdi i 2020 enn i 2019.
Indeksen Forberedelse til fagprøve har også hatt negativ utvikling. De øvrige indeksene har fått høyere
verdi, så også Motivasjon. Størst framgang ser vi i lærlingenes vurdering av indikatoren Gjennomført
halvårsvurdering. Her er framgangen på 0,3.
Lærebedriftsundersøkelsen
Indeksene Skolen som utgangspunkt for opplæring i bedrift og Samarbeid med videregående skoler
om innhold i Yrkesfaglig fordypning (YFF) har gått fram fra 2019, dog marginalt. Disse to indeksene
som beskriver helheten i opplæringsløpet til lærlingene er fremdeles de med lavest verdi – begge godt
under 4, YFF under 3,5. Det ligger et stort utviklingspotensial i å forbedre sammenhengen i den
yrkesfaglige opplæringen.
Indeksene Motivasjon, Forberedelse til fagprøve og Medvirkning, veiledning og egenvurdering er alle
godt vurdert, og har små endringer fra gjennomføringen i 2019. Disse tre indeksene har alle verdier på
4,2 på skalaen som går til 5. Lærebedriftene mener altså at det fremdeles er potensial for forbedring.

Mobbing
Elevundersøkelsen
Det er 3,1 prosent av elevene i Viken som rapporterer om opplevd mobbing. Vg3 er nivået der færrest
elever opplever mobbing; 2,8 prosent. Det er flest elever som opplever mobbing på Vg2 høsten 2020.
Totalt er det utdanningsprogrammene Salg, service og reiseliv, Teknologi- og industrifag, Service og
samferdsel og Teknikk og industriell produksjon som har flest elever som rapporterer om mobbing. På
den andre enden av skalaen – mobbing på grønt nivå – plasserer utdanningsprogrammene Kunst,
design og arkitektur, Studiespesialisering, Design og håndverk, Håndverk, design og produktutvikling
og Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign seg.
1,5 prosent av elevene i Viken oppgir å ha blitt mobbet av voksne på skolen, dette er 0,2 prosent
høyere enn det nasjonale snittet.

Lærlingundersøkelsen
Andelen som opplever å bli mobbet på arbeidsplassen er gått ned mellom gjennomføringen av
lærlingundersøkelsen i 2019 og gjennomføringen i 2020. I 2019 var andelen 4,9 prosent, i 2020 3,7
prosent, noe som må karakteriseres som et solid fall.
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Av de 98 lærlingene som oppga at de blir mobbet, krysset 64,3 prosent av for at de ble mobbet av
andre kollegaer, 22,4 prosent at de ble mobbet av ledelsen på arbeidsplassen, mens 8,2 prosent oppga
å bli mobbet av andre. Ingen lærlinger oppga å bli mobbet av kunder/leverandører/pasienter eller av
andre lærlinger på arbeidsplassen.

Antall løpende kontrakter per utdanningsprogram
Tallene for 2020 viser en oppgang i antall løpende kontrakter i de fleste utdanningsprogram med
unntak av Restaurant og matfag og Design og håndverk. Sistnevnte kan tilskrives utfordringer med å
skaffe læreplass innen frisørfag i forbindelse med korona. Årsakene til fallet på Restaurant og matfag
er mer sammensatt – det har over tid har vært et synkende antall søkere til Vg1 restaurant og matfag i
tillegg til bransjens store utfordringer i 2020.

Vg3 fagopplæring i skole
544 tok fagopplæring i skolen i Viken i 2020. Majoriteten av disse kom fra Helse- og oppvekstfag.
Færre av de som tar Vg3 fagopplæring i skole står til fagprøven enn de som har vært ute i lære.
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2 Koronapandemien i videregående opplæring
2.1 Nasjonalt
Generelt
Kalenderåret 2020 har i skole og bedrift vært sterkt påvirket av koronaepidemien. De videregående
skolene har måttet gjøre store omlegginger for å kunne gjennomføre opplæringen uten for stor
smitterisiko. Blant annet er digital opplæring blitt brukt i utstrakt grad fra mars til og med mai 2020,
men også høsten 2020 har det foregått opplæring på digitale flater. Av Utdanningsspeilet 2020 går det
fram at dette har medført en stor ekstra arbeidsbelastning for lærere og skoleledere. Elevenes
tilbakemeldinger om hvordan de har hatt det er differensiert, men de elevene som har solid støtte og
nettverk har klart seg best. Noen elever melder at de har hatt bedre opplæringsforhold med digital
skole – dette er gruppen som har problemer med sosial omgang i klasserommet. Kunnskapsgrunnlaget
som Utdanningsspeilet bygger på viser at elevene i Norge stort sett har gode rammevilkår for å gjøre
skolearbeidet hjemme og få opplæring digitalt. Likevel har det vært utfordrende å opprettholde god
kvalitet på undervisningen og å ivareta et godt sosialt miljø for elevene.
Forskning tyder på at læringsutbyttet sannsynligvis er mindre enn normalt når opplæringen foregår
digitalt. Særlig er det grunn til bekymring for utdanningsprogrammene på yrkesfag hvor opplæringen
vanligvis foregår gjennom praksis. Det var derfor yrkesfagene som ble prioritert da skolene gradvis
åpnet igjen 27. april, etter nedlukkingen.
En undersøkelse blant elever på ungdomstrinnet og i videregående skole i Oslo viser at halvparten av
elevene var godt fornøyd med hvordan undervisningen i nedstengingsperioden fungerte, mens en
fjerdedel var misfornøyd. Bare 14 prosent mente de lærte mer enn før, mens 61 prosent mente de
lærte mindre. Hele 25 prosent mente at de lærte mye mindre enn normalt (Utdanningsspeilet; Bakken
mfl. 2020). Noe flere jenter enn gutter syntes undervisningen fungerte godt, og elevene på
ungdomsskolen var litt mer fornøyde enn elevene på videregående skole.
Fravær på grunn av karantene eller sykdom kan gi mange av de sammen negative konsekvensene som
man har ved stengte skoler. Karantenetallene som man har fra Oslo kan tyde på at karantene rammer
sosialt skjevt, og at de som har mest behov for å være på skolen, gjentatte ganger havner i karantene
(Utdanningsspeilet 2020).

Situasjonen for lærlinger
Mange bedrifter og virksomheter har hatt utfordringer som følge av koronasituasjonen. Dette har gått
ut over lærlingene og lærekandidatene med læreplass i bedriftene, og mange av dem har vært helt
eller delvis permittert. På det meste ble det rapportert om 4 380 permitterte lærlinger og
lærekandidater, noe som utgjorde 10 prosent av alle lærlingene og lærekandidatene
(Utdanningsspeilet; Utdanningsdirektoratet 2020).
Helt siden toppunktet i slutten av april har antallet permitterte lærlinger og lærekandidater sunket
jevnt nasjonalt. Etter sommerferien var antallet redusert til 900, og i midten av november var det bare
141 permitterte lærlinger og lærekandidater nasjonalt. Med flere tiltak for å redusere smitte fra
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november melder imidlertid enkelte fylker at de venter en økning i antallet permitterte lærlinger
framover.
I hele perioden har det vært klart flest permitteringer innenfor restaurant- og matfag og design og
håndverk, med rundt halvparten av lærlingene permittert på det meste. Innenfor disse
utdanningsprogrammene har særlig kokkelærlinger og frisørlærlinger vært hardt rammet.
Minst berørt har helse- og oppvekstfag og naturbruk vært – med 20 permitterte lærlinger og
lærekandidater hver på det meste.
Usikkerhet i arbeidsmarkedet på grunn av koronasituasjonen kan ha påvirket muligheten til å få
læreplass i bedrift. Det er derfor knyttet stor interesse til hvor mange søkere som har fått seg
læreplass i høst. Senere i denne rapporten vil tallene som viser hvor mange som har fått seg læreplass
i Viken bli presentert.
Også antallet avlagte fag- og svenneprøver gikk ned våren 2020, men mange avla prøver i løpet av
sommeren. Senere i denne rapporten vil det bli rapportert hvor mange som har gått opp til fag- og
svenneprøve i Viken i kalenderåret 2020.

Digital opplæring
Det finnes mange begreper og definisjoner av hva digital opplæring er. I Vedlegg 6 finnes en oversikt
over noen av disse begrepene.
Forskning fra før koronautbruddet viser at digital undervisning oftest tar form av enten lærerstyrte
aktiviteter for hele klassen eller individuelt arbeid med oppgaver, det vil si undervisningsformer som
ikke nødvendigvis er tilpasset et digitalt format (Utdanningsspeilet; Gilje mfl. 2020).
Funn fra perioden med fysisk stengte skoler viser en lignende tendens. Henholdsvis 50 prosent av
lærerne i grunnskolen og 44 prosent av lærerne i videregående skole oppgir at de klarer å legge til
rette for at elevene har kontakt med hverandre gjennom felles digitale aktiviteter som
gruppeoppgaver eller lignende (Utdanningsspeilet; Federici og Vika 2020).
Flertallet av lærerne i grunnskolen oppgir at de klarte å hjelpe elevene med skolearbeidet, kontrollere
at de gjorde oppgavene sine, og vurdere det faglige arbeidet deres. Samtidig ser det ut til at lærerne
hadde utfordringer med å følge opp elevenes tilstedeværelse i undervisningen, differensiere
undervisningen og vurdere elevenes arbeid. For eksempel oppgir 52 prosent at de bare delvis klarte å
sørge for at elevene hadde faglig progresjon, og 45 prosent klarte bare delvis å differensiere
undervisningen. Disse utfordringene kan ha medvirket til at elevene opplevde mindre læring under
nedstengingen.
Andre studier tyder på at mange lærere opplevde utfordringer med å motivere elevene og skape et
engasjerende klassemiljø på nett (Utdanningsspeilet; Gudmundsdottir og Hathaway 2020, Fjørtoft
2020). Flere lærere opplevde for eksempel at det var vanskeligere å få til diskusjoner i fagene på
digitale plattformer. Den spontane og ikke-verbale kommunikasjonen var redusert, og det gjorde det
blant annet mer krevende å vite hvilke elever som trengte hjelp (Utdanningsspeilet; Fjørtoft 2020).
Arbeidsbelastningen for lærere og skoleledere var også større enn normalt under nedstengingen
(Utdanningsspeilet; Federici og Vika 2020, Fjørtoft 2020).
Økt bruk av digitale verktøy som følge av skolestengingen har medført et betydelig kompetanseløft
blant mange lærere. Godt over 90 prosent oppgir at de har fått litt eller mye bedre digital kompetanse
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etter 12. mars (Utdanninngsspeilet; Federici og Vika 2020). Andelen som oppgir at kompetansen deres
har blitt mye bedre, er størst blant lærerne i barneskolen. Ser vi nærmere på dem som svarer at
kompetansen deres har blitt bedre eller mye bedre, finner vi en noe større andel blant lærerne ved de
rent yrkesfaglige skolene enn blant lærerne i de rent studieforberedende skolene eller kombinerte
skolene.
Et stort flertall av lærerne oppgir at erfaringene de har gjort siden 12. mars, vil påvirke hvordan de vil
drive undervisning i en normalsituasjon. I alt 80 prosent av lærerne på alle nivåer oppgir at de i noen
eller stor grad vil endre undervisningspraksis. I barneskolen er denne andelen på hele 90 prosent.
I skoleåret 2019–20 gikk gjennomsnittskarakterene opp nasjonalt, og de går opp mer enn det man
skulle forvente ut fra trenden de foregående årene. Koronasituasjonen ser derfor ut til å ha forsterket
trenden med stigende gjennomsnittskarakterer.
Antall grunnskolepoeng for avgangselevene i grunnskolen har heller aldri vært høyere enn i skoleåret
2019–20. I gjennomsnitt har årets avgangselever 43,2 grunnskolepoeng, noe som er økning på 1,2
poeng fra i fjor.
Det er vanskelig å slå fast årsakene til at standpunktkarakterene i grunnskolen og videregående skole
så tydelig har gått opp dette skoleåret. Det kan tenkes at endrede rammevilkår for opplæring og
standpunktvurdering har spilt inn. Endrede rammevilkår er for eksempel flere uker med digital
opplæring hjemmefra, avlyst eksamen og mer tid for elevene til å få vist kompetanse i fagene, og for
lærerne til å sikre grunnlag for standpunktkarakter.
Til tross for en betydelig forbedring av standpunktkarakterer i både grunnskolen og videregående
skole i 2019–20 opplever ikke elever og lærere nødvendigvis økt læring og faglig utvikling.
Studier fra Nederland og Tyskland tyder også på at elevene lærte mindre da skolene var koronastengt,
og at skolestenging rammet elevene skjevt. En analyse av nasjonale prøver i Nederland viser at elevene
i gjennomsnitt har lært mindre enn tidligere år, og at læringstapet har vært størst for elever med
foreldre med lav utdanning (Utdanningsspeilet; Engzell mfl. 2020). En studie fra Tyskland viser at
elevene brukte mindre tid på skolearbeid da skolene var stengt, dette gjaldt særlig for lavt presterende
elever (Utdanningsspeilet; Grewenig mfl. 2020).

Sluttere nasjonalt
Statsforvaltningsembetene har rapportert om bekymring for elever som stod i fare for å falle fra
videregående opplæring under nedstengingen (Utdanningsspeilet; Bufdir 2020). Over halvparten av
lærerne i videregående skole rapporterer om at de hadde problemer med å få tak i noen få eller flere
elever i perioden med koronastengte skoler (Utdanningsspeilet;Federici og Vika 2020).
Det er imidlertid registrert færre elever som har sluttet i videregående opplæring løpet av skoleåret
2019–20, sammenlignet med forrige skoleår (Utdanningsspeilet; Utdanningsdirektoratet 2020d). Flere
uker med digital opplæring hjemme og avlyst eksamen kan ha spilt en rolle for hvor mange som
sluttet. Ettersom det ikke ble ført fravær fra mars og ut skoleåret, kan det også hende at ikke alle som
faktisk sluttet, ble fanget opp.
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Elevenes og lærlingenes læringsmiljø under korona
Elevundersøkelsen nasjonalt høsten 2020
Undersøkelsen ble gjennomført mellom 1. oktober og 31.desember 2020. Undersøkelsen har som
formål å måle elevenes opplevelse av skoleåret 2020-21, men det er uvisst om elevene også tenker på
erfaringene mellom siste elevundersøkelse og nåværende når de svarer. Uansett har undersøkelsen
målt elevenes opplevelser mens skolene har vært preget av smittevernstiltak på ulikt nivå.
Elevundersøkelsen hadde ved gjennomføring høsten 2020 en svarprosent på 84,1 på nasjonalt nivå.
Noen av resultatene fra undersøkelsen høsten 2020 faller i liten grad sammen med det som framstilles
i teksten om koronapandemien over. Det kan være flere forklaringer på dette, for eksempel at
elevundersøkelsen er gjennomført senere enn forskningen som det er referert til over, eller at
spørsmålene er stilt annerledes.
Det som er iøynefallende, er at ingen indekser er vurdert mer negativt enn ved undersøkelsen høsten
2019. Snarere har sentrale indekser hatt en svak framgang, de fleste en framgang på 0,1 på en skala
hvor 1 er den svakeste og 5 er den beste vurderingen. Tatt i betraktning hvor mye som skal til for å
bevege resultatet av en undersøkelse med så mange respondenter, er dette en indikasjon på at
læringsmiljøet har vært godt ivaretatt av skolene i koronatiden.
Indeksen som har hatt størst framgang er faglig utfordring. Denne har gått fram med 0,2 siden høsten
2019. Videre vurderer elevene både relevant og variert opplæring mer positivt enn høsten 2019. Egen
innsats og skolens læringskultur går også fram med 0,1. Det synes altså som koronatiden har stimulert
til større fokus på skole, man kan anta at distraksjonene for elevene har vært færre. At elevene
opplever opplæringen som mer variert, relevant og faglig utfordrende, sier sitt om lærernes innsats.
Kanskje har nye læringsbetingelser gitt ny inspirasjon til norske lærere, det må tenkes nytt når
opplæringen skal foregå hel- eller deldigitalt.
Som alltid er det vanskelig å vite hvilke faktorer som har påvirket elevenes vurdering mellom høsten
2019 og høsten 2020. For eksempel kan sektorens arbeid med fagfornyelsen ha hatt innvirkning. Det
gjøres ellers stadig små og store endringer som kan ha betydning for elevenes opplevelse av
opplæringen. Det bør imidlertid undersøkes om endringene som er kommet som svar på behov for
smittevern har påvirket resultatet av undersøkelsen positivt; for eksempel digital opplæring, mindre
grupper, større variasjon i hvor skolearbeidet foregår. Dessverre kan vi ikke svare på dette spørsmålet
uten supplerende undersøkelser/forskning, men det er viktig å kartlegge dette for å kunne videreføre
de tiltakene som, under korona, fører til at elevene vurderer sitt læringsmiljø mer positivt enn
tidligere.

Lærlingundersøkelsen nasjonalt høsten 2020
Undersøkelsen ble gjennomført mellom 1. oktober og 31. desember 2020. Undersøkelsen har som
formål å måle lærlingenes opplæringsmiljø i læretiden, men det er uvisst hvilke erfaringer, fra hvilken
del av læretiden, lærlingene tenker på når de svarer. Det er nærliggende å tro at de tenker på relativt
nye erfaringer, altså erfaringene fra tiden når bedriftene har stått i utfordringer knyttet til
koronaepidemien. Lærlingundersøkelsen hadde ved gjennomføring høsten 2020 en svarprosent på
63,3 på nasjonalt nivå.
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Undersøkelsen viser at lærlingene nasjonalt trives i sitt læringsmiljø. Trivsel er den indeksen som
sammen med halvårsvurdering får høyest verdi i undersøkelsen; 4,3. Motivasjon får også høy verdi;
4,2.
Av indikatorene i undersøkelsen er det nok disse to som i størst grad vil kunne bli påvirket av koronasituasjonen. Indikatoren Trivsel har gått fra 4,4 ved gjennomføringen i 2019 til 4,3 i 2020. Indeksen
lærlingenes motivasjon har derimot beveget seg fra 4,1 i 2019 til 4,2 i 2020.
Indikatoren medvirkning har hatt stor framgang mellom 2019 og 2020. Hva dette skyldes og hvordan
denne indikatoren henger sammen med trivsel og motivasjon er usikkert, men det er vanskelig å se for
seg at medvirkning kan ha en negativ innvirkning på trivsel og motivasjon. Flere årsaker kan ha gitt
nedgangen som vi ser i indikatoren trivsel, blant dem usikkerhet knyttet til korona.
I kapittel 5 vil du finne resultater fra undersøkelsene i Viken med tilhørende analyse.
De samme trendene som gjør seg gjeldende nasjonalt, gjelder også Viken. I de ulike kapitlene vil de
ulike effektene av korona-situasjonen bli kommentert.

2.2 Viken – spesielle forhold knyttet til pandemien
Det ble innført reisestopp i Viken fra mars 2020 og ut året, noe som påvirket alt internasjonalt arbeid
innen utdanningsområdet. Flere grupper måtte avbryte sine opphold da pandemien brøt ut i mars, og
planlagte opphold for elever, lærere og lærlinger i løpet av våren og høsten ble avlyst. Dette har ført
med seg mye ekstraarbeid og utfordringer. Samtidig har pandemien bidratt til økt kunnskap om- og
inspirasjon til samarbeid og samhandling digitalt på tvers av landegrenser.
Mer om internasjonalt arbeid senere i rapporten.

Korona-undersøkelsen - viktigste funn
Viken fylkeskommune så behov for å undersøke hvordan elevene hadde det under koronapandemien.
Det ble derfor gjennomført en kartlegging av hvordan elevene opplevde den digitale
hjemmeundervisningen våren 2020. Denne ble gjennomført på våren etter at skolene hadde vært
stengt. Alle elever i videregående skole ble invitert til å svare på denne undersøkelsen.
Hensikten med undersøkelsen var å lære av situasjonen, både for å være bedre forberedt til en ny
nedstenging av skolene, men også for å lete etter muligheter til å utvikle den ordinære
undervisningen.
Undersøkelsen ble gjennomført i andre halvdel av mai 2020, og totalt kom det inn 18400 svar. Selv om
dette sannsynligvis er blant de undersøkelsene på videregående nivå i Norge som er gått ut til flest
elever, må vi likevel ta forbehold om at svarene gir et øyeblikksbilde. Vi har heller ikke grunnlag for å
sammenlikne disse resultatene med en normalsituasjon. Og selv om mange elever svarte, er
svarprosent lav. Svarandelen utgjør 43,7 prosent av alle elevene i Viken. Dette kan reise spørsmål om
mulig mønstre/systematikk i hvem som unnlater å svare. Undersøkelsen kan altså ha svakheter når det
gjelder representativitet. Innenfor denne rammen er hovedfunnene som følger:
•
•
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•
•

våren 2020 opplevde elevene at arbeidsmengden ble bedre tilpasset, men elevene opplevde
lite endring i grad av variasjon i undervisningen.
Læring: 47 prosent mente de ikke lærte mye faglig. Vi har ingen sammenligningstall, men
resultatet er likevel ikke et tall vi kan si oss fornøyde med.
Elevenes digitale psykososiale miljø: Her varierer svarene noe fra skole til skole. De skolene
som har best resultater her, har fulgt opp elevene tett, gjerne hatt minst ett kontaktpunkt per
dag med alle elever.

Jeg har hatt god nettilgang hjemme

40%%
10 %
50 %
36 %

Stemmer veldig godt

Stemmer ganske godt

Stemmer veldig dårlig

Vet ikke/ikke relevant

Stemmer ganske dårlig

Funnene i Viken-undersøkelsen samsvarer i relativ stor grad med andre undersøkelser som har vært
gjort nasjonalt og internasjonalt våren 2020. Viken-elevenes vurdering av den digitale opplæringen og
opplevelsen av læringen er i tråd med det som er omtalt av undersøkelser og forskning i avsnittet om
koronapandemien nasjonalt over. Også vurderingen av digital infrastruktur på nasjonalt nivå og Vikennivå peker i samme retning – Norge er relativt godt utrustet for digital opplæring når det gjelder
infrastruktur. Undersøkelsene våren 2020, både nasjonale undersøkelser og den som er gjennomført i
Viken, viser resultater som avviker noe fra elevundersøkelsen høsten 2020.

Opplæring på digitale flater
Høsten 2019 ble det bestemt at Office 365 (O 365-Teams) skulle erstatte It’s Learning fra høsten 2020.
I denne forbindelse ble det utarbeidet føringer for elevenes, lærernes og ledelsens arbeidsprosesser.
Det ble bestemt at det pedagogiske læringsarbeidet skulle foregå i O365-Teams eller på andre flater,
mens Visma in School (VIS) skulle være administrativt verktøyet for føring av fravær, karakterer
etc. Det skulle også utarbeides en plan for å sikre en grunnleggende kompetanse i bruk av
løsningen. Med hjemmeundervisning fra mars 2020, ble forutsetningene endret og mange etablerte
grunnleggende kompetanse i bruk av O365-Teams i opplæringen på kort tid. Det ble lagt til rette for
at læringsarbeidet ble flyttet fra It’s Learning til Teams, og det ble funnet løsninger for å ta vare
på data fra It’s Learning. Opplæringsvideoer ble laget for at løsningene skulle bli tatt i bruk ute i
skolene. Andre tiltak for å gi skolene støtte i å få på plass grunnleggende kompetanse beskrives
nærmere i tabellen «Kompetanseheving innen pedagogisk bruk av IKT» i kapittel 4.4.
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3 Flere skal fullføre og bestå videregående opplæring
med best mulig resultat
Fra Økonomiplanen 2020-2023 henter vi følgende presisering av målet: Flest mulig ungdommer
fullfører og består videregående opplæring. Viken har som mål at 87 prosent skal fullføre og bestå
opplæring i skole årlig på sitt nivå og 93 prosent skal bestå fag-/svenneprøve og kompetanseprøve
innen 2021. Å sikre høy gjennomføring er verdifullt både for samfunnet og for den enkelte. Samtidig er
videregående opplæring en forberedelse til videre studier og arbeid.

3.1 Gjennomføring fem/seks år etter påbegynt
videregående opplæring
Beskrivelse av indikatoren
Oppnådd videregående kompetanse er både studiekompetanse og yrkeskompetanse.
Yrkeskompetanse kan være oppnådd fagbrev, men også skoleløp. Med fagbrev i denne rapporten,
mener vi både fag- og svennebrev.
Viken fylkeskommune fantes ikke som egen enhet da kullene som er med i figurene under startet opp
sin opplæring. Resultatene fra de tre tidligere fylkeskommunene er her derfor slått sammen til et
Viken-resultat.
Tidligere ble indikatoren fullført og bestått målt etter 5 år. Mange på yrkesfaglige utdanningsprogram
har lengre løp enn de på studieforberedende utdanningsprogram. Telletidspunktet er derfor utvidet til
seks år for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, mens det er beholdt fem år for de
studieforberedende utdanningsprogrammene. Med utvidelse til 5/6 år kommer flere med i gruppen
som har fullført og bestått, men det betyr også at vi må vente et år ekstra før resultatene er klare.
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Gjennomføring 5/6 år etter oppstart i Vg1
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Kategoriene fullført og bestått på normert tid og fullført og bestått på mer enn normert tid, beskriver
gruppen som avsluttet videregående med beståttkarakterer i alle fag, og for yrkesfaglige
utdanningsprogram, bestått fagbrev. Det at noen bruker lenger tid enn normert, kan skyldes at de
bruker retten sin til å gjøre et omvalg eller ta et hvileår. Andelen i gruppen fullført og bestått har for
kullene fra 2010 til 2013 økt fra 76,1 prosent til 79,0 prosent. Andelen som har sluttet har i samme
perioden gått ned fra 11,5 prosent til 9,5 prosent. Gruppen som har fullført med planlagt
grunnkompetanse har vokst noe i perioden; fra 2,9 prosent til 3,2 prosent.
På 2000-tallet har gjennomføring fått stor oppmerksomhet i videregående opplæring, og mange tiltak
er satt inn. Det er dermed ikke uventet at andelen som fullfører og består stadig vokser.
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Gjennomføring 5/6 år etter oppstart i Vg1
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Andelen elever som fullfører og består er høyest på studieforberedende utdanningsprogram (SF). I
kullene mellom 2010 og 2013 har andelen vokst fra 87,1 til 88,5 prosent. Selv om andelen som
fullfører og består er langt lavere på yrkesfag (YF), har denne utdanningsretningen hatt en noe mer
positiv utvikling – fra 63,4 prosent i 2010-kullet til 66,8 prosent i 2013-kullet. Mange av tiltakene for å
få opp andelen som fullfører og består har rettet seg mot yrkesfaglige utdanningsprogram, så det er
ikke unaturlig at vi har hatt den største utviklingen her.

3.2 Gjennomføring fem år etter påbegynt læretid
Beskrivelse av indikatoren
Statistikken tar utgangspunkt i kullene med nye lærlinger og viser status for disse de første fem årene
etter at de startet i lære.
Et årskull er alle lærlinger som begynner læretiden mellom 1. oktober ett år og 30. september året
etter. For eksempel er 2013-kullet de som begynte læretiden mellom 1. oktober 2012 og 30.
september 2013. Hver person telles kun med én kontrakt og i ett kull.
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Gjennomføring av læretiden for lærlinger med startet i 2014,
prosent
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Flere fag har normert læretid som er lengre enn 2 år. Dette er med på å forklare at bare 50 prosent av
lærlingene har oppnådd fagbrev etter 2 år. Videre har noen lærlinger strykfag som tas opp underveis i
læretiden. Andelen som oppnår fagbrev vokser med antall år etter skoleopplæringen, mens andelen
som er ute av lære uten å ha fullført synker. Andelen lærlinger som fullfører læretid uten fagbrev
holder seg relativt stabil på mellom 4,2 og 4,9 prosent. Etter 5 år er denne andelen 4,5 prosent.
Andelen som fortsatt er i lære synker som forventet for hvert år. Etter 5 år er andelen på 0,8 prosent.
Av de som startet i lære i 2014 er det fremdeles 10 prosent som ikke har oppnådd fagbrev etter 5 år.

3.3 Skoleårsresultater
Beskrivelse av indikatoren
I resultatene for skoleåret 2019-20 vises de som både har fullført og bestått, de som har fullført, men
ikke bestått, de som mangler grunnlag (ikke har fått vurdering i ett eller flere fag), de som ikke går mot
fulle mål (alternativ opplæringsplan), de som holder på, og de som har sluttet.
I figuren har vi tatt med alle disse kategoriene for å beskrive helheten. I senere figurer/tabeller viser vi
bare kategorien fullført og bestått, eller vi har slått sammen flere kategorier for å gjøre framstillingene
enklere.
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Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-2020
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I Viken er det 87,7 prosent av elevene som fullfører og består, og 2,9 prosent av elevene som slutter
skoleåret 2019-2020. Det er høyere andel av elevene på studieforberedende utdanningsprogram som
fullfører og består enn på yrkesfaglig utdanningsprogram. Studieforberedende utdanningsprogram har
også lavere andel som slutter.
Økonomiplanens mål om at andelen som fullfører og består på sitt nivå skal være på 87 prosent innen
utgangen av 2021, er dermed allerede nådd.
Utdanningsprogrammet med høyest andel som fullfører og består er Idrettsfag. Dette
utdanningsprogrammet har sammen med Elektrofag utmerket seg med høy gjennomføringsandel over
år. Elektrofag har i tillegg lavt fravær over år. I de siste årene har også utdanningsprogrammet
Naturbruk vært i denne kategorien. Dette utdanningsprogrammet har hatt en svært positiv utvikling.
Også utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur gjør det godt på indikatoren fullført og
bestått, til tross for at fraværet er rundt 4 prosent. At en stor andel av elevene på
utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama fullfører og består, skjer til tross for et fravær på
nesten 6 prosent. Utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon har enda høyere fravær enn
Musikk, dans og drama, men også her er andelen som fullfører og består høy til tross for fraværet.
Utdanningsprogrammene med lavest andel som fullfører og består er Design og håndverk, Restaurant
og matfag, Teknikk og industriell produksjon og Service og samferdsel. Design og håndverk og Service
og samferdsel ligger høyt på fraværsstatistikken, mens Restaurant og matfag og Teknikk og industriell
produksjon ligger i det lavere sjikt.
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3.3.1 Fullført og bestått i skoleåret
Beskrivelse av indikatoren
Indikatoren fullført og bestått teller de som har fullført og bestått med bedre karakter enn 1 både i
standpunkt og til eksamen, og ikke ha «Ikke vurdert» i noen fag. Fullført og bestått er en viktig
indikator for å måle skolens kvalitet i det spesifikke skoleåret.

Andel som har fullført og bestått et skoleår, prosent
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I Viken fylkeskommune økte andelen elever som fullførte og besto skoleåret i 2019-20 sammenliknet
med de to forutgående årene. Andelen som fullførte og besto økte mest på Vg2 og Vg3. Dette har
sannsynligvis sammenheng med at eksamen ble avlyst på grunn av smittevern i forbindelse med
korona-pandemien. Flest eksamener avvikles på andre og tredje trinn i videregående opplæring.
Også i Vg4 var det en høyere andel enn forutgående år som fullførte og besto – antakelig av samme
grunn som i Vg2 og Vg3 – avlyst eksamen.
Det er isolert sett bra at flere fullfører og består videregående opplæring, men for samfunnet kan
dette bety at elever i 2020 har fullført videregående skole, som eksamen ellers ville ha stoppet. Det
kan være at noen derfor har for lavt faglig nivå til å møte kravene i tertiære utdanninger og i
arbeidslivet.
«Korona-året» har videre forsterket en trend med høyere snitt i standpunkt. Dette innebærer
antakelig at færre elever har strøket i standpunkt, et forhold som også påvirker andelen som fullfører
og består skoleåret. I tillegg ble det ikke ført fravær fra mars og ut skoleåret. Dette kan ha ført til at
noe færre elever mistet karakter på grunn av høyt fravær.
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Andel som har fullført og bestått et skoleår, prosent
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Når vi deler inn andelen som fullfører og består etter kjønn, ser vi at veksten i andelen som har fullført
og bestått videregående opplæring fordeler seg nokså jevnt. Tradisjonelt velger jenter og gutter litt
forskjellige utdanningsprogram. Over har vi sett at noen utdanningsprogram har større problemer med
fullført og bestått enn andre. Når kjønnene kommer nokså likt ut, kan det tyde på gjennomføringen i
både guttedominerte og jentedominerte utdanningsprogram har blitt påvirket av forholdene som er
nevnt over. – Altså ingen systematiske skjevheter her.

3.3.2 Sluttet i skoleåret
Beskrivelse av indikatoren
Hvert skoleår slutter en andel av elevene i videregående opplæring. Det er ulike sluttgrunner, for
eksempel feilvalg, flytting og sykdom. Den største gruppen oppgir imidlertid at de slutter av personlige
grunner. Mange av de som registreres som sluttet kommer tilbake til videregående opplæring på et
senere tidspunkt. Fylkeskommunen tilbyr voksenopplæring, lærekontrakt eller fagprøve som
praksiskandidat for den gruppen som ikke lenger har ungdomsrett når de ønsker å fullføre
videregående opplæring. Den største gruppen fullfører imidlertid videregående opplæring innen seks
år etter oppstart.
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Andel sluttet i Viken etter hvilken måned de har sluttet,
prosent
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Viken fylkeskommune hadde totalt høyere andel elever som sluttet 2017-18 enn i skoleåret 2019-20,
mens det høyeste antallet som sluttet i perioden kom i skoleåret 2018-19. De som sluttet fordelte seg
imidlertid annerledes på årets måneder i 2019-20 enn de gjorde i 2017-18 og 2018-19.
Til sammen sluttet 1126 elever i Viken i skoleåret 2019-20.
Figuren viser at færre elever enn de foregående år sluttet i mars, april og mai 2020. Derimot sluttet
det flere enn i de foregående år i oktober (til sammen 383 elever). Årsaken til at så mange sluttet i
oktober i 2019-20 er uviss, men når elevene slutter før 1. november bruker de ikke av retten sin til
videregående opplæring. Det vil si at de kan gå inn på det nivået de startet på, det påfølgende året og
ha rett til like mange år i videregående opplæring.
At færre elever enn vanlig sluttet våren 2020 viser seg også på nasjonalt nivå. Utdanningsdirektoratet
skriver i Utdanningsspeilet at dette kan skyldes endringer i læringsbetingelser, at eksamen utgikk eller
at skolen mistet kontroll med hvem som sluttet på grunn av manglende fraværsføring og digital
opplæring. For noen grupper, særlig de med ulike psykiske plager som gjør det belastende å være
fysisk til stede på skolen, kan digital opplæring ha gitt gunstige betingelser for læring og for å unngå å
slutte. Når eksamen ble avlyst, ble opplæringstiden forlenget. Noen elever kan ha dratt nytte av å
jobbe lenger med fagene uten eksamenspress. Også dette kan ha påvirket andelen som sluttet
positivt.
Når man skiller de som har sluttet på kjønn, ser man at andelen jenter som har sluttet har gått ned fra
skoleåret 2018-19 til skoleåret 2019-20. Andelen gutter som sluttet i skoleåret var den samme i 201920 som skoleåret før.
Det sluttet flere elever på Vg3-nivå i skoleåret 2019-20 enn foregående år, men noe færre enn begge
de foregående årene på Vg2, færre enn 2018-19 på Vg1. På Vg4 var andelen som sluttet lik i 2018-19
og 2019-20, men den var noe høyere i 2017-18.

26

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Viken fylkeskommune – fylkesnivå

Andel som har sluttet i løpet av skoleåret, prosent
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3.4 Resultater fra opplæring i bedrift
3.4.1 Beståtte fagprøver
Beskrivelse av indikatoren
Indikatoren gjelder andelen som har bestått sett i forhold til alle kandidattyper som har vært oppe til
fagprøve. Lærekandidater er dermed ikke inkludert – disse går opp til kompetanseprøve.
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Bestått fag-/svenneprøve per kandidattype
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Figuren viser at i gruppen som har fått opplæring i bedrift (lærlinger) og gruppen som har gått opp til
prøve etter minst 5 år med variert yrkespraksis (praksiskandidatene) er det rundt regnet 95 prosent
som består fagprøven. Kurvene til de to gruppene er relativt like, selv om praksiskandidatene har noen
små svingninger. Antallet som har bestått har utviklet seg svakt positivt mellom 2017 og 2020.
Gruppen som får fagopplæringen i skole, har helt siden ordningen ble etablert ligget lavere i
beståttprosent enn de to andre. I 2017 var beståttandelen på 78,7. I 2019 kom et toppunkt med en
beståttandel på 82,0. I 2020 var andelen 79,6 prosent.
Flere faktorer kan være med på å forklare at beståttandelen er lavere i fagopplæring i skole. Det er
nærliggende å tro at opplæringsbetingelsene er gunstigere når opplæringen skjer i arbeidslivet, i et
praktisk arbeidsfellesskap. Videre er fagopplæring i skole normalt et ett-årig tilbud. Verdiskapingsdelen
som inngår i læretid i bedrift er ikke en del av fagopplæring i skole. Dermed blir muligheten for å øve
inn ferdigheter mindre.
Konjunkturene i arbeidsmarkedet bestemmer hvilke utdanningsprogram det settes opp tilbud om
fagopplæring i skole for. Av og til kommer det flere elever ut av Vg2 enn det arbeidslivet klarer å gi
læreplasstilbud til. Søkere med ungdomsrett som ikke har fått læreplass, får dermed tilbud om
fagopplæring i skole. Det kan variere fra år til år hvilke utdanningsprogram dette tilbudet opprettes
for, dermed svinger andelen som består noe.
Utdanningsprogrammene har noen mønstre i innsøkingen som kan påvirke andelen som består
prøven. Det er også slik at elevene med minst fravær og de beste faglige resultatene i regelen får
læreplass først. Denne gruppen har selvsagt de beste forutsetningene for å bestå fag-/svenneprøve.
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Andel bestått fag-/svenneprøve per utdanningsprogram
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Resultatene for gjennomførte fag-/svenneprøver i 2020 er svært gode. Det har vært et utfordrende år
både for lærlingene og lærebedriftene. For prøvenemndene har det vært krevende å få gjennomført
fag-/svenneprøver på en smittevernforsvarlig måte. Til tross for dette så besto totalt 94,2 prosent av
de som gikk opp til prøve.
Økonomiplanenes målsetting om at det i 2021 skal være 93 prosent av de som går opp som består er
dermed allerede nådd.
Av figuren ser vi at noen utdanningsprogram varierer mer enn andre når det gjelder andel som består
fagprøve. Variasjonen kan blant annet ha sammenheng med hvor mange lærlinger det er på
utdanningsprogrammet. Når det er færre lærlinger, får hver lærling større innflytelse på resultatet. For
eksempel var det en gruppe på litt i overkant av 60 lærlinger i naturbruk da 100 prosent besto
fagprøven i 2018.
2020 har, med unntak av utdanningsprogrammet Restaurant og matfag og Elektro- og datateknologi,
en beståttandel på linje med eller bedre enn 2019.
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3.4.2 Hevinger og permitteringer
Beskrivelse av indikatoren
Hevede kontrakter er lære- og opplæringskontrakter som er avsluttet før læretiden er fullført. Det kan
være mange årsaker til dette, og det kan være både lærebedriften og lærlingen som ønsker å heve en
kontrakt.
Permitteringer er i denne sammenheng lærlinger- og lærekandidater som grunnet Covid-19 har et
avbrudd i opplæringen i bedrift, uten at kontrakten er avsluttet. Intensjonen er at disse skal komme
tilbake til bedriften og fullføre opplæringen.

Hevede kontrakter per sluttårsak, antall
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Antallet hevinger er gått ned fra 2018 til 2020, men hadde et oppsving i 2019. Da var det 596
kontrakter som ble hevet. I 2020 ble 517 kontrakter hevet, mens det 2018 var 570.
En del permitteringer oppsto som følge av koronapandemien i 2020. En hypotese kan være at
permittering har innvirket positivt på antallet hevinger i perioden.
Covid- 19 har kommet inn som en ny årsakskode i 2020. Det er i underkant av 25 bedrifter som har
oppgitt at de har hevet kontrakter med begrunnelse i Covid 19. Det er omtrent dobbelt så mange
bedrifter som har begrunnet hevede kontrakter med økonomiske årsaker i 2020 sammenlignet med
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2019. Det er grunn til å tro at flere av disse kontraktene også har blitt hevet med bakgrunn
økonomiske problemer grunnet pandemien.
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Figuren viser antall lærlinger og lærekandidater som har vært registrert permittert i 2020 på grunn av
korona. I uke 20 var det registrert 723 permitterte, dette er uken med flest registrerte permitteringer.
Antall permitterte sank betydelig etter sommeren. Ved utgangen av året 2020, var det registrert 41
permitterte lærlinger og lærekandidater.
Det er utdanningsprogrammene Service og samferdsel og Design og håndverk som har hatt de høyeste
permitteringstallene i Viken. Dernest følger Teknologi- og industrifag, så Restaurant- og matfag.
Viken fylkeskommune har i samarbeid med bransjene satt i verk en rekke ulike tiltak for å gi lærlinger
som var permitterte opplæring, og for å unngå avbrudd i læretiden. Tiltakene rettet seg spesielt mot
Restaurant- og matfag, Frisørfaget (utdanningsprogrammet Design og håndverk) samt
Reiselivsfaget (utdanningsprogrammet Service og samferdsel), da det var de som ble hardest
rammet. Dette arbeidet forsetter i 2021.
På nasjonalt nivå er det flest permitteringer innenfor Restaurant- og matfag og Design og håndverk,
med rundt halvparten av lærlingene permittert på det meste. Innenfor disse utdanningsprogrammene
har særlig kokkelærlinger og frisørlærlinger vært hardt rammet.
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3.5 Fravær
Beskrivelse av indikatoren
Fraværet i skolen har fått stor oppmerksomhet på 2000-tallet. Det kom en erkjennelse av at fraværet i
videregående skole var for høyt, og at dette påvirket gjennomføringstallene. Myndighetene satte i
gang satsinger som Ny Giv, som fikk fraværet ned. Da fraværsgrensen ble innført i 2016 var fraværet
nedadgående, men fikk et betydelig fall i og med fraværsgrensen. Fra 2017 er imidlertid fraværet gått
noe opp igjen.
Fravær kan ha mange grunner, for eksempel:
•
•
•
•

forhold på skolen, elevenes læringsmiljø og skolens pedagogiske tilrettelegging
elevens forutsetninger for å mestre fagene
elevens psykiske og fysiske helse
samfunnstrekk, som vurdering av hva som er sykdom og hvordan den enkelte er forpliktet til
et fellesskap og til en oppgave.

Fravær blir registrert enten som fravær i hele dager eller som fravær i enkelttimer. I totalfraværet er
fraværsdagene regnet om til timer, og lagt sammen med fravær i enkelttimer, og så sett i forhold til
alle timer i utdanningsprogrammet.
Våren 2020 – da Norge ble stengt ned som følge av koronaepidemien, bestemte myndighetene at
fravær ikke skulle føres. Dette fordi digital opplæring gjør det vanskelig å registrere fraværet
etterrettelig. Det betyr at fraværet ikke er registrert mellom mars og juni i skoleåret 2019-20.

3.5.1 Totalfravær
Totalfravær, prosent
12
10
8
6
4
2
0
2014-15

2015-16

2016-17

Studieforberedende utdanningsprogram

Påbygging til generell studiekompetanse
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Som det framgår av figuren er fraværet mellom 2014-15 og 2016-17 høyere på yrkesfaglig
utdanningsprogram enn på studieforberedende utdanningsprogram, så skifter det og de
studieforberedende utdanningsprogrammene har det høyeste fraværet av de to retningene.
Yrkesfagene har jobbet systematisk med å få fraværet ned. Det er lettere å få læreplass hvis man har
lite fravær. Dette arbeidet har gitt frukter. At fraværet på studieforberedende utdanningsprogram går
opp i 2018-19 ser ut til å komme av økning i fravær i flere av utdanningsprogrammene i kategorien,
men utdanningsprogrammene Musikk, dans og drama, Kunst, design og arkitektur og Medier og
kommunikasjon har alle høye fraværstall. Så også Idrettsfag i akkurat dette året. PB3 og PB4
(påbygging til generell studiekompetanse) har hele tiden ligget høyest på fraværsstatistikken. Likevel
har fraværet på påbygg 3 og 4 gått ned fra 10,6 til 4,9 i den aktuelle perioden. Det må sies å være et
betydelig fall. Vi må imidlertid ta i betraktning at fravær ikke ble ført de fire siste måneden av skoleåret
2019-20. Dette har innvirket på alle tre grafene i figuren over.
PB4 er et påbyggingsår etter oppnådd fagbrev.

3.5.2 Fravær dager og timer
Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Idrettsfag
Kunst, design og arkitektur
Medier og kommunikasjon
Musikk, dans og drama
Naturbruk
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Restaurant - og matfag
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Teknikk og industriell produksjon
Viken fylkeskommune

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

3,1
6,3
2,2
5,6
3,9
3,5
5,0
4,3
3,2
6,4
2,8
4,0
5,8
3,9
2,9

14,2
18,1
8,3
13,8
14,8
14,8
24,3
20,9
12,2
20,4
8,7
13,9
19,2
16,4
12,2

3,1
5,2
2,0
4,4
4,2
3,9
6,0
5,1
2,9
5,5
3,7
3,6
5,1
4,0
2,8

4,1

15,8

4,1

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elektrofag har gjennom en årrekke hatt lave fraværstall. I oversikten over har Elektrofag fått følge av
Teknikk og industriell produksjon og Naturbruk i gruppen utdanningsprogram med lavt fravær. Også
utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag har hatt en svært positiv utvikling av sine fraværstall.
Da blir spørsmålet om disse utdanningsprogrammene har tatt grep, for eksempel tiltak som påvirker
læringsmiljøet for å oppnå dette lave fraværet, eller om kullet, koronasituasjonen eller annet har virket
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inn på dette bildet. Dersom utdanningsprogrammene har funnet måter å påvirke fraværet positivt på,
er det viktig å spre denne kunnskapen.
Det er påfallende stor forskjell på fraværet i PB3 og PB4, hvor PB3 har høyest fravær. Det er grunn til å
anta at dette henger sammen med at elevene på PB4 er mer modne og har mer å feste den teoretiske
kunnskapen på. Det er nok heller ingen ulempe at denne gruppen elever har gjennomført læretiden og
har fått med seg arbeidslivets forventninger til tilstedeværelse.
Utdanningsprogrammene Design og håndverk og Medier og kommunikasjon har ofte høye fraværstall,
så også Service og samferdsel. Vi vet at inntakskarakterer predikerer hvor godt du lykkes i
videregående, og mestring gir motivasjon. To av utdanningsprogrammene over har lave
inntakskarakterer, man kan anta at dette påvirker skolemotivasjonen.
Det ser ut til at utdanningsprogram hvor kreativitet er en viktig egenskap, får høyt fravær. Kanskje har
dette sammenheng med større behov for tilbaketrekning og individuelt arbeid. Noen av elevene er
typiske «kunstnersjeler» på disse utdanningsprogrammene.

3.6 Skolenes tiltak
Skolene har en rekke ulike tiltak for å bedre gjennomføringen; fra oppstartssamtalene med elever ved
oppstart i Vg.1 med eller uten foresatte, til ulike kartlegginger og arbeid med Identifisering, Kartlegging
og Oppfølging (IKO). Større systematikk i informasjonsoverføring mellom nivåer nevnes også som
tiltak.
Videre styrkes fag som elevene har problemer med å fullføre, for eksempel matematikk, engelsk og
fremmedspråk. Skoler legger også inn fagdager for å få større konsentrasjon og dermed større dybde i
innlæringen av enkeltfag. Kontaktlærere, trinnledere og elevtjenesten strykes, og skolene jobber med
det profesjonelle læringsfellesskapet. Læringsresultater følges opp, og skolen sørger for bedre
tilpassing, for alternative opplæringsarenaer og fleksible opplæringsløp for de elevene som sliter med
å komme gjennom. Videre har flere skoler innført entreprenørskap som metode for å oppnå større
relevans og mer variasjon i opplæringen. Det kjøres også i større og større grad tverrfaglige prosjekter
og samarbeid med lokalt samfunns- og næringsliv, også dette for å bedre relevans og sammenheng i
opplæringen. Skoler nevner også kreative, alternative læringstiltak, for eksempel e-sport, som
metoder for å skape engasjement og interesse og derigjennom øke andelen som fullfører og består.
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4 Forbedret kvalitetssikring, slik at alle lærer mer
Fra Økonomiplanen 2020-2023 henter vi følgende presisering av målet: Innbyggerne i Viken skal få en
relevant og god utdanning som er i tråd med arbeidslivets behov, og for å lykkes med høyere
utdanning. Den enkelte skal få høyest mulig kompetanseoppnåelse slik at han eller hun får realisert sitt
læringspotensial. For å nå dette målet er økt profesjonalisering av skoleeier, skoleledere, lærere,
pedagogiske støttefunksjoner og instruktører en viktig strategisk satsning framover.
Kompetanseheving innen en rekke felt og kollektiv kapasitetsbygging for felles læring og skoleutvikling
vil være sentralt.

4.1 Karakterer og læringsresultater
Beskrivelse av indikatoren
I videregående skole går elevenes karakterer i snitt ned sammenliknet med gjennomsnittskarakterer
fra 10. klasse. Yrkesfaglige utdanningsprogram får i snitt en mer positiv karakterutvikling (disse går
mindre tilbake i karakterer sammenliknet med ungdomsskolen) enn de studieforberedende
utdanningsprogrammene gjør. Skoler med mange yrkesfaglige utdanningsprogram vil dermed i snitt ha
en mer positiv utvikling enn skoler med i hovedsak studiespesialiserende utdanningsprogram. Samtidig
vet vi at karaktervurderinger varierer både i ungdomsskolen og i videregående. Dette er dermed et
mål som må brukes med forsiktighet.
Det er godt dokumentert i forskning at karakterer inn i videregående virker sterkt inn på fullført og
bestått samt karakterer ut av videregående.

Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram

Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Vg3 og Vg4
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Vg2

Viken fylkeskommune
Kilde: Hjernen & Hjertet
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Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,56
3,66
4,20

4,35
3,94
4,19

-0,22
0,29
-0,02

4,29
3,94
4,15
4,20
4,27
4,22

4,27
4,01
4,16
4,43
3,89
4,06

-0,02
0,07
0,02
0,22
-0,38
-0,17

4,21
4,18

4,33
4,22

0,12
0,03
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Når vi ser karaktersnittet skoleåret 2019-20 i forhold til karaktersnittet forrige skoleår, hever Viken
fylkeskommune karakterene med 0,03 karakterer.
For hvert nivå i videregående opplæring blir karakterutviklingen mer positiv samlet sett. Yrkesfag har
imidlertid den mest positive karakterutviklingen mellom ungdomsskolen og Vg1. Studieforberedende
utdanningsprogram har mest positiv karakterutvikling når man sammenlikner med karakterer fra Vg2
og ut av videregående. Påbygg har en relativt sterk negativ karakterutvikling fra Vg2 til Vg3/Vg4. Den
negative karakterutviklingen har antakelig sammenheng med at opplæringen er komprimert og
krevende.

Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og Vg4

Viken fylkeskommune

Kjønn
Gutter
Jenter
Total
Gutter
Jenter
Total
Gutter
Jenter
Total
Gutter
Jenter
Total

Gjennomsnitts
karakter inn
3,99
4,43
4,20
4,00
4,31
4,15
4,05
4,35
4,21
4,01
4,37
4,18

Gjennomsnitts
karakter ut
4,01
4,37
4,19
3,98
4,37
4,16
4,11
4,51
4,33
4,02
4,41
4,22

Karakter
utvikling
0,03
-0,06
-0,02
-0,02
0,06
0,02
0,06
0,16
0,12
0,02
0,05
0,03

Kilde: Hjernen & Hjertet

Jenter har systematisk høyere karakterer inn og en mer positiv karakterutvikling enn guttene. Dette
gjelder alle nivåer som er tatt inn i tabellen over, men jenter har størst forsprang på Vg3 og Vg4 i den
aktuelle perioden. Samlet sett har jentene i videregående skole i Viken en karakterutvikling på 0,05,
guttene på 0,02.
Når vi sammenlikner standpunkt i de sentrale fellesfagene i Viken, har alle hatt framgang mellom
2017-18 og 2019-20, så nær som fagene under paraplyen norsk. Framgangen i Viken sammenfaller
med situasjonen på nasjonalt nivå – standpunktkarakterene har gått opp de senere år, men
framgangen har vært enda større i siste skoleår enn de foregående, spørsmålet er om dette er en
koronaeffekt.
Når det gjelder standpunkt i de sentrale programfagene er bildet mer nyansert, her er noen stabile,
noen går fram, mens andre går tilbake. De som går tilbake mellom 2018-19 og 2019-20 er stort sett på
Vg1-nivå, men noen også på vg2.
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4.2 Karakterer på fagprøver
Prøveresultater etter utdanningsprogram 2020, prosent
Antall
prøver

Bestått

Bestått
meget godt

Ikke bestått

Bygg- og anleggsteknikk

923

67,6

26,8

5,6

Design og håndverk

154

76,0

13,6

10,4

Elektrofag

654

62,8

27,7

9,5

1755

64,3

31,0

4,7

70

65,7

27,1

7,1

Restaurant- og matfag

136

67,6

19,9

12,5

Service og samferdsel

849

60,3

34,7

4,9

572

66,8

29,4

3,8

5115

64,8

29,4

5,8

Utdanningsprogram

Helse- og oppvekstfag
Naturbruk

Teknikk og industriell produksjon
Alle utdanningsprogram

Variasjon mellom fagene er naturlig. Disse variasjonene påvirkes blant annet av antallet prøver i et fag
(jo flere prøver – jo mer pålitelig andel), forutsetningene som lærlingene har for å bestå fagprøven,
fagenes ulikheter og hvordan prøvene gjennomføres.
Viken hadde en Ikke-beståttprosent på 5,8 i 2020. 29,4 prosent av prøvene ble Bestått meget godt.
Restaurant og matfag, som i 2020 hadde den høyeste andelen som ikke besto; 12,5 prosent, hadde i
perioden mellom 2017 og 2020 et snitt på 11,3 prosent som ikke besto.
Utdanningsprogrammet Design og håndverk, som i 2020 hadde en andel på 10,4 prosent som ikke
besto, har mellom 2017 og 2020 hatt et snitt på ikke bestått på 12,6 prosent.
Når vi regner snittet for ikke bestått for alle utdanningsprogrammene de siste 4 årene, kommer vi fram
til tallet 6,1.
Utdanningsprogrammet Service og samferdsel har i 2020 en andel på 34,7 prosent som har bestått
meget godt. Snittet på bestått meget godt de siste fire årene på utdanningsprogrammet er 30,6
prosent.
Utdanningsprogrammet Helse og oppvekstfag har i 2020 en andel på 31 prosent som består meget
godt. Snittet på bestått meget godt for utdanningsprogrammet de siste fire årene er 31,2 prosent.
Når vi regner snittet for bestått meget godt for alle utdanningsprogram i samme periode, blir andelen
28,6 prosent.
Utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon, som i 2020 hadde en andel på 3,8 prosent
som ikke besto, altså den laveste andelen av utdanningsprogrammene, hadde i samme år en andel på
29,4 prosent som besto meget godt. Utdanningsprogrammet er altså under snitt på andel som ikke
består, og på 2020-snittet for andel som besto meget godt. Snittet for de siste 4 årene for dette
utdanningsprogrammet er for ikke bestått 3,9 prosent, mens snittet for bestått meget godt er 30,6
prosent. Utdanningsprogrammet er altså under samlet snitt for andel ikke bestått og over snitt for
andel bestått meget godt. I fireårsperioden er det imidlertid variasjon på hvilke utdanningsprogram
som både har lav andel ikke bestått og høy andel bestått meget godt.
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4.3 Tilpasset opplæring
4.3.1 Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) – elever med
spesialpedagogisk tilbud
Alle elever har rett til at opplæringen tilpasses egne forutsetninger og forkunnskaper. De videregående
skolene bruker handlingsrommet som ligger innenfor ordinær, tilpasset opplæring til å differensiere
opplæringen og støtte elevene underveis. For å sikre god tilpasset opplæring jobber skolene bredt
blant annet med å ha et godt læringsmiljø, gjøre lokale tilpasninger av læreplanene samt ha en
vurderingspraksis som fremmer læring og utvikling. Skolene kartlegger elevene systematisk gjennom
skoleåret, og bruker proaktive strategier for å forebygge læringsmessige utfordringer. Elevene kan for
eksempel bli tilbudt intensive kurs for å få et læringsløft, klassen kan forsterkes i form av ekstra lærer/assistentstøtte eller opplæringen kan vektlegge det mest grunnleggende innenfor kompetansemålene
i et fag som gir grunnlag for å bestå. Hvis eleven likevel ikke får et tilfredsstillende utbytte av
opplæringen, kan vedkommende ha rett til spesialundervisning.
Elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring henvises til Pedagogisk psykologisk
tjeneste (PPT). PPT utarbeider en sakkyndigvurdering med anbefalinger om det bør settes i gang
spesialundervisning. Rektor fatter deretter et enkeltvedtak som gir rett eller avslag på
spesialundervisning.
PP-tjenestene i Viken utarbeidet 3 027 sakkyndige vurderinger for skoleåret 2019-20. Dette omfatter
sakkyndige vurderinger med anbefalinger om spesialundervisning, for elever med utvidet tid til
videregående opplæring (ekstra år), sakkyndige vurderinger for elever i friskoler, barn/ungdom i
barnevernsinstitusjoner og pasienter med opplæringsrett i helseinstitusjoner.
Vedtakene om spesialundervisning kan gjelde ett eller flere enkeltfag, men kan også gjelde hele
opplæringen. Spesialundervisning kan gis på flere måter, f.eks. ved:
-

ekstra støtte i klassen av ekstra lærer eller assistent
egne opplæringsmål og/eller unntak fra læreplanen
annen organisering av opplæringen enn i ordinær klasse

Noen elever har behov for omfattende, varige og intensive individuelle tiltak. Skoleåret 2020-21 er det
registrert at 573 elever – tilsvarende 1,4 prosent av det totale elevtallet i Viken fylkeskommune –
mottar opplæring ved videregående skoler i egne tilrettelagte avdelinger med nødvendig kompetanse
og fasiliteter. Disse elevene har da ofte helt individuelle opplæringsplaner og mål om
grunnkompetanse i stedet for full kompetanse. Mål for opplæringen kan for eksempel være å
kvalifisere seg til et arbeidsliv i ordinær eller skjermet virksomhet, eller deltagelse i dag/aktivitetstilbud i kommunal regi.
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4.3.2 Lærekandidater
Beskrivelse av indikatoren:
Lærekandidaten får opplæring i bedrift med mål om kompetanse på nivå under fag-/svennebrev
(kompetansebevis). Jf. opplæringsloven § 4-1
Lærekandidat kan være et alternativ for dem som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller
svennebrev. Innenfor lærekandidatordningen får de individuelt tilpasset opplæring i utvalgte deler av
læreplanen. Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre ut til full yrkeskompetanse.
Grunnkompetansen skal rette seg mot et reelt behov i arbeidslivet og gi grunnlag for varig
arbeid. Ordningen gjelder både for ungdom og voksne.

Løpende opplæringskontrakter per 01.10., antall
600

500

400

300

200

100

0
2017

2018

2019

2020

Figuren viser at antall inngåtte opplæringskontrakter sank i 2020 sammenlignet med den jevne
oppgangen foregående år. Dette er i kontrast til at det ble tegnet flere lærekontrakter i 2020 som vist i
kapittel 8.2. Det er likevel viktig å merke seg at nedgangen ikke er på mer enn om lag 40 kontrakter,
noe som kan skyldes variasjoner mellom årskullene.
Andre årsaker kan være at ettersom søkere til opplæringskontrakter ofte er søkere som har behov for
ekstra oppfølging i læretiden, så har bedriftene ikke sett seg i stand til dette samtidig som de har hatt
utfordringer i tilknytning til korona. I tillegg har endringer i internrutiner medført at flere kontrakter
som tidligere ble godkjent som opplæringskontrakter, nå blitt godkjent som lærekontrakter.
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4.3.3 Tilbud for minoritetsspråklige
Minoritetsspråklige elever
Tilbud til minoritetsspråklig ungdom med rett til videregående opplæring består for skoleåret 2020-21
av 2 ulike tilbud.
Det ene er det som fra 1.1.20 ble kalt for forberedende kurs og som tidligere i Akershus gikk under
navnet innføringstilbud. Dette er tilbud om opplæring som ikke reguleres av opplæringsloven, men
som fylkeskommunen ga for å forberede ungdommen til videregående opplæring. Det er gitt
opplæring etter lokalt utarbeidede læreplaner og ungdommen bruker ikke av retten sin til
videregående opplæring. Tilbudet fantes i tidligere Akershus fylkeskommune, og ett tilbud i tidligere
Buskerud. I skoleåret 2020-21 deltar 131 i denne opplæringen. Oversikt over hvilke skoler som tilbyr
dette tilbudet, finnes i Vedlegg 2.
Det andre tilbudet er det som kalles for kombinasjonsklasser. Dette tilbudet gir opplæring etter § 4A-1
i opplæringsloven; grunnskoleopplæring for voksne. Skoleåret 2020-21 tilbys slik opplæring ved 9
videregående skoler i Viken, og det er 184 elever som deltar. Oversikt over hvilke skoler som tilbyr
dette tilbudet, finnes i Vedlegg 2.
Loven setter i prinsipp ingen grense for hvor lenge en ungdom kan få tilbud om mer
grunnskoleopplæring, men ved skolene i Viken fylkeskommune tilbys det mer grunnskoleopplæring i
inntil to år. Ny kompetanse som oppnås, vil bli dokumentert på vitnemålet fra grunnskolen og danne
nytt grunnlag for innsøking til Vg1.

Særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 3-12
Særskilt språkopplæring er en rettighet minoritetsspråklige elever har når de ikke kan tilstrekkelig
norsk til å følge den vanlige (tilpassede) opplæringen i skolen. Elever med rett til særskilt
språkopplæring skal få tilbud om dette fram til de har tilstrekkelig norskkompetanse til å følge ordinær
opplæring. Når en elev har rett til særskilt språkopplæring, innebærer det ekstra ressurser eller avvik i
organiseringen.
Særskilt språkopplæring kan være:
• Særskilt norskopplæring: Forsterket opplæring i norsk
• Morsmålsopplæring: Opplæring i elevens morsmål
• Tospråklig fagopplæring: Opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål
Vedtak om rett til særskilt språkopplæring baserer seg på skolens kartlegging av elevens ferdigheter i
norsk. Det er utarbeidet felles retningslinjer og rutiner for Viken fylkeskommunes praktisering av
særskilt språkopplæring, gjeldende fra skoleåret 2020-21.
Det er 1608 elever som har vedtak om særskilt språkopplæring i skoleåret 2020-21. Oversikt over
hvilke skoler disse elevene går finnes i Vedlegg 3.
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4.3.4 Nettbasert opplæring i Viken
Som det går fram tidligere i rapporten, har nettbasert opplæring eller opplæring på digitale flater
fått større utbredelse i forbindelse med smitteverntiltakene under koronapandemien. Slik
opplæring har imidlertid eksistert side om side, eller blandet med opplæring i klasserommet fra
midten av 1990-tallet. Siden den spede begynnelsen er det blitt gjort mange erfaringer og bygget
opp mye kunnskap om når den nettbaserte opplæringen fungerer på sitt beste.

Nettskolen Buskerud
Nettbasert undervisningsmetode gir mulighet til fleksibel opplæring for elever, deltagere i
voksenopplæring og lærlinger. Nettbasert opplæring gir også muligheter for elever til å følge fag som
ikke tilbys av skolene i deres inntaksområde. Nettskolen har 10 lærere i ulike stillingsstørrelser høsten
2020. I tillegg er det tre administrativt ansatte som deler en stilling på 100 prosent mellom seg. Våren
2020 hadde de ytterligere 2 lærere, da de hadde tilbud innen fellesfag til elever som ellers hadde
vanskeligheter med å komme fysisk på skolen. Dette tilbudet ble lagt ned sommeren 2020.
Nettbasert opplæring som gis via Nettskolen Buskerud er en metode som bygger på omvendt
undervisning, med stor grad av læringsaktiviteter, høyt læringstrykk og meget tett oppfølging med
veiledning fra lærer. Opplæringsaktiviteter kan skje i sann tid (synkront) eller på tider hvor lærer og
elev ikke er i direkte kontakt med hverandre (asynkront).
Matematikk R1 ble tilbudt våren 2020 med tilnærmet full klasse, mens høst 2020 var det for mange
søkere. Fire skoler kjøpte 8-9 plasser på nettskolen i Vestfold for å kunne gi tilbudet til elever som
normalt ikke har mulighet på tilbudet de går på.

Fremmedspråk nivå III
Nettskolen hadde våren 2020 tilbud i nivå III-språkene spansk, fransk og tysk. Høsten 2020 er tallet
lavt sammenlignet med tidligere år, det kan komme av markedsføring og manglende mulighet for
studiereiser.

Nettbasert undervisning fremmedspråk nivå III tidligere Østfold.
Nærskoler har gått sammen og gir felles tilbud innen fremmedspråk nivå III. To lærere fra henholdsvis
Frederik II og Kirkeparken videregående skoler er frikjøpt for å drive nettundervisning og koordinere
tilbudet. Det er ukentlig 2 klokketimer undervisning i virtuelt klasserom (tilsvarer ca. 3 skoletimer).
Resterende del av undervisning gjennomføres ved fagdager, omvendt undervisning og tett oppfølging
av elevarbeid digitalt. Tilbudet inkluderer studietur til målspråklandet som en obligatorisk aktivitet
blant annet for å oppfylle timetallet i faget. I 2020 inkluder tilbudet Tysk og Spansk, i grupper på 20
elever. Elever utover dette tilbys plass via nettskolen i Vestfold. Fransk tilbys via plasser som kjøpes
fra nettskolen i Vestfold.

Samordnet tilbud i fremmedspråk nivå III tidligere Akershus
Romerikeregionen og Follo
Nærskoler har gått sammen og gir felles tilbud innen fremmedspråk nivå III. Den muntlige delen av
faget gjennomføres på den enkelte skole (90 minutter per uke) og den skriftlige delen av faget (135
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minutter per uke) gjennomføres via Teams og fagdager. Tilbudet inkluderer studietur til
målspråklandet.
Samarbeidsskoler i Asker og Bærum
Nærskoler har gått sammen og gir felles tilbud innen fremmedspråk nivå III. Elever fra alle vertsskoler
får tilbud om å følge undervisningen ved aktuell skole. Lærer ansatt på arrangørskolen underviser
hele gruppen og har alt ansvar med vurdering og fraværsføring/elevoppfølging. Vertsskolen har en
gruppe på inntil 30 elever. Tilbudet er ikke nettbasert. Fire timer legges ut som fagdager, med
kombinasjon av helgeseminar/kveldsseminar. Studietur til målspråkland er inkludert i tilbudet.
Vertsskoler i Asker og Bærum:
Spansk: Nadderud, Asker
Fransk: Valler, Sandvika
Tysk: Dønski, Nadderud
Mottakere av kurstilbud: Stabekk, Rosenvilde
Oversikt over hvilke fag som blir tilbudt ved hvilke skoler, og antall deltagere, finnes i Vedlegg 4.
Høsten 2020 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med mål og mandat å finne felles modell for
nettbasert opplæring i Viken fylkeskommune. Arbeidsgruppen består av representanter fra skoleeier,
de nettbaserte fagmiljøene i tidligere Buskerud fylkeskommune og Østfold fylkeskommune, samt
representant(er) fra tidligere Akershus fylkeskommune. Det er avholdt ett møte i gruppen hvor hvert
av de eksisterende tilbud ble lagt fram.
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4.4 Kompetanseutvikling for lærere, ledere og faglige
ledere
Kompetanseutvikling
Kompetanseutvikling må ses i sammenheng med kvalitetsutvikling. Utviklingen må basere seg på
fylkeskommunens resultater og følge opp nasjonale og fylkeskommunale satsinger.

Tiltak

Videreutdanning for lærer

Rektorutdanning

Målgruppe

Alle lærere i Viken med fast tilsetting

Alle ledere i Viken med fast tilsetting

Hensikt

Videreutdanningen skal bidra til god
faglig og pedagogisk kvalitet
i opplæringen for å styrke elevenes
læring, slik at de blir godt rustet for
livslang læring, for framtidig arbeidsliv
og for aktiv deltakelse i samfunnet.

Rektorutdanningen skal gi
skolelederne god rolleforståelse og
kompetanse i ledelse
og skoleutvikling. Prioriterte temaer er
ledelse og utvikling av lærings- og
læreplanarbeid, skolemiljø, digitalisering
og profesjonsfellesskap.

Varighet

De fleste studietilbudene er ettårig,
Utdanningen går over 3 semester, dvs. 1
men noen går bare over et semester og
½ år.
lærerspesialiststudiet går over to år.

Antall deltakere

I 2020 deltar 140 lærere på ordningen

I 2020 startet 20 ledere på utdanningen.

Hvordan tiltaket
skal evalueres og
følges opp

Tiltaket er en nasjonal satsning som
foreløpig strekker seg til 2025. Skolens
ledelse følger deltakerne opp lokalt.

Tiltaket er en nasjonal satsning som
foreløpig strekker seg til 2025. Skolens
ledelse følger deltakerne opp lokalt.

Kompetanse for kvalitet
Vi ønsker å styrke elevenes læring for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for
framtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet. Faglig og pedagogisk sterke lærere og
kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå det. Vi har et felles ønske om at skolen
skal være et sted der lærerne har mulighet til å utvikle seg faglig, både individuelt og i et
profesjonelt fellesskap. Samfunnet har store forventninger til skolen. God skoleledelse er
nødvendig for å kunne oppfylle forventningene. Skoleledere skal ha mulighet til å styrke sin
kompetanse og utvikle gode faglige nettverk med andre skoleledere. Skolens innhold endres og er
i stadig utvikling. For at elevene skal få en best mulig undervisning, må lærerne og lederne gis
gode muligheter til å få faglig påfyll underveis. Profesjonelle fellesskap, der kompetent ledelse
legger til rette for at faglig dyktige lærere samarbeider om en kollektiv skolekultur og god
undervisning, bidrar til et godt læringsmiljø og til at elevene lærer mer.
Satsingen på videreutdanning skal
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•
•

•

bidra til økt faglig og didaktisk kompetanse for lærere og til styrket lederfaglig
kompetanse for skoleledere
være et tilbud særlig tilrettelagt for at skoleeiere skal kunne oppfylle kompetansekravene
for undervisning i engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og samisk i løpet av ti år,
og bidra til at skoleeiere skal kunne oppfylle kravene til relevant kompetanse i alle skolens
fag
bidra til kollektiv læring, og utvikling av profesjonsfellesskap på den enkelte skole og
skoleeier

Kompetansenettverk Yrkesfag
Hvilke tiltak

•
•
•
•
•

Utvikle profesjonsfelleskap mellom ledere på samme utdanningsprogram i
hele Viken
Erfaringsutveksling nye læreplaner Vg1
Yrkesfaglig fordypning i koronatider
Digitale høringsmøter med ledere og lærere innenfor flere fag Vg2
(Vg3) for å skape Viken-identitet i forståelsen av innholdet i læreplanene
Generelle utfordringer knyttet innføringen av LK 2020

Alle nettverkene har hatt minimum 3 møter på Teams i 2020. Avtalte fysiske
treffpunkt måtte avlyses pga. korona
Hvor mange er Ca. 150 avdelingsledere og utdanningsledere eller fagledere med personalansvar.
direkte involvert i Noen ledere har ansvar for flere utdanningsprogram.
tiltaket
Hvilken hensikt Kompetansenettverkenes primære formål har vært kompetanseheving som er i tråd
har tiltaket
med fagfornyelsen og som styrker elevenes læring og utvikling. I tillegg
skal nettverkene sikre gode overganger til læretid eller studier/arbeid. For å ivareta
behovet for kompetanseheving, samt sikre en felles retning som bidrar til Vikenidentitet, er det et viktig prinsipp at nettverkene består av avdelingsledere og
utdanningsledere eller fagledere med personalansvar.
Hvor lang
Etablering, organisering og oppfølging av kompetansenettverk er et av
varighet har
hovedtiltakene fra skoleeier når det gjelder skole- og profesjonsutvikling, (koblet
tiltaket og
mot 3.5 i overordnet del). Tiltaket skal vedvare over år, og samarbeid med bransje og
hvordan skal det næringsliv for helhetlig opplæring vil være hovedsatsing for yrkesfaglige nettverk
følges opp.
når Vg2 og Vg3 læreplanene publiseres.

44

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Viken fylkeskommune – fylkesnivå

Kompetansenettverk Studiespesialisering
Hvilke tiltak

•
•
•
•

Utvikle profesjonsfelleskap mellom ledere på samme
utdanningsprogram eller innen samme fagområde i hele Viken
Erfaringsutveksling overordnet del og nye læreplaner Vg1
Retningslinjer for lokal eksamen vår 2021
Generelle utfordringer knyttet innføringen av LK 2020

Alle nettverkene har hatt minimum 2 møter på Teams i 2020. Nettverk med lokal
eksamen vår 2021 har hatt 3 møter. Avtalte fysiske treffpunkt måtte avlyses pga.
korona.
Hvor mange er Yrkesfag: ca. 300 avdelingsledere og utdanningsledere eller fagledere
direkte involvert i med personalansvar. Noen ledere har ansvar for flere utdanningsprogram eller
tiltaket
fagområder
Hvilken hensikt Kompetansenettverkenes primære formål har vært kompetanseheving som er i tråd
har tiltaket
med fagfornyelsen og som styrker elevenes læring og utvikling. I tillegg
skal nettverkene sikre gode overganger til læretid eller studier/arbeid. For å ivareta
behovet for kompetanseheving, samt sikre en felles retning som bidrar til Vikenidentitet, er det et viktig prinsipp at nettverkene består av avdelingsledere og
utdanningsledere eller fagledere (ØFK) med personalansvar.
Hvor lang
Etablering, organisering og oppfølging av kompetansenettverk er et av
varighet har
hovedtiltakene fra skoleeier når det gjelder skoletiltaket
og profesjonsutvikling, (koblet mot 3.5 i overordnet del). Tiltaket skal vedvare over
og hvordan skal år, men skal på sikt koordineres av skoler som har det aktuelle
det følges opp. utdanningsprogrammet/fagområdet.

Desentralisert kompetanseutvikling yrkesfag - yrkesfaglærere, instruktører/faglige ledere
og prøvenemndsmedlemmer m.fl. (Dekomp YF)
Hvilke tiltak

Prøvenemnder

Faglige
ledere/ instruktører
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Digitale kurs som trygger prøvenemndsmedlemmene i
planlegging, gjennomføring og vurdering av fag- og
svenneprøven/kompetanseprøven. Det er
fylkeskommunens ansvar å sikre at prøvenemnda har
vurderingsfaglig kompetanse. Viken fylkeskommune har
medarbeidere som planlegger og gjennomfører kursene.
Digitale 2 timers kurs med ulike temaer. Dyktige
instruktører og faglige ledere bidrar til
rekruttering av dyktige fagarbeidere. Viken fylkeskommune
har selv utviklet og holder kursene. Dette gir muligheter for
lokal tilpasning. Vi informerer også om muligheten til å
delta på andre mer omfattende tiltak.
Hospiteringsmuligheter i skole. Være med i klasserom og
verksteder for å bli kjent med skolearenaen og ha dialog
om gode overganger til både yrkesfaglig fordypning og
læreplass.
Bidra inn i skolen som Yrkesfaglærer 2. Midlene i
Yrkesfaglærer 2 skal benyttes til å hente fagkompetansen
fra arbeidslivet inn i skolen for å styrke de faglige aspektene
ved opplæringen, samt øke elevenes motivasjon for
fagene.

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Viken fylkeskommune – fylkesnivå

Yrkesfaglærere

Kurs- og etterutdanning av ulike slag koordinert av
kompetansenettverket eller iverksatt på den enkelte skole
Yrkesfaglærer 2, hvor personen som rekrutteres fra
næringslivet til å holde deler av undervisningen, både
bidrar til lærerens og elevenes kompetanseutvikling.
Spesielt viktig tiltak innenfor fagområder hvor utviklingen
går fort
Hospitering har vært en mulighet, men lite benyttet
inneværende år. Yrkesfaglærer 2 synes å overta.
For hvilke
Hovedmålgruppen er yrkesfaglærere, instruktører/faglige ledere og
målgrupper
prøvenemnder. Samarbeidsforumet har også vært positive til at rådgivere
yrkesfag, faglærere yrkesfag på fagskolene og avdelingsledere omfattes av
ordningen. Private skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram er også omfattet
av ordningen
Hvor mange er
I Viken fylkeskommune er det ca. 1400 prøvenemndsmedlemmer og 7200 faglige
direkte involvert i ledere. Antall instruktører har vi ikke tall på, en lærling kan gjerne ha flere
tiltaket
instruktører. Vi har per i dag 6 838 undervisningsstillinger, men vi har per i dag
ikke eksakte tall som viser hvor mange av disse som underviser i et eller flere
yrkesfag. En grovtelling i kompetansenettverkene i høst viste at ca. 65 lærere er
tilknyttet undervisning i programfag på naturbruk, mens innenfor helse- og
oppvekstfag er det ca. 250 yrkesfaglærere. Viken fylkeskommune har 6 skoler med
naturbruk og 31 skoler som tilbyr helse- og oppvekstfag.
Hvilken hensikt har Hensikten med den desentraliserte ordningen for yrkesfag er at bruken av statlige
tiltaket
midler skal bygge opp under fylkeskommunenes ansvar for kompetanseutvikling
for målgruppene i yrkesopplæringen. Ordningen skal bidra til en felles retning og
forutsigbarhet for aktørene. Den desentraliserte ordningen for yrkesfag skal
stimulere til langsiktig og styrket samarbeid om kompetanseutvikling mellom
fylkeskommuner, videregående skoler, arbeidslivet og andre aktuelle
samarbeidspartnere. Det er en intensjon at samarbeidet skal bidra til gjensidig
kompetanseheving ved utveksling av kunnskap og erfaring mellom aktørene i
yrkesopplæringen. Målet er at alle fylkeskommuner, gjennom systematisk
samarbeid med relevante aktører, skal bruke sitt handlingsrom til å drive
kompetanseutvikling lokalt.
Hvor lang varighet Tiltakene følges kontinuerlig av Samarbeidsforum som har vært opptatt av hva
har tiltaket og
som er det mulig å få til i den situasjonen vi er i 2020. Planer har blitt justert på
hvordan skal det bakgrunn av erfaringer, og har hatt en kortsiktig horisont på hva en langsiktig plan
følges opp.
er i disse «koronatider». Utdanningsdirektoratet har varslet en langsiktighet
i tiltakene.
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DEKOMP - skole
Den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling (DEKOMP) skal bidra til at
skoleeier gjennomfører lokale skolebaserte kompetanseutviklingstiltak i samarbeid med universitet og
høgskoler.
TILTAK

Målgruppe

Hensikt

Antall deltakere

Profesjonsfellesskap i Lærere
fagfornyelsen gjennom og skoleledere
oppfølging av FIKS v/
Universitetet i Oslo
(UiO)

God skoleutvikling krever rom for å stille
10 skoler
spørsmål og lete etter svar og et
profesjonsfellesskap som er opptatt av hvordan
skolens praksis bidrar til elevenes læring
og utvikling. Alle ansatte i skolen må ta aktivt del
i det profesjonelle læringsfellesskapet for å
videreutvikle skolen.

Profesjonsfellesskap i Lærere
fagfornyelsen gjennom og skoleledere
Massive Open Online
Courses (MOOC)
og oppfølging av noen
skoler v/Høgskolen i
Innlandet (HiNN)

God skoleutvikling krever rom for å stille
spørsmål og lete etter svar og et
profesjonsfellesskap som er opptatt av hvordan
skolens praksis bidrar til elevenes læring og
utvikling. Alle ansatte i skolen må ta aktivt del i
det profesjonelle læringsfellesskapet for å
videreutvikle skolen.

Etterutdanning i
programmering og
algoritmisk tenkning v/
Norges miljø- og
biovitenskaplige
universitet (NMBU),
UiO og Universitetet i
Sørøst-Norge (USN)

Programmering og algoritmisk tenkning er
40 skoler
viktige ferdigheter i dagens samfunn og har med
fagfornyelsen kommet med i læreplanen til
flere realfag.

Lærere som
underviser i fag
med
programmering
som
kompetansemål

17 skoler bruker
MOOC og 6 av
disse får
oppfølging

Veiledning av
Skoler med
Målet med veiledningen er at den skal styrke
20 skoler
nyutdannede
nyutdannede
den nyutdannedes kompetanse og mestring av
v/Høgskolen i Østfold lærere og lærere yrket og være et ledd i å styrke
(HiØ) og UiO (ILS), både som veileder
profesjonskvalifiseringen. Målet er videre at
kursrekker og
nyutdannede
veiledningen vil styrke kvaliteten på lærerens
oppfølging av
arbeid og bidra til god undervisningspraksis,
enkeltskoler
som er i tråd med nasjonale og lokale
styringsdokumenter. Det er også et mål for
veiledningen å inkludere og anerkjenne den
nyutdannede som ressurs og bidragsyter i
profesjonsfellesskapet.
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TILTAK

48

Hensikt

Antall
deltakere

Profesjonsfellesskap i Lærere og
fagfornyelsen gjenno skoleledere
m oppfølging av FIKS
v/UiO

God skoleutvikling krever rom for å stille
spørsmål og lete etter svar og et
profesjonsfellesskap som er opptatt av
hvordan skolens praksis bidrar til elevenes
læring og utvikling. Alle ansatte i skolen må ta
aktivt del i det profesjonelle
læringsfellesskapet for å videreutvikle skolen.

10 skoler

Profesjonsfellesskap i Lærere og
fagfornyelsen
skoleledere
gjennom MOOC
og oppfølging av
noen skoler
v/Høgskolen i
Innlandet

God skoleutvikling krever rom for å stille
spørsmål og lete etter svar og et
profesjonsfellesskap som er opptatt av
hvordan skolens praksis bidrar til elevenes
læring og utvikling. Alle ansatte i skolen må ta
aktivt del i det profesjonelle
læringsfellesskapet for å videreutvikle skolen.

17
skoler bruker
MOOC og 6 av
disse får
oppfølging

Etterutdanning i
programmering og
algoritmisk tenkning
v/Norges miljø- og
biovitenskaplige
universitet,
Universitetet i Oslo
og Universitetet i
Sørøst-Norge

Lærere som
underviser i fag
med
programmering
som
kompetansemål

Programmering og algoritmisk tenkning er
viktige ferdigheter i dagens samfunn og har
med fagfornyelsen kommet med i
læreplanen til flere realfag.

40 skoler

Veiledning av
nyutdannede
v/Høgskolen i
Østfold og
Universitetet i Oslo
(institutt for
lærerutdanning og
skoleforskning), både
kursrekker og
oppfølging av
enkeltskoler

Skoler med
nyutdannede
lærere og
lærere som
veileder
nyutdannede

Målet med veiledningen er at den skal styrke
20 skoler
den nyutdannedes kompetanse og mestring av
yrket og være et ledd i å styrke
profesjonskvalifiseringen. Målet er videre at
veiledningen vil styrke kvaliteten på lærerens
arbeid og bidra til god undervisningspraksis,
som er i tråd med nasjonale og lokale
styringsdokumenter. Det er også et mål for
veiledningen å inkludere og anerkjenne den
nyutdannede som ressurs og bidragsyter i
profesjonsfellesskapet.
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Kompetanseheving innen pedagogisk bruk av IKT
Tiltak

Målgruppe

Hensikt

Antall deltakere

Møte med
ledergrupper på
enkeltskoler for å
drøfte struktur i
Teams og opplæring
av det pedagogiske
personalet.

Skoleledere

Bistå i å utforme en hensiktsmessig struktur i
Teams, blant annet som et tiltak ved at alle
skolene skulle over på felles digital flate fra
høsten 2020.

Tilbud til alle
skoler.

Pedagoger

Kartlegge kompetansehevingsbehov blant
pedagogisk personell ved skolen.

Fulgte opp 6
skoler spesielt på
forespørsel.

Opprettelse av
Skoleledere
Teamet – «Den
Pedagoger
digitale Vikenskolen»
Andre ansatte

Etablerer en delingsarena først og fremst
knyttet til hjemmeskole som følge av korona,
men også en arena for deling av gode tips og
råd på tvers av skoler i Viken fylkeskommune.

Kurs gjennomført som Pedagoger
direktesendinger i
Teams

Kompetanseheving i bruk av Teams og OneNote Tilbud til alle
i undervisningen
skoler.

Workshop
gjennomført som
møter i Teams

Kompetanseheving i bruk av Teams og OneNote Tilbud til alle
i undervisningen – gjennom dialog og
skoler.
gruppearbeid (workshops)
Fulgt opp 7 skoler
spesielt på
forespørsel. Flere
av skolene har
blitt fult opp
gjennom hele
høsten.

Pedagoger

Fysiske workshops på Skoleledere
planleggingsdager
Pedagoger

Teamet er åpent
for alle som
jobber
i Vikenskolen.

Fulgte opp 3
skoler spesielt på
forespørsel.

Kompetanseheving i bruk av Teams og OneNote Tilbud til alle
i undervisningen – fysisk
skoler.
Fulgt opp 3 skoler
spesielt på
forespørsel.
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En-til-en-veiledning
over Teams

Pedagoger

Øke den digitale kompetansen til den
enkelte ansatte.

Tilbud til
enkeltpersoner
etter
forespørsel.

Produksjon av
opplæringsvideoer

Pedagoger

Bidra til økt verktøykunnskap – hovedsakelig
innen Teams og OneNote, men også
Forms, Whiteboard o.l.

Videoene er
tilgjengelige for
alle ansatte i
Viken
fylkeskommune.
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Rammeverk for læring og ledelse
Tiltak

Rammeverk for læring og ledelse i Viken/Vikenskolen

Målgruppe

Alle som jobber i eller med opplæring i Viken

Hensikt

Rammeverket / Rammeverk for læring og ledelse
Rammeverket skal kunne gi alle som jobber i eller med opplæring i Viken et felles
referansegrunnlag i form av beskrivelser av kvalitet og ønsket praksis.
Rammeverket skal baseres på forskning på ledelse, skoleledelse og
opplæringskvalitet, samt prinsippene og intensjonen i Fagfornyelsen og
Kunnskapsløftet 2020 (LK20).
Videre skal rammeverket gi retning og utviklingstrykk både for utøvelse av
skoleeierskapet, ledelsen av den enkelte skole og utviklingen av en best mulig
praksis i klasserom og verksted.

Antall deltaker

Skal virke for alle ansatte i Vikenskolen

Universitetsskolene
I Viken er flere av de videregående skolene såkalte universitetsskoler. Skolene har inngått et
forpliktende samarbeid med henholdsvis Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
og Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU).
Jessheim, Mailand, Nesodden, Valler og Rosenvilde videregående skoler er knyttet til UiO, Hvam,
Frogn, Ski og Ås videregående skole er knyttet til NMBU og Lier videregående skole inngikk samarbeid
med USN høsten 2020.
Målet for de ulike partnerskapene er å knytte skolen og universitetene tetter sammen. Gjennom blant
annet lærerutdanningen, forskning på skole og i skolen tilføres og utvikles kompetanse og kvalitet til
det beste for begge parter – elevene, lærerne, studentene og forskningsmiljøene.
Lenker/Kider:
https://www.nmbu.no/fakultet/realtek/om/seksjoner/sll/skolesamarbeid/universitetsskoler/om
https://www.uio.no/om/aktuelt/rektorbloggen/2018/universitetsskoler.html
https://www.usn.no/samarbeid-med-oss/artikler/tett-pa-vi-inngar-universitetsskoleavtale

50

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Viken fylkeskommune – fylkesnivå

4.5 Internasjonalt arbeid
Grunnlag for, og tankesett bak, internasjonalt arbeid
Internasjonalisering er et viktig virkemiddel for å heve kvaliteten på opplæringen og å styrke arbeidet
med verdigrunnlaget i overordnet del av læreplanen. Internasjonalt samarbeid kan være god
motivasjon til faglig og organisasjonsmessig utvikling ved skolene. I alle de tre tidligere fylkene som
utgjør Viken har det de seneste årene vært stor aktivitet og interesse for internasjonalt
samarbeid og det er ambisjoner om å videreføre og videreutvikle dette arbeidet. Fylkene har og hatt
velfungerende og aktive nettverk med skolene innen internasjonalisering.

Internasjonaliseringsnettverk
Høsten 2020 ble det opprettet nettverk for internasjonalisering med representanter fra alle skolene i
Viken. Første samling ble gjennomført digitalt via Office 365-Teams som er kommunikasjonskanal for
nettverket.
Det er etablert en referansegruppe bestående av seks skoleledere, to fra hvert av de tidligere
fylker. Gruppens oppdrag er i samarbeid med fylkesadministrasjonen å rigge et hensiktsmessig
nettverk, planlegge nettverksmøter, lage et årshjul og bidra med positiv energi slik at samlingene
møter skolenes behov og ønsker. Høsten 2020 har vi gjennomført 4 møter med
referansegruppen, pluss 3 åpne timer tilknyttet søkeprosess med akkrediteringssøknader
og nettverkssamling for hele nettverket hvor referansegruppen ble presentert.

Erasmus
Erasmus er verdens største utdanningsprogram og betegnes som en av EUs største
suksesshistorier. En stor del av den internasjonale aktiviteten til skolene i Viken og til
sentraladministrasjonen er basert på midler fra Erasmus +. Vi er nå i en overgangsperiode mellom to
programperioder: Erasmus + for perioden 2014-2020 og et nytt program for perioden 2021-2027. Et
nytt element i den nye programperioden er system for akkreditering, der institusjoner som skoler og
skoleeiere kan søke om å bli en akkreditert Erasmus institusjon og dermed være sikret midler for hele
programperioden. Dette innebærer en bedre tilgang på Erasmus midler og bedre mulighet for
langsiktig planlegging.
Høsten 2020 søkte skoleeier og flere av skolene om akkreditering for Erasmus ny programperiode. Det
ble sendt inn 14 søknader innenfor skolesektoren, og 8 søknader innenfor fag- og yrkesopplæring,
inkludert fagskolen i Viken.
Det er også andre eksterne programmer og finansieringsordninger som støtter samarbeid på tvers av
landegrenser og som flere skoler er involvert i. Dette er programmer som Nordplus (samarbeid innen
Norden og Baltikum), EØS-midlene (samarbeid med land i Sentral- og Sør-Europa), Gjør det!
(samarbeid innen yrkesfag med Tyskland) og Trollmidlene (samarbeid med Frankrike).
I tabellen under er en oversikt over pågående Erasmus prosjekter hvor seksjon kompetanse og
skoleutvikling er koordinator. KA101 prosjektene er type konsortium hvor skolene er med som
partnere. KA1 prosjektet er fullt og helt administrert og drevet av seksjon kompetanse og
skoleutvikling.
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Type prosjekt

Tittel på prosjekt

Hvem kan delta i tilbudet/prosjektet Antall
deltagere

KA101 Erasmus+
Ansattmobilitet i
barnehager og
skoler

Akershus Teacher Mobility in
Europe (ATME)

Ansatte ved skoler

63

ATTE (Akershus Teacher Training Ansatte ved skoler og i
in Europe).
administrasjon

49

Equal opportunities to quality in Ansatte i skoler (Lærere, ledere,
education
rådgivere) og i administrasjon.

82

Lifelong Language Learning
(LLS)
KA1 Erasmus+ - Fag Læretid i Europa
og yrkesopplæring ETP- European
Mobilitet
Training Pathways
Læretid i Europa
LLE – Living and Learning in
Europe

Ansatte i skoler og i administrasjon 50
Lærlinger, instruktører,
oppfølgingsansvarlig

69

Lærlinger, instruktører,
yrkesfaglærere

97

Ansattmobilitet (Erasmus +)
I 2020 er Viken involvert i 4 ulike prosjekter for ansattmobilitet der ansatte ved skoler i hele Viken kan
delta i jobbskygging eller kurs hos samarbeidspartnere i hele Europa. Oppholdene er normalt på 1-2
uker og involverer administrasjon, ledelse/lærere og rådgivere.

Læretid i Europa (Erasmus +)
Læretid i Europa er et utvekslingsprogram i regi av Viken fylkeskommune der lærlinger kan søke om å
ta del av sin læretid i utlandet. Oppholdene er som regel på 3 måneder. Viken fylkeskommune har
inngått en samarbeidsavtale med Utdanningsetaten i Oslo slik at tilbudet også gjelder lærlinger fra
Oslo. Programmet er en videreføring av tilsvarende tilbud i Akershus fylkeskommune.

Lærerassistenter (Erasmus +)
I 2020 har 10 skoler vært vertsskole for europeiske lærerassistenter gjennom Viken fylkeskommunes
program for mottak av lærerassistenter/språkassistenter. Dette er en videreføring av Akershus
fylkeskommunes tilbud, som i 2021 skal utvikles til å bli et tilbud for hele fylket. Lærerassistentene er
finansiert gjennom tiltaket Erasmus + praksismobililtet fra sitt universitet i hjemlandet.

Partnernettverk på tvers av landegrenser
Østfold, Buskerud og Akershus har alle hatt samarbeidspartnere på tvers av landegrenser og arbeidet
med å etablere et godt partnernettverk for Viken blir en viktig oppgave i 2021. I løpet av 2020 har
det blitt gjennomført digitale møter med etablerte partnere og med potensielle nye partnere.
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Det har vært en prosess og tett samarbeid med handelskammeret i Berlin om
en overordnet samarbeidsavtale som legger til rette for samarbeid på tvers av skoler i Viken og i
Berlin.

Prosjekter ved de videregående skolene
Størsteparten av den internasjonale aktiviteten i Viken koordineres av den enkelte skole. Dette er
prosjekter som har ekstern finansiering gjennom programmer som Erasmus og Nordplus, samt
egenfinansierte programmer og prosjekter.

Vg2 i utlandet
Fire videregående skoler i Viken har utvekslingssamarbeid på Vg2 godkjent for utdanningsstøtte i
Lånekassen (https://diku.no/ressurser-og-verktoey/godkjente-utvekslingssamarbeid)
Skole

Samarbeidsskole

Land

Utdanningsprogram

Drammen videregående Glendowie College
skole

New Zealand

Studiespesialisering

Sørumsand
videregående skole

Lincoln College

Storbritannia

Studiespesialisering

Sørumsand
videregående skole

Helderberg International School Sør-Afrika

Studiespesialisering

Hvam videregående
skole

Askham Bryan College

Storbritannia

Naturbruk

Storbritannia

Helse- og oppvekstfag

Rud videregående skole York College

4.6 Skolenes tiltak
Når det gjelder å bedre resultatene er det også et stort mangfold av tiltak ved de videregående
skolene i Viken. Veldig mange av tiltakene handler om økt tilpassing av opplæringen. Videre mener
mange skoler at veien til bedre resultater går gjennom arbeid med vurdering, implementering av ny
vurderingsforskrift synes å gi et sentralt bidrag til utvikling av lærerkollegene på dette punktet. Mange
forsøker også med færre vurderinger og vurderingen mer integrert i resten av læringsarbeidet.
Karakterdempet oppstart nevnes som virkemiddel.
Også medvirkning og læringsvurdering fremheves som tiltak, sammen med metoder som stimulerer til
elevaktivitet og relevans og som gir variasjon. Studieverksteder innenfor realfag og skriving, også
akademisk skriving, synes å være tiltak som mange skoler satser på. - Så også eksamensforberedende
kurs. Videre nevnes hjelp til studieteknikk og organisering og prioritering av tiden som viktige
virkemidler i arbeidet med å forbedre resultater.
Gjennomgående er det at tiltak for bedre læring utvikles i profesjonsfellesskapet, og at skolene danner
analysegrupper som ser på resultatene. Disse gruppene har ofte med representanter for elevene.
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Videre nevner noen skoler at de har nytte av ordningen med lærerspesialister i forbedringsarbeidet.
Det nevnes også at digitale verktøy kan brukes i resultatforbedring.
Mange skoler nevner spesielle tiltak rettet inn mot minoritetsspråklige – for eksempel lærere som tar
etterutdanning i minoritetsdidaktikk, tolærersystem og annet.
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5 Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø fritt for
mobbing og krenkelser
Fra Økonomiplanen 2020-2023 henter vi følgende presisering av målet: Læringsmiljøet er viktig for at
den enkelte skal trives og lære både på arbeidsplassen og på skolen. Det psykososiale miljøet har stor
betydning for den enkeltes motivasjon, mestring og læring. Likeverdighet og respekt er viktig for at alle
skal føle seg inkludert og verdsatt. Gjennom å bli løftet faglig og bli møtt med positive forventninger vil
ungdommene både oppleve og selv bidra til et godt læringsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser.

Læringsmiljøet måles gjennom undersøkelser – elevundersøkelsen for skolene og lærling- og
lærebedriftsundersøkelsen for opplæringen i bedrift.
Spørsmålene i undersøkelsene er gjengitt i lenker under framstillingen av resultatene. Lenkene går til
Skoleporten og viser alle spørsmål, svaralternativer og skalaer. Skalaen i undersøkelsene går som
hovedregel fra 1 til 5, hvor 5 er mest positivt.
Signifikans er i statistikken et mål på hvor sannsynlig det er at dataene man har, skyldes tilfeldighet. Jo
mindre antall respondenter man har på en undersøkelse, jo større må utslaget på indikatoren være for
å utelukke statistisk tilfeldighet. Når det gjelder undersøkelsene som omtales i denne rapporten må
man for små utvalg ha et utslag på 0,3 for å snakke om statistisk signifikans. I Viken deltar mange i
undersøkelsene, 32 231 elever i Viken gjennomførte elevundersøkelse høsten 2020. Det er på denne
bakgrunn funnet faglig forsvarlig å kommentere endringer på 0,1.
Noen av resultatene som gjengis i rapporten er basert på enkeltspørsmål, andre på indekser av
sammensatte spørsmål. Spørsmålene i indeksene er satt sammen etter statistisk bearbeiding som har
vist sammenheng.
Undersøkelser er bare så gode som spørsmålene som stilles. Formuleringene må være slik at de blir
forstått likt av respondentene. Spørsmålene må måle det de er ment å måle (validitet), og dersom
spørsmålene stilles på nytt, skal svarene bli de samme (reliabilitet).
Undersøkelsene i kvalitetsvurderingssystemet til Utdanningsdirektoratet kan hjelpe oss til å se trender
i materialet, men dersom vi skal ha sikker kunnskap må det foretas flere undersøkelser. Vi må altså
være varsomme med å trekke bastante konklusjoner om læringsmiljøet basert på disse
undersøkelsene alene.

5.1 Elevundersøkelsen
Beskrivelse av indikatoren
Elevundersøkelsen gjennomføres tidlig i skoleåret, mellom 1. oktober og 31. desember. Denne tidlige
avviklingen av undersøkelsen i skoleåret gjøres for at skolene så raskt som mulig skal få en
temperaturmåling på skolemiljøet, slik at det kan settes inn tiltak dersom undersøkelsen viser at
elevene ikke har et forsvarlig skolemiljø.
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Når undersøkelsen gjennomføres, har Vg1-elevene vært på skolen mellom 2 og 4 måneder. Det gjør at
vurderingene bygges på et relativt lite erfaringsgrunnlag. Når resultatene brukes til
rapporteringsformål som her, kan dette være en svakhet. Likevel brukes resultater fra Vg1 i
videregående skole fordi det er på dette nivået undersøkelsen er obligatorisk. Viken gjennomførte i
skoleåret 2020 -21 undersøkelsen på alle trinn, men tidligere var det ulik praksis i de tre
fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold. For å kunne sammenlikne resultater over tid, må vi
dermed bruke resultater fra Vg1.
Ved gjennomføringen i 2020-21 hadde undersøkelsen en svarprosent i Vg1 på 84. (For alle trinn var
svarprosenten 80.)

Elevundersøkelsen Viken fylkeskomune
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1,0

1,5

2,0
2017-18

2,5
2018-19

3,0
2019-20

3,5

4,0

4,5

5,0

2020-21

Elevene i Viken har hatt krevende og omskiftelige læringsbetingelser i kalenderåret 2020. Opplæringen
foregikk hovedsakelig digitalt under nedstengningen fra mars til mai/juni, mens høsten 2020 har
opplæringen vekslet mellom gult og rødt smittevernnivå på grunn av høyt smittepress i regionen. På
gult nivå er smittevernstiltakene relativt moderate, men på rødt nivå er det satt tak på hvor mange
elever som kan være samtidig på skolen, noe som fører til at mange grupper har hatt en kombinasjon
av digital- og klasseromsbasert opplæring. Samtidig har Viken vært i en etableringsfase, noe som nok
har hatt ringvirkninger helt inn i klasserommet, fordi mange systemer som påvirker skolehverdagen
har vært under oppbygging. Under slike omstendigheter skulle man tro at elevenes vurdering av
læringsmiljøet ville være mindre positiv enn tidligere år, men det er ikke realiteten. Elevene i Viken har
vurdert læringsmiljøet likt med 2019-20 eller mer positivt.
Framgang har det vært på indikatorene variert opplæring, faglig utfordring, læringskultur, støtte fra
lærere og motivasjon. På nasjonalt nivå ser vi omtrent den samme utviklingen.
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Indeksene som har hatt framgang er viktige og sier noe om interesse for skolearbeid og for å gjøre det
godt – både hos skole og lærere. Når elevene utfordres faglig og får god støtte fra lærere, blir
opplæringen tilpasset. Da er det lettere å oppleve at man lykkes og gjennom det bli motivert.
Indeksen om læringskultur måler om klassen synes det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet, om
lærerne synes det er greit å gjøre feil for å lære (verdi 4,3), og om det er arbeidsro i timen (verdi 3,8).
Arbeidsro ved hjemmeskole/opplæring på digitale flater er kanskje ikke den helt store utfordringen,
men i dette spørsmålet ligger også evne til konsentrasjon. – Det kan være mange forstyrrelser også når
opplæringen foregår digitalt. At skolearbeidets viktighet gis en høyere verdi (3,9) og at det gis rom for
å feile, er positivt for læring. Av disse delspørsmålene ser vi at «rom for å feile» får mest positiv
vurdering. Indeksen som helhet får verdien 4,1, noe som er et godt resultat som vi stadig må arbeide
med å forbedre.
At elvene opplever at lærerne har klart å variere opplæringen i større grad enn i fjor i denne krevende
perioden, må vi gi lærerne stor honnør for. Kanskje har overgangen til blended learning (blanding
mellom digital opplæring og opplæring i klasserommet) i den form den har vært praktisert i 2020 blitt
en kilde til inspirasjon for lærerne, eller kanskje har elevene funnet seg til rette med variasjonen som
byttene gir. Kanskje er det mindre grupper eller andre sider ved smittevernstiltakene som har gitt
denne framgangen. Vi må utforske resultatene nærmere gjennom utdypende undersøkelser eller
forskning for å kunne lansere kunnskapsbaserte teorier om hva som henger sammen når det gjelder
disse resultatene. Vi vet at en gruppe elever drar nytte av digital opplæring og av mindre grupper; det
er gruppen som strever med sosial angst eller andre typer psykiske lidelser som gjør klasserommet
krevende og utrygt.

Spørsmål og svaralternativer - elevundersøkelsen

5.2 Elevdemokrati og medbestemmelse
Beskrivelse av indikatoren
Indeksen elevdemokrati og medbestemmelse måler to forhold; hvordan skolen/lærerne stimulerer til
at elevene tar del i skolens medbestemmelsesorganer, og elevenes mulighet til å påvirke forhold i
klasserommet og på skolen.
Norske elever får gjennom læreplanene grundig opplæring i demokratiets betydning og funksjon, men
vi vet at det å praktisere noe ofte gir større læring enn det å ha en mer teoretisk innfallsvinkel.
Framtidens samfunn skal løse komplekse problemer knyttet til klima- og fordeling. Å løse disse
problemene vil kreve enda større grad av samarbeid og involvering enn det fortidens
samfunnsproblemer har krevet. Dermed er det viktig å måle hvordan elevene opplever at skolen
ivaretar demokrati og medvirkning. Det har vært et ønske fra komité for Utdanning i Viken
fylkeskommune at denne indeksen får spesiell oppmerksomhet i årets tilstandsrapport.
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Elevdemokrati og medvirkning i Viken høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?

Hører skolen på elevenes forslag?

Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Spørsmålet som elevene har vurdert mest positivt er det om tilretteleggelse for deltakelse i
medbestemmelsesorganer. Dette fikk verdien 3,8. Lavest verdi fikk spørsmålet om elevene får foreslå
hvordan det skal jobbes med fagene. Dette spørsmålet fikk verdien 3,2.
Det er ovenfor argumentert for at indeksen Elevdemokrati og medvirkning er viktig. På bakgrunn av
dette, er en gjennomsnittsverdi på 3,5 noe lav. Viken gjør det også dårligere enn nasjonalt snitt, som
er på 3,6. Spørsmålet er hvilke tiltak som kan settes i verk på hvilket nivå for å framme elevdemokrati
og medvirkning.

5.3 Lærlingundersøkelsen
Beskrivelse av indikatoren
Lærlingundersøkelsen måler lærlingenes arbeids- og læringsmiljø gjennom indikatorer som trivsel,
motivasjon og medvirkning. I tillegg tar undersøkelsen for seg temaer som Helse, miljø og sikkerhet og
om lærlingen kjenner læreplanen og opplever at egen opplæring er i tråd med læreplanen. Også
hvordan skolen har forberedt eleven til læretiden er et tema for undersøkelsen.
Undersøkelsen sendes ut til lærlinger og lærekandidater som har vært i lære i mer enn 11 måneder
per 1. oktober.
Undersøkelsen ble gjennomført mellom oktober og desember i 2020, og har en svarprosent på 61,6 i
vårt fylke.
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Lærlingundersøkelsen
Yrkesfaglig fordypning
Skole som forberedelse til opplæring i bedrift
Motivasjon
Trivsel
Helse, miljø og sikkerhet
Læreplan
Medvirkning, veiledning og egenvurdering
Gjennomført halvårsvurdering
Forberedelse til fagprøve
1,0
2018

1,5
2019

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2020

Undersøkelsen ble revidert i 2018, så undersøkelsen fra 2017 kan ikke sammenlignes med de senere
undersøkelsene. Noen av spørsmålene i lærlingundersøkelsen ble også revidert i 2020, men disse
endringene er så små at det likevel er forsvarlig å sammenligne resultatene.
Resultatene for Viken i 2020 sammenlignes her med de tre gamle fylkene samlet i 2018 og 2019. Det
er små variasjoner mellom årene, men vi registrer at Gjennomføring av halvårsamtaler har en tydelig
positiv vekst.
Noen av indeksene i lærlingundersøkelsen beskriver hvordan skole- og fagopplæring henger sammen.
Dette gjelder indeksene Skole som forberedelse til opplæring i bedrift og Yrkesfaglig fordypning. Som
vi ser har begge disse indeksene fått lavere verdi i 2020 enn ved gjennomføringen i 2019.
Også lærlingenes opplevelse av trivsel i lærebedriften har fått noe lavere verdi enn i 2019. Det samme
har indeksen Forberedelse til fagprøve. De øvrige indeksene har fått høyere verdi, så også Motivasjon.
Størst framgang ser vi i lærlingenes vurdering av indeksen Gjennomført halvårsvurdering. Her er
framgangen på 0,3.
Lærlingenes opplevelse av indeksene som har med skole å gjøre er sett i tilbakeblikk, og vil i
utgangspunktet ikke bli påvirket av situasjonen til lærlingene på gjennomføringstidspunktet. Derimot
er det lett å tenke seg at den mindre positive vurderingen av indeksen Trivsel er blitt påvirket av den
usikre situasjonen i bedriftene som korona-situasjonen har skapt. Interessant er det da at
motivasjonsindikatoren er mer positivt vurdert høsten 2020.
Sammenliknet med nasjonalt snitt ligger resultatene i Viken i 2020 likt med eller under nasjonale
resultater. Unntaket er mobbeindeksen hvor Viken kommer bedre ut enn det nasjonale snittet. På
spørsmålet om lærlingen blir mobbet på arbeidsplassen er prosentandelen i Viken 3,7 mot nasjonalt
4,1. På spørsmålet om lærlingen har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet er
prosentandelen i Viken 1,4 mot nasjonalt 1,7.
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Spørsmål og svaralternativer - Lærlingundersøkelsen

5.4 Lærebedriftsundersøkelsen
Beskrivelse av indikatoren
Lærebedriftsundersøkelsen måler lærebedriftenes syn på lærlingenes arbeids- og læringsmiljø
gjennom spørsmål som gjelder motivasjon og medvirkning. I tillegg måles blant annet hvordan
bedriften forbereder lærlingen til fagprøven, hvordan videregående skole har forberedt lærlingene til
læretiden, og hvordan samarbeidet med videregående skole om YFF foregår. YFF står for Yrkesfaglig
fordypning.
Lærebedriftsundersøkelsen er den nyeste av undersøkelsen som gjøres i regi av
Utdanningsdirektoratet, og har foreløpig noe lav svarprosent, men svarprosenten blir høyere for hvert
år. Viken samlet har en svarprosent på 44,7 ved gjennomføringen i 2020. Med bakgrunn i denne
relativt lave svarprosenten, må vi være ekstra forsiktige med å trekke bastante konklusjoner på
bakgrunn av resultatene.

Lærebedriftundersøkelsen
Skolen som utgangspunkt for opplæring i bedrift

Motivasjon

Forberedelse til fagprøve

Medvirkning, veiledning og egenvurdering

Samarbeid med vgs. om innhold i YFF
1,0
2018

1,5
2019

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2020

Lærebedriftsundersøkelsen er en frivillig undersøkelse og svarene representerer i underkant av 50
prosent av lærebedriftene.
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Lærebedriftsundersøkelsen har mange av de samme indeksene som lærlingundersøkelsen. Vi ser at
indeksene Skolen som utgangspunkt for opplæring i bedrift og Samarbeid med videregående skoler
om innhold i Yrkesfaglig fordypning (YFF) har gått fram fra 2019, dog marginalt så resultatet kan neppe
tillegges særlig stor vekt. Disse to indeksene som beskriver helheten i opplæringsløpet til lærlingene er
fremdeles de med lavest verdi – begge godt under 4, YFF under 3,5. Det ligger et stort
utviklingspotensial i å forbedre sammenhengen i den yrkesfaglige opplæringen.
Indeksene Motivasjon, Forberedelse til fagprøve og Medvirkning, veiledning og egenvurdering er alle
godt vurdert, og har små endringer fra gjennomføringen i 2019. Disse tre indeksene har alle verdier på
4,2 på skalaen som går til 5. Lærebedriftene mener altså at det fremdeles er potensial for forbedring.

Spørsmål og svaralternativer - lærebedriftsundersøkelsen

5.5 Mobbing
Beskrivelse av indikatoren, elevundersøkelsen
I elevundersøkelsen er mobbing definert slik: «Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger
fra en eller flere sammen, mot en elev som kan ha vansker med å forsvare seg. Mobbing kan være å
kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast.»
Til tross for at vi har denne definisjonen, vil grensen for hva som er mobbing være individuell. Den som
mobbes er den som bestemmer hva som er mobbing. Noen har høy toleranse for utsagn som rettes
mot dem og som kan oppfattes som negative, mens andre har lav.
Viken fylkeskommune har som mål at mobbing ikke skal finne sted i skolesamfunnet – verken den som
retter seg mot elever eller den som retter seg mot ansatte.
Andelen elever som oppgir å bli mobbet på skolen er en sentral indikator på hvor godt skolen og
fylkeskommunen lykkes i arbeidet med elevenes læringsmiljø gjennom virkemidler som for eksempel
klasseledelse. Når det er sagt, så påvirkes mobbeandelen i videregående skole av flere faktorer, blant
dem hvordan elevene har hatt det i læringsmiljøet i grunnskolen. Ikke sjelden drar elevene med seg
problemer fra 10. klasse som slår inn på mobbeandelen i videregående skole – særlig i Vg1. Over tid
ser vi at mobbeproblemet flytter seg fra skole til skole. Skolen må reagere umiddelbart når
mobbeproblemer er oppdaget.
Mobbing måles i prosent, og ikke samme skala som de andre indikatorene i elevundersøkelsen. Her er
det om å gjøre å ha den laveste verdien.

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Indikatoren viser andelen elever som har svart bekreftende på et eller flere spørsmål: om man blir
mobbet av elever på skolen, av voksne på skolen eller mobbet digitalt av andre elever i klassen eller
andre elever på skolen. For at en elev skal regnes som mobbet, må han eller hun ha svart at de blir
mobbet 2 eller 3 ganger i måneden, omtrent 1 gang i uken eller flere ganger i uken. Skalaen går fra 0100. Høy verdi tilsvarer negativt resultat.
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Grenseverdiene for fargene i tabellen:
Over 6,8 prosent
4,6 - 6,79 prosent
2,4 - 4,59 prosent
0 - 2,39 prosent
0 prosent

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Kunst, design og arkitektur (KD)
Medier og kommunikasjon (ME)
Musikk, dans og drama (MD)
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Design og håndverk (DH)
Elektrofag (EL)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Naturbruk (NB)
Restaurant - og matfag (RM)
Service og samferdsel (SS)
Teknikk og industriell produksjon (TP)
Håndverk, design og produktutvikling
Elektro og datateknologi
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Salg, service og reiseliv
Teknologi- og industrifag
Viken fylkeskommune

Vg1

Vg2

Vg3

Total

2,6
1,5
2,1
2,2
2,2

4,1
2,0
3,8
2,2
2,4

4,5

3,8
1,5
3,5
4,0
4,9
4,4
5,4
4,9

3,4
3,6
1,9
3,6
2,4
3,2
2,9
2,9
2,3
5,4
1,3
6,7
3,6

3,3
2,3
2,6
2,6
2,3
3,2
4,2
1,7
3,4
4,0
3,7
4,5
5,2
4,9
1,4
4,3
1,3
3,0
6,3
5,5
3,1

3,8
3,6
4,6

1,4
4,3
1,3
3,0
6,3
5,5
3,1

3,3

2,8

Kilde: Hjernen & Hjertet

Det er 3,1 prosent av elevene i Viken som opplever mobbing. Vg3 er nivået der færrest elever opplever
mobbing, 2,8 prosent. Det er flest elever som opplever mobbing på Vg2 høsten 2020.
Totalt er det utdanningsprogrammene Salg, service og reiseliv, Teknologi- og industrifag, Service og
samferdsel og Teknikk og industriell produksjon som har flest elever som rapporterer om mobbing. På
den andre enden av skalaen – mobbing på grønt nivå – plasserer utdanningsprogrammene Kunst,
design og arkitektur, Studiespesialisering, Design og håndverk, Håndverk, design og produktutvikling
og Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign seg. De siste to utdanningsprogrammene er nye
med Fagfornyelsen, og finnes kun på Vg1 nivå.
Utdanningsprogrammet Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign har det laveste mobbetallet.
Her rapporterer 1,3 prosent av elevene at de blir mobbet.
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På Viken-nivå er det 1,8 prosent av elevene som oppgir å ha blitt mobbet av andre elever, 0,6 prosent
oppgir å ha blitt mobbet digitalt. 1,5 prosent av elevene i Viken oppgir å ha blitt mobbet av voksne på
skolen, dette er 0,2 prosent høyere enn det nasjonale snittet.
De samme utdanningsprogrammene som har høye mobbetall har også relativt lav snittkaraktersum fra
ungdomskolen, fra et snitt på 33,1 til 35,1 opp mot et gjennomsnitt på 42,4 i Viken.
Av utdanningsprogrammene med lav andel elever som blir mobbet, har tre relativt høy
snittkaraktersum fra ungdomsskolen, ett program (Design og håndverk) har inntakspoeng på 35,9,
mens ett har 39,3 poeng – altså ikke så langt unna Viken-snittet. Dette gjelder utdanningsprogrammet
Håndverk, design og produksjonsledelse – ett av de nye utdanningsprogrammene etter fagfornyelsen.
Her er det bare elever på Vg1-nivå.
Over år ser det ut som utdanningsprogrammene med lav snittkarakter fra ungdomsskolen er de med
høyest andel elever som opplever mobbing. Hvordan indikatorene henger sammen er vanskelig å si,
men utdanningsprogrammene som samtidig har lav poengsum fra ungdomsskolen og lite mobbing, er
det verdt å se nøyere på.

Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø fritt for mobbing og krenkelser
Under følger en oversikt over antall saker som er meldt til skolemiljøteamet i 2020, og hvordan disse
er behandlet.

Hvor mange saker

Av opplæringsloven §9A-5 og alvorlige §9A-4-saker er det meldt 24 til
skolemiljøteam høsttermin 2020.
Hvilke typer saker
Vold: 11
forekommer hyppigst Mobbing: 5
Andre typer krenkelser: 4
9A-5 (ansatt er involvert): 4
Hvordan følger skolen Skolen har etter opplæringsloven ansvar for å følge opp skolemiljøsaker
opp
som blir oppdaget eller meldt. I saker med flere enn to elever involverte
kan det være krevende å ha tilstrekkelig kjennskap til hva som har skjedd i
saken. Av de 11 voldssakene er 7 av sakene anmeldt til politiet. Tiltak som
brukes er interne, og i noen tilfeller i samarbeid med eksterne. Ingen
elever er bortvist for resten av skoleåret i løpet av høstterminen 2020.
Tvunget skolebytte er heller ikke benyttet.
Forebyggende tiltak
Ansvar for å følge med, reagere og lage tiltak ligger på skolene. Skolene
bruker blant annet ressurser på miljøarbeidere for å sikre et best mulig
skolemiljø. Krenkelser og mobbing avtar når elever er aktive og
medvirker i det forebyggende arbeidet. Elevmedvirkning innebærer at
elevene får ansvar for tiltak som skaper et godt miljø. Som forebyggende
tiltak er aktiv elevmedvirkning i skolemiljøet av vesentlig betydning.

Beskrivelse av indikatoren, lærlingundersøkelsen
Lærlingundersøkelsen har samme definisjon av mobbing som elevundersøkelsen: «Med mobbing menes
gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en som kan ha vanskelig for å forsvare seg.
Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå,
dytte eller holde fast». Undersøkelsen måler om lærlingen oppfatter seg mobbet på arbeidsplassen,
hvem som mobber (kunder, andre lærlinger, kollegaer på arbeidsplassen, ledelse eller andre).
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Undersøkelsen spør også om lærlingen har fortalt om mobbingen til noen, og om mobbingen har tatt
slutt som følge av det lærlingen har fortalt.
I de senere år har oppmerksomheten om mobbing økt. Samfunnet er blitt klar over hvor ødeleggende
mobbing er for den enkelte. Fordi samfunnet setter søkelys på mobbing, kan man anta at problemet i
økende grad blir innrapportert gjennom undersøkelsen når den foregår. Noen vil ta til orde for at vi har
fått et røffere og mer konkurransepreget arbeidsliv de senere år, som kan føre til at flere opplever
mobbing, mens andre vil mene at den økte innrapporteringen kommer av lavere toleranse for hva som er
krenkelser og mobbing i arbeidsliv og skole.

Mobbing på arbeidsplassen, prosent
6
5
4
3
2
1
0
2018

2019

2020

Andelen som opplever å bli mobbet på arbeidsplassen er gått ned mellom gjennomføringen av
lærlingundersøkelsen i 2019 og gjennomføringen i 2020. i 2019 var andelen 4,9 prosent, i 2020 3,7
prosent, noe som må karakteriseres som et solid fall. Resultatene må analyseres grundig og nye
datakilder må bringes inn for å kunne lansere teorier om hva som har forårsaket dette fallet.
Av de 98 lærlingene som oppga at de blir mobbet, krysset 64,3 prosent av for at de ble mobbet av
andre kollegaer, 22,4 prosent at de ble mobbet av ledelsen på arbeidsplassen, mens 8,2 prosent oppga
å bli mobbet av andre. Ingen lærlinger oppga å bli mobbet av kunder/leverandører/pasienter eller av
andre lærlinger på arbeidsplassen.
Lærlingundersøkelsen måler også hvor ofte lærlingen opplever å bli mobbet. Av hele gruppa
respondenter, mobbes 84,2 prosent (2219 lærlinger) aldri, mens 12,1 prosent (319 lærlinger) opplever
mobbing en sjelden gang. 0,9 prosent (23 lærlinger) opplever å bli mobbet flere ganger i uken.
Uansett hvem som mobber andre, og hvor ofte det forekommer, er det et stort problem for den
personen som utsettes. Dette er dermed noe samfunnet, skolen og arbeidslivet må bekjempe med alle
midler. Målet er at ingen skal oppleve mobbing eller krenkelser.
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5.6 Skolenes tiltak
Mange skoler er opptatt av forebygging av mobbing, og bruker programmer som MOT og VIP
makkerskap for å forbedre læringsmiljøet. Videre brukes sosiogrammer for å kartlegge relasjoner, og
pedagogisk analyse for å kartlegge opprettholdende faktorer i læringsmiljøet. Arbeid med livsmestring
og styrking av selvfølelse og selvtillit nevnes også som mobbeforebyggende tiltak.
Ellers nevnes rådgivere, miljøarbeidere og helsesykepleier som ressurser inn mot mobbeproblemer.
Elevmentorer, fadderprogrammer og aktivitetstilbud av ulike slag nevnes også. Noen skoler nevner at
elevene tas imot hver morgen av representanter for ledelsen eller andre grupper på skolen. En skole
nevner felles lunsj for hele skolen som et miljøskapende og mobbeforebyggende tiltak.
Klassens time, eller timeplanfestet elevmedvirkningstime, nevnes også som et tiltak. Det synes som
det er viktig å utvikle god metodikk for at denne tiden skal bidra til bedre læringsmiljøer og mer
medbestemmelse. En skole nevner rotering av elevrådsledelse midt i året som et tiltak. Dette for at
elevrådsleder og nestleder skal være aktivt medvirkende i å planlegge læringsmiljøtiltak for skoleåret
som kommer. Også elevkontakter i hvert fag er et tiltak som er i bruk.
Flere skoler nevner at de bruker etterarbeidet med elevundersøkelsen til å innhente synspunkter på
læringsmiljøet fra elevene.
Noen skoler har jobbet med å sette sammen klasser slik at elevene kommer sammen med andre med
samme fremtidsmål/interesser. Det blir også nevnt at valg av kontaktlærer er kritisk for klassemiljøet.
Skoler kjører også opplegg som «Trygg læring», «Klassen som ressurs» og «Vennskap uten grenser».
En skole nevner samarbeid med russen som et tiltak for å forebygge utenforskap.
Videre nevnes skolevandring, mentorering og observasjon som mobbeforebyggende tiltak. Noen
skoler har undersøkelser i tillegg til elevundersøkelsen for å overvåke om elevene oppfatter sitt
læringsmiljø som trygt og godt, og lokale planer for å følge opp kapittel 9a i opplæringsloven nevnes
som et viktig redskap når mobbeproblemer er stadfestet.
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6 Ungdom utenfor skole og arbeidsliv tilbys
kompetansegivende tiltak
Fra Økonomiplanen 2020-2023 henter vi følgende presisering av målet: Kompetansegivende
opplæring er nøkkelen til varig deltakelse i arbeidslivet. Fylkeskommunen har ansvar for oppfølging av
ungdom som står utenfor arbeid eller opplæring. Tilbud for denne gruppen skal bygge på kunnskap om
hvordan ungdommene kommer tilbake i opplæring eller arbeid. Viken har ulike tilbud og tiltak for
målgruppen også i samarbeid med andre aktører med mål om å føre ungdommene tilbake til
opplæring eller arbeid.

6.1 Oppfølgingstjenesten (OT)
Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste for ungdom under 21 år som har rett til
videregående opplæring, men som ikke er i videregående opplæring eller arbeid. Formålet med
oppfølgingstjenesten er å sørge for, og ha oversikt over, at ungdom i målgruppen får tilbud om
opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak. Et annet viktig innsatsområde er
frafallsforebyggende arbeid mot elever som står i fare for å avbryte opplæringen, både i overgangen
mellom grunnskole/videregående skole, og for elever som er i videregående opplæring.
Tabellene under viser antall ungdommer som ble registrert i oppfølgingstjenesten skoleåret 2019-20,
på 3 ulike rapporteringstidspunkt. De ulike kategoriene viser hvilken situasjon ungdommen er i på
rapporteringstidspunktet.

Antall ungdom tilmeldt OT, og årsak til at ungdom i målgruppen er tilmeldt
November 2019

Juni 2020

Akershus

Buskerud

Østfold

Viken

Viken

I målgruppen

1257

758

580

2892

3199

Ikke søkt

589

335

302

1133

1153

Takket nei til plass

221

218

132

541

510

Avbrudd

129

102

95

691

960

Andre grunner

318

103

51

527

576

Utenfor målgruppen

2177

863

1142

4680

5110

Totalt antall registrerte

3434

1621

1722

7572

8309

Kilde: Statistikkportalen, Utdanningsdirektoratet
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Antall ungdom i målgruppe, og ungdommens hovedaktivitet
November 2019

Februar 2020

Juni 2020

Akershus

Buskerud

Østfold

Viken

Viken

1257

758

580

2892

3199

Ukjent aktivitet (tilmeldt, men ikke
etablert kontakt med OT)

420

174

49

294

185

Under oppfølging og veiledning

275

140

194

836

904

I aktivitet (skole, arbeid, tiltak)

273

317

201

1053

1202

Avklart (trenger ikke videre
oppfølging)

289

127

136

709

908

I målgruppe

Kilde: Statistikkportalen, Utdanningsdirektoratet

6.2 Alternative opplæringsarenaer
Viken har ulike tilbud og tiltak for målgruppen. Noen av tilbudene er i samarbeid med andre aktører
med mål om å føre ungdommene tilbake til opplæring eller arbeid.
Det skal i 2021 utredes og lages en plan for hvordan Viken fylkeskommune kan bli best på opplæring
for ungdom som ikke er i opplæring og arbeid, basert på eksisterende tilbud til denne målgruppen.
Formålet er å tydeliggjøre og styrke tiltaksapparatet ovenfor ungdom mellom 16 og 25. Det er ikke et
mål i seg selv at tilbudene i Viken fylkeskommune skal være like, men at våre ungdommer skal få like
muligheter til å fullføre utdanning eller komme seg ut i arbeid, uavhengig av hvor de bor i Viken.
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Eksisterende tilbud for ungdom utenfor opplæring og arbeid
Tiltak

Samarbeidspartnere og antall deltagere

Skole på byggeplass.

Samarbeid mellom Veidekke AS og
fylkeskommunen v/Jessheim videregående skole.

Ungdom fra OT/NAV som ikke har lykkes med vanlig
skolegang og som er utenfor skole/fast arbeid
15 plasser. Veidekket garanterer 8 læreplasser.
Forsterket Vg3 i skole

Samarbeid med NAV. Foregår på Jessheim
videregående skole i samarbeid med NAV i 5
Ungdom 22-24 år som tidligere ikke har ønsket eller
kommuner på Øvre Romerike. Ca. 10 deltakere
ikke har fått læreplass.
Sandvika-modellen – web-undervisning med fokus på Samarbeid mellom Sandvika videregående skole,
sosial aktivering
oppfølgingstjenesten ved veiledningssenteret i
Asker og Bærum, Utekontakten og Spillhuset i
Tilbud til ungdom som i flere år har uteblitt fra skole,
Bærum kommune. Ca. 30 elever
både grunnskole og videregående skole. Årsakene
kan være sosial angst eller andre faktorer som gjør
det vanskelig å være en del av det ordinære
skolemiljøet. Det tilbys engelsk,
matematikk, samfunnsfag og naturfag
Truckførerkurs

Veiledningstjenesten i Asker og Bærum

Truckførerkurs for ungdom på høsten hvert år. Dette Ca. 5
er et tilbud som skal gi deltakerne god mestring og
økt kompetanse når de søker jobb.
Jentegruppe - Snøvit

Oppfølgingstjenesten i samarbeid med
Utekontakten i Bærum kommune. På grunn av
Jentegruppe i OT sin målgruppe som ikke klarer å
koronasituasjonen våren 2020, har dette vær
møte i skole eller aktivitet. Tilbudet er en samtale- og
utfordrende å gjennomføre, 6 personer høst 2020.
aktivitetsgruppe med mål om å motivere til
Maks 8 deltakere av gangen.
opplæring i skole eller bedrift.
Klart jeg kan

To ansatte fra OT i 16 dager

Veiledning for å motivere og forberede til
kompetansegivende aktivitet, for ungdom i OT sin
målgruppe.
En vei til utdanning og voksenliv (Gruppeveiledning) To ansatte fra OT i 24 dager
Veiledning for å motivere og forberede til
kompetansegivende aktivitet, for ungdom i OT sin
målgruppe.
OT-klasse v/Kirkeparken og Askim videregående
skoler
OT-klassen er for ungdommer i OTs målgruppe.
Ungdommer i OTs målgruppe har sammensatte
utfordringer og ulikt bistandsbehov. Mange er i stort
behov av tett oppfølging for å lykkes.
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Cafe-Hanco

Samarbeid med OT, NAV, barnevern og
ungdomsteam. 41 ungdommer var en del av
Et tilbud i regi av Viken fylkeskommune og Glemmen
tiltaket våren 2020.
videregående skole i samarbeid med
Oppfølgingstjenesten. Målgruppen: ungdom utenfor
opplæring og arbeid 16-24 år.
UngInvest
Ungdom i alderen 16-24 år som av ulike årsaker ikke
ønsker å starte i videregående skole (kursdeltakere),
eller elever som står i fare for å avslutte i
videregående skole (samarbeidselever).
Lærekandidater som har rett til alternativ vg3 i skole.
Aktiv mot læreplass

Tverrfaglig samarbeid mellom fylkeskommunen,
OT, fagopplæring, videregående skole og NAV.

Målgruppe: ungdom fortrinnsvis under 25 år som har
gjennomført Vg2 (ikke krav om bestått) med
44 ungdom
yrkesfaglig utdanningsmål.
Hoppbakkeprosjekt
Samarbeidet mellom det offentlige og private har
gått ut på å finne alternative
opplæringsløsninger/arbeidspraksis for ungdom i
regionene som har behov for mer praksisrettet
opplæring.
FOT- fleksibel opplæring og tilrettelegging ved
Nesbru, Lillestrøm og Ski videregående skole

Stiftelsen Vikersund
Hoppsenter, Buskerud videregående skole,
Hæhre, UngInvest AIB, NAV Modum, Tess og KIWI.
15-20 ungdom

Lillestrøm 20 elever
Ski 12 elever

Et tilbud for elever som trenger en helt tilrettelagt
Nesbru 22 elever
opplæring i små grupper og som har redusert
kapasitet. Det er for gruppen med psykiske vansker,
med og uten diagnose og hvor iverksatte
tilretteleggingstiltak som ikke har fungert.
Kullansvar

Et samarbeid mellom Jessheim, Kjelle, Bleiker
og Skedsmo videregående skoler samt
Ungdom utenfor skole og arbeid som mangler fag for
Veiledningssenteret i Follo. NAV (veiledere fra
å fullføre videregående opplæring, og for elever med
ungdomsteam), Oppfølgingstjenesten (OT) og
sammensatte utfordringer som står i fare for å falle
Fagopplæringen.
ut av skolen. Målgruppe ungdom mellom 16-25 år.
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7 Økt kompetanse tilpasset innbyggernes og
arbeidslivets behov
Fra Økonomiplanen 2020-2023 henter vi følgende presisering av målet: Viken skal i tråd med
Stortingsmelding 6 2018-2019 Oppgaver til nye regioner, ta et mer helhetlig ansvar for å sikre at
innbyggerne har den kompetansen samfunnet og det lokale næringslivet trenger. Det vil blant annet
være en viktig samfunnsoppgave framover å bidra til at flere innvandrere deltar i arbeidslivet.
Samfunnet og arbeidslivet opplever en rask og gjennomgripende endring og utvikling blant annet som
følge av økt digitalisering. God samfunnsutvikling krever dermed et framtidsrettet opplæringstilbud for
å møte de raske endringene. Variasjon i opplæringstilbudet vektlegges og dimensjonering av
opplæringstilbudene på kort og lang sikt skal balansere mellom individets ønsker, og samfunnets
behov. Framtidsrettede høyere utdanningstilbud gjennom for eksempel fagskoleutdanning er
etterspurt både av næringer, offentlig arbeidsliv og de som ønsker seg høyere yrkesfaglig utdanning.

7.1 Arbeidslivets behov
Det er flere avdelinger i Viken fylkeskommune som jobber sammen med partene i arbeidslivet,
opplæringskontor, bransjeforeninger, næringsforeninger, næringsråd m.m. om å legge til rette for en
god sammenheng mellom arbeidslivet og opplæringen som tilbys i videregående opplæring.
Yrkesopplæringsnemnda i Viken har lagt rapporten «Fagopplæringen i Viken – framtidig behov for
fagarbeidere og tilgang på læreplasser» til grunn for sine anbefalinger knyttet til dimensjonering av
opplæringstilbudet. Rapporten ble skrevet av fagopplæringsseksjonen på bestilling fra
Yrkesopplæringsnemnda og var ferdig 13.10.20 – den er altså av relativt ny dato. Rapporten har en
rekke interessante og oppdaterte kilder, men peker på usikkerhet knyttet til framskriving og prognoser
om framtidige behov for arbeidskraft:
«…De ovennevnte data, statistikker og analyser fra SSB, Nav, NHO og andre er i stor grad
prepandemiske og kan i mindre grad benyttes til å lage framskrivinger i dagens økonomiske
situasjon. Eksempelvis utarbeider Nav årlig en prognose over utviklingen i tilbud og etterspørsel av
arbeidskraft og arbeidsledigheten påfølgende år. Rapporten Prognose for arbeidsmarkedet Øst-Viken
2020. Utviklingen i tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft. Prognose for arbeidsledigheten 2020 ble
publisert i januar 2020 og presenterer totalt forskjellige tall fra det som har vist seg å bli situasjonen
etter at Norge ble rammet av koronapandemien. Navs bedriftsundersøkelse for 2020 ble gjennomført i
starten av mars 2020, men ble først publisert 24. september 2020. Resultatene gjenspeiler situasjonen
på arbeidsmarkedet før koronakrisen og Nav påpeker at en del av resultatene ikke vil være
representative for dagens situasjon. Dette viser noe av utfordringene med å lage prognoser og
framskrivinger.
SSB har utarbeidet statistikk om hvordan Covid-19 og tiltakene mot pandemien påvirker Norge på en
rekke områder, blant annet effekt på økonomi, næringsliv og arbeidsmarked. Nav publiserer løpende
statistikk om arbeidsmarkedet, arbeidsledighet og arbeidssøkere fordelt på fylker, der Viken er inndelt
i Øst-Viken og Vest-Viken. Her presenteres også tall knyttet til kommuner og bransjer og
hvordan ledighetstallene er fordelt på alder og kjønn.

70

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Viken fylkeskommune – fylkesnivå

NHO har gjennomført en rekke medlemsundersøkelser etter at koronakrisen startet, som
gir et innblikk i konsekvensene den har hatt for NHO-bedriftene blant annet når det
gjelder permitteringer og oppsigelser. NHO har videre formulert en tipunktsplan med ambisjoner for
måloppnåelse innen 2030, der de beskriver fem innsatsområder med tilhørende
krisetiltak. Tipunktsplanen er en tallfesting og konkretisering av visjonene i Næringslivets
perspektivmelding fra 2018. I denne planen sier NHO at 7 av 10 NHO-medlemmer ser muligheter for å
øke omsetningen og/eller antall ansatte i et femårsperspektiv, sammenliknet med situasjonen før
koronakrisen inntraff.»
«Samfunnsøkonomisk analyse og Damwad utarbeidet i 2015 på oppdrag
av Kunnskapsdepartementet Eksplorative Scenarioanalyser om framtidens kompetansebehov (rapport
19:2015) fram mot 2030. Når rapporten leses på nytt et stykke ut i koronapandemien i 2020, ser
man at scenarienes to akser i liten grad fanger opp de enorme endringer som en pandemi har ført
med seg. Følgelig har også slike scenarioanalyser begrenset verdi når vi skal spå framover.»
I følgende lenke finnes mer om framtidige behov for fagarbeidere og tilgang på læreplasser:
https://prod.elementscloud.no/eInnsyn.VikenFylkesraad/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryI
d=523897&documentId=680489

7.2 Karriereveiledning
Karriereveiledning er tjenester og aktiviteter som støtter personer, uavhengig av alder og tidspunkt i
livet, til å ta egne valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.
Aktivitetene foregår på individuell basis eller i grupper, i samme rom eller over geografisk avstand, og
inkluderer informasjon, tester, veiledningssamtaler, karriereutviklingskurs og programmer,
smakebitkurs, jobbsøkerkurs og hjelp i overgangsfaser.
I Viken tilbys karriereveiledning til voksne ved fem ulike veiledningssenter med til sammen åtte
lokasjoner. Alle karrieresenterne tilbyr individuell karriereveiledning, men det er variasjoner i de ulike
senternes øvrige tjenestetilbud. Digitale plattformer har lenge vært benyttet, men koronautbruddet
har ført til at veiledningen i 2020 fra og med midten av mars har vært så godt som fullstendig digital.
Veiledningssentrene i Viken er ulikt organisert, det pågår nå en organisasjons-prosess som skal lede
fram til ny, felles organisering i 2022.
I tillegg til karriereveiledning, kurs og andre tilbud rettet mot personer som søker veiledning, har
karrieresenterne i 2020 også gjennomført kurs, kompetanseheving og opplæring for karriereveiledere i
grunnopplæring, i NAV og for andre samarbeidspartnere. Karrieresenterne deltar i prosjekter og
utviklingsarbeid sammen med Kompetanse Norge og andre aktører, et eksempel fra 2020 er
Karriereveiledning for nyankomne flyktninger.
I 2020 har karrieresenterne forberedt Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid
(integreringsloven) som er gjeldende fra 01.01.2021. Loven gir de fylkeskommunale karrieresenter
plikt til å gjennomføre karriereveiledning for deltakere på Introduksjonsprogram, og det er utarbeidet
rutiner for samarbeid med kommuner om dette. En endring i Lov om grunnskolen og den vidaregående
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opplæringa (opplæringslova) med virkning fra 01.01.2021 gir fylkeskommunene plikt til å tilby alle
innbyggere karriereveiledning. Det er påbegynt et arbeid for å sikre at Viken fylkeskommune oppfyller
lovens krav.
Veiledningssentrene er ulikt organisert, har til dels ulike tilbud, og de har registrert gjennomført
aktivitet ulikt. For 2020 anses derfor hensiktsmessig å rapportere antall unike brukere og
antall veiledningssamtaler slik sentrene selv har rapportert det inn til Kompetanse Norge:

Lokasjon, antall unike brukere og antall karrierveiledningssamtaler*
Antall unike brukere
513
612
1034
129
412
510
1014
1553

Antall
karrierveiledningssamtaler
554
825
1348
194
729
847
1526
2215

Veiledningssenteret i Follo
Veiledningssenteret Asker og Bærum
Veiledningssenter Romerike
Hallingdal karrieresenter
Ringerike karrieresenter
Kongsberg karrieresenter
Papirbredden karrieresenter
Karrieresenter Østfold
Voksne fra 19 år og over
*En unik bruker defineres som en person som har mottatt én eller flere individuelle karriereveiledningssamtaler dette
året. Selv om det har vært flere måneders opphold mellom veiledningene, skal ikke personen registreres som ny unik
bruker før neste år.
En karriereveiledningssamtale er en veiledningssamtale mellom én søker og én eller flere veiledere om valg av
opplæring, utdanning og arbeid. Veiledningsformen kan skje ved personlig oppmøte eller gjennom e-veiledning, på
telefon eller via andre kanaler. (Definisjoner fra Kompetanse Norge).

7.3 Voksne
Fylkeskommunen har tilbud om videregående opplæring for voksne ved 29 av de videregående
skolene i fylket.
Det er til sammen 156 klasser med voksenopplæring på videregående nivå, med til sammen ca. 3000
deltagere. Klassestørrelsen varierer fra 30 deltakere på studiekompetanse ned til 12 deltakere på
enkelte yrkesfag der undervisningen foregår på spesialrom med et begrenset antall arbeidsstasjoner.
Gjennomsnittlig klassestørrelse er på ca. 18 deltakere. Oversikt over hvilke skoler som har
voksenopplæringstilbud finnes i vedlegg 5.
Mellom 70 og 80 prosent av deltakerne i voksenopplæringen er minoritetsspråklige. Åtte av klassene
for voksne er såkalt tilpasset språkopplæring for deltakere som har fått utvidet sin opplæringstid med
ett år. Undervisningen består av 10 timer norsk og 5 timer engelsk per uke dette første året.
Oversikten i vedlegg 5 viser samlet aktivitet innenfor videregående opplæring for voksne. Den
inkluderer teoriforberedende kurs for praksiskandidater. Den inkluderer også fire klasser
Voksenagronomen, som er et opplæringstilbud finansiert av Landbruks- og matdepartementet, og tre
klass Menn i helse, som er en del av et nasjonalt prosjekt der fylkeskommunen samarbeider med NAV
med flere.
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Realkompetansevurdering av voksne innenfor videregående opplæring
Gjennom realkompetansevurdering blir den voksnes formelle, uformelle og ikke-formelle kompetanse
kartlagt, vurdert, verdsatt og dokumentert opp mot læreplanverket. Dersom realkompetansen er
likeverdig med kompetansen som oppnås gjennom videregående opplæring, skal den godkjennes.
Realkompetansevurderingen dokumenteres i et enkeltvedtak, og dersom kandidaten får godkjent hele
eller deler av fag skal det føres på et kompetansebevis. Resultatet kan bl.a. brukes til å tilpasse og
avkorte opplæring eller for å dokumentere kompetanse ovenfor nåværende/framtidig arbeidsgiver.
De med rett til videregående opplæring for voksne, har rett til gratis realkompetansevurdering. Viken
tilbyr realkompetansevurdering også til de uten rett, mot betaling. Å anerkjenne allerede tilegnet
kompetanse gjennom realkompetansevurdering fører til økt formell kompetanse blant innbyggerne i
fylket, og en effektiv utnyttelse av ressursene i opplæringssystemet og samfunnet generelt.
I Viken er det OPUSene, Veiledningssentrene eller Seksjon voksenopplæring og karriereveiledning som
bestiller realkompetansevurderinger. Dette gjøres enten til en videregående skole eller direkte til
fagpersonen. Ulike metoder blir brukt for å kartlegge og vurdere kompetansen.
Det ble gjennomført færre realkompetansevurderinger i 2020 som en konsekvens av midlertidige
stengetiltak og andre smitteverntiltak. Utdanningsdirektoratet har påpekt at det i denne perioden
tidvis var vanskelig for fylkeskommuner å gjennomføre realkompetansevurdering av voksne. Dette
skyldes bl.a. at kandidater ikke nødvendigvis (allerede) er deltakere ved skolen samt at enkelte
vurderingssituasjoner er mer omfattende enn det som kan gjennomføres digitalt.
Vurdering av realkompetanse innenfor videregående opplæring, 2020
Enhet
OPUS Drammen
OPUS Hallingdal
OPUS Kongsberg
OPUS Ringerike
Seksjon voksenopplæring og karriereveiledning
Veiledningssenter Asker og Bærum
Veiledningssenter Follo
Veiledningssenter Romerike
Viken fylkeskommune

Antall vedtak
44
8
32
16
39
16
7
38
200

Tabellen viser antall Vedtak om vurdering av realkompetanse innenfor videregående opplæring, sortert
etter enheten som behandlet søknad og sendte bestillingen. Det kan følgelig være gjennomført flere
realkompetansevurderinger i 2020, men at de inkluderer utstedelse av dokumentasjonen ikke ble
ferdige i 2020 eller at gjennomføringen ble avbrutt av kandidaten.
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7.4 Praksiskandidater
Beskrivelse av indikatoren
Praksiskandidatordningen er en ordning for voksne som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis.
Ordningen er derfor ikke en opplæringsordning, men en rett til å melde seg til fag- eller svenneprøve
uten opplæring i skole og læretid i bedrift.
Praksiskandidater må ha bestått en egen eksamen før de melder seg opp til fag- eller svenneprøven.
Praksiskandidater går opp til samme praktiske prøve som lærlinger.

Antall praksiskandidater
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2017
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I 2020 har om lag 1800 praksiskandidater vært opp til fag- og svenneprøver. Av disse har 103
kandidater fått resultatet Ikke bestått. Dette er en andel på 5,7 prosent. Karakteren Bestått meget gått
er oppnådd av 518 kandidater, som tilsvarer 28,7 prosent, mens de resterende 1180 (65,6 prosent)
har fått Bestått. Til sammenlikning er det 3037 lærlinger som har vært opp til prøve i 2020. Av disse
fikk 1953 bestått, det er en andel på 64 prosent, 933 fikk bestått meget godt (31 prosent), mens 151
ikke besto, noe som utgjør en andel på 5 prosent. Vi ser at praksiskandidatene har litt høyere andel
enn lærlingene som ikke består prøven, og en noe mindre andel om består meget godt.
I løpet av 2020 etablerte Viken Fylkeskommune flere prøvestasjoner for å legge til rette for alternative
arenaer for gjennomføring av fagprøver. Dette var spesielt viktig å få raskt på plass i en periode hvor
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kravene til smittevern vanskeliggjorde den tradisjonelle gjennomføringen i bedrift. Det var først og
fremst innen helsefag at behovet var stort da dette er faget som har desidert flest praksiskandidater.
Av de rundt 1800 praksiskandidatene kommer 830 fra utdanningsprogrammet Helse og oppvekst. Det
er over det dobbelte av det neste utdanningsprogrammet som er Service og samferdsel med 400.
Deretter kommer Bygg og anlegg med 340 og Teknikk og industriell produksjon med 135. De øvrige
utdanningsprogrammene har få praksiskandidater (2 - 36).
Det er viktig å merke seg at om lag 200 kandidater er oppmeldt til fagprøve i 2020, men som av ulike
grunner ikke har vært oppe til fagprøve. Dersom vi inkluderer disse 200 kandidatene ser vi at det er
liten forskjell mellom antall praksiskandidater i 2019 og 2020.
Praksiskandidatene går i stor grad opp til prøver i fag som samfunnet etterspør. Særlig har det vært
stort trykk på å få flere fagarbeidere inn i helsevesenet. Disse utgjør hovedandelen av de som går opp
til prøve. Praksiskandidatordningen, som prøver og formaliserer voksnes kompetanse, fyller dermed et
viktig behov i samfunnet.
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8 Vekst i antall elever, lærlinger og lærekandidater
Fra Økonomiplanen 2020-2023 henter vi følgende presisering av målet: Samfunnet har et stort behov
for fagarbeidere i årene framover. De senere årene har det vært en jevn vekst i lærekontrakter og i
opplæringskontrakter for lærekandidater som følge av både nasjonale og regionale satsinger på fagog yrkesopplæring. Videre satsing for å øke omfanget elever som søker læreplass videreføres i Viken.
Viken står foran en sterk vekst i elevplassbehov. Det må utarbeides en overordnet skolestruktur for
Viken, basert på høy kapasitetsutnyttelse, med mål om et likeverdig utdanningstilbud for alle elever i
videregående opplæring.

8.1 Antall elever i Viken
Viken er et stort fylke, og tabellen under viser antall elever og kapasitet ved de videregående skolene i
Viken fylkeskommune. Høsten 2020 var det tatt inn 41 525 elever til 44 777 elevplasser i de
videregående skolene.

Kapasitet og inntak skoleåret 2020-21
Inntaksregion

Plasser

Klasser

Antall elever

Ledig plasser

Asker og Bærum

8 102

332,7

7 826

270

Drammensområdet

4 476

199

4 421

55

Follo og Moss

7 272

315

6 681

591

629

30,5

526

103

Indre Østfold

2 170

101

1 857

313

Nedre Glomma og Halden

6 816

320

6 075

741

Nedre Romerike

7 246

324,5

6 847

398

Numedal og Kongsberg

1 657

79

1 378

279

Ringerike

2 121

101

1 950

171

Øvre Romerike

4 288

189,5

3 964

322

44 777

1992,2

41 525

3 243

Hallingdal

Viken fylkeskommune

Befolkningsframskriving som Viken fylkeskommune har utarbeidet, viser at det fortsatt vil være vekst i
ungdomskullene i Viken. Framskrivingen og prognoser for framtidig elevplassbehov viser et behov for
elevplasser i 2026 på 48 755. Det vil si en økning på nesten 4 000 elevplasser.
Det var vedtatt en rekke utbyggingsprosjekter i de tre tidligere fylkeskommunen, som følge av
elevtallsvekst, endringer i tilbudsstruktur og vedlikeholdsetterslep. I 2020 har det vært søkelys på å
kartlegge alle prosjekter, få den nødvendige oversikt og får prosjektene inn i samme modell. Det har
også pågått arbeid med programmering, prosjektering og bygging av flere store prosjekter. Arbeidet
med en plan for prioritering av investeringsprosjekter ble påbegynt i 2020.
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Det var i 2020 planlagt å igangsette arbeid med en framtidig skolestruktur i Viken. På grunn av det
omfattende arbeidet med investeringsporteføljen og prosjekt- og økonomi utredninger, har arbeidet
med skolestruktur ikke blitt igangsatt.

8.2 Yrkeskompetanse; flere velger yrkesfag
Beskrivelse av indikatoren
Andel søkere fordelt på de studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammene. For at det
skal utdannes flere fagarbeidere, må flere velge et yrkesfaglig utdanningsprogram.

Søkere til Vg1 i Viken, prosent
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2020

2019

Studieforberedende utdanningsprogram

2018

2017

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Regjeringen er opptatt av at fag- og yrkesopplæringen skal utdanne gode fagfolk. Både bedrifter og
offentlig sektor vil i framtiden ha et stort behov for dyktige medarbeidere med fag- og yrkesutdanning,
og regjeringen har som et uttalt mål å heve statusen til yrkesfagene. På landsbasis har det i de senere
årene vært en stadig økende andel som søker yrkesfag. Andelen som søker studieforeredende
utdanningsprogram, har hatt en tilsvarende nedgang. Trenden er ikke like tydelig når vi ser på tallene
for Viken. Figuren viser imidlertid at andelen som søker seg til yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg1
har steget fra 45 prosent i 2017 til 47 prosent i 2020.
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Antall løpende kontrakter per 01.10. per type
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Figuren viser at antall kontrakter totalt sett har økt de senere årene, og da særlig lærekontrakter og
kontrakter for Fagbrev på jobb. Dette er en ny ordning fra 2018.

Antall løpende kontrakter per 01.10. per utdanningsprogram
Teknikk og industriell produksjon
Service og samferdsel
Restaurant- og matfag
Naturbruk
Medier og kommunikasjon
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Design og håndverk
Bygg- og anleggsteknikk
0

200

400

2017
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Figuren viser en oppgang i antall løpende kontrakter i de fleste utdanningsprogram med unntak av
restaurant og matfag og design og håndverk. Sistnevnte kan tilskrives utfordringer med å skaffe
læreplass innen frisørfag i forbindelse med korona. Restaurant og matfag er mer sammensatt hvor det
over tid har vært et synkende antall søkere til Vg1 restaurant og matfag i tillegg til bransjens store
utfordringer i 2020.

Flere av de som velger yrkesfag avslutter med yrkeskompetanse
Søkere til vg1 yrkesfag har mulighet til å endre sin planlagte sluttkompetanse underveis i videregående
opplæring, og det er en andel elever som velger påbygg til studiekompetanse etter vg2 i stedet for å
søke seg ut i lære. I Viken (og dens tidligere fylker) har det i de senere årene vært en økning i antall
elever som velger å fortsette sitt planlagte mål om yrkeskompetanse, og denne trenden har vært jevnt
stigende. Dette er i tråd med nasjonale målsetninger om at Norge skal utdanne flere fagarbeidere for å
imøtekomme kompetansebehovet i næringslivet.

Får søkere læreplass
Andel søkere som har fått læreplass
Viken fylkeskommune

Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektro og datateknologi
Helse- og oppvekstfag
Naturbruk
Restaurant- og matfag

Service og samferdsel
Teknologi- og industrifag
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Andel fått læreplass med ungdomsrett

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Andel fått læreplass totalt

Søkere til læreplass kan deles i tre hovedgrupper; de med ungdomsrett, de med voksenrett og de uten
rett til videregående opplæring. Tabellen over viser prosentvis andel som har fått læreplass totalt (blå)
og andel med ungdomsrett som har fått læreplass. Fylkeskommunen har plikt til å gi et
opplæringstilbud til alle søkere med ungdomsrett, og det er positivt å se at en så stor andel av
ungdomssøkerne får læreplass i bedrift.
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De som ikke får læreplass i bedrift, får tilbud om Vg3 fagopplæring i skole. Tabellen nedenfor viser
antall innen de ulike utdanningsprogrammene som har takket ja til et slik tilbud.

Elever i Vg3 fagopplæring i skole
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektro og datateknologi
Helse- og oppvekstfag
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknologi- og industrifag
Viken fylkeskommune

Antall elever
52
15
80
212
3
22
94
66
544

Kilde: Vigo opplæring

Helse- og oppvekstfag har flest elever i Vg3 fagopplæring i skole og Naturbruk har det laveste antallet
med kun 3 elever. Dette henger i første rekke sammen med antallet læreplasser og størrelsen på
utdanningsprogrammene. Helse og oppvekst gir skoleopplæring til mange som konkurrerer om et
relativt begrenset antall læreplasser. Naturbruk har til sammenlikning et lite volum. Det forholdsvis
høye tallet på Service og samferdsel kan tilskrives utfordringer med læreplasser innen servicebransjen
(hotell og reiseliv) i 2020.
Til sammen har Viken 544 elever i Vg3 fagopplæring i skole.

8.3 Tiltak for å få flere til å velge yrkesfag
Viken fylkeskommune ønsker å bidra i å nå den nasjonale målsetningen om at flere skal velge yrkesfag,
både for nasjonens behov for fagarbeidere, men også for Vikens innbyggere. Dette arbeidet må gjøres
i samarbeid med partene i arbeidslivet, og i løpet av 2020 ble Viken-kontrakten for flere læreplasser
signert i samarbeid med partene i arbeidslivet, Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) og Nav. Dette er
Vikens regionale variant av den nasjonale Samfunnskontrakten for flere læreplasser.
Viken fylkeskommunes kampanje Læreplassjegerne bidrar til å synliggjøre lærlingordningen, og å gjøre
ordningen tilgjengelig for potensielle lærebedrifter. Vi må sammen sørge for at veien til fagarbeider
oppleves som attraktiv og forutsigbar for søkere til videregående opplæring slik at flere ser
mulighetene ved å velge yrkesfag. Karriereveiledning på ungdomskolen er et tiltak for å gi god
informasjon, og samarbeid på karriereveiledningsfeltet på tvers av grunnskole og videregående
opplæring er en viktig arena for informasjonsdeling.
Opplæringskontor innen ulike bransjer er pådrivere for sine fag og inviterer seg inn til ungdomskolene
for å gi informasjon. Enkelte fagområder har hatt en nedgang i rekrutteringen, deriblant restaurant og
matfagene. Viken fylkeskommune er i dialog med bransjen for å utarbeide konkrete tiltak for å høyne
søkerandelen til vg1.
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Forutsigbarhet i valg av utdanning og mulighet for jobb er viktig for alle. Vi er avhengig av nok
læreplasser til alle for at elevene får avsluttet sin videregående opplæring som lærlinger eller
lærekandidater. Viken fylkeskommune har startet arbeidet med å inngå læreplassgaranti i flere
bransjer, og dette vil fortsette i 2021. Gode prognoser for behov for framtidig arbeidskraft vil være
avgjørende for riktig dimensjonering av skoletilbud og for å gi forutsigbarhet for den enkelte søker.
Kunnskapsgrunnlaget for tilrådingssaken til yrkesopplæringsnemnda som nevnt under punkt 7.1 vil
kunne være et viktig bidrag i denne sammenhengen.

9 Kilder
Utdanningsspeilet 2020
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10 Vedlegg
Vedlegg 1
Definisjoner til ulike tabellene og figurene
De fleste data i tilstandsrapporten er hentet fra Hjernen & Hjertet (se kapittel 1). Dataene i Hjernen &
Hjertet er hentet fra Vigo. Alle elever som er registrert i ordinære programområder ved skolen er med
i tabellene og figurene.

Fagfornyelsen
Med fagfornyelsen kom det nye betegnelser på noen utdanningsprogram fra høsten 2020.Skoleåret
2020-21 vil derfor ha et sett med utdanningsprogram for Vg1 og et annet for Vg2 og Vg3. For
lærefagene, det benyttet nye betegnelser for de utdanningsprogrammene som bare har skiftet navn,
For utdanningsprogram som i tillegg har endre innhold, er de gamle betegnelsene benyttet.
Følgende utdanningsprogram blir benyttet i denne tilstandsrapporten
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Kunst, design og arkitektur (KD)
Medier og kommunikasjon (ME)
Musikk, dans og drama (MD)
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Design og håndverk (DH)
Elektrofag (EL)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Naturbruk (NB)
Restaurant - og matfag (RM)
Service og samferdsel (SS)
Teknikk og industriell produksjon (TP)
Håndverk, design og produktutvikling
Elektro og datateknologi
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Salg, service og reiseliv
Teknologi- og industrifag

Trinn
Vg1, Vg2 og Vg3
Vg1, Vg2 og Vg3
Vg1, Vg2 og Vg3
Vg1, Vg2 og Vg3
Vg1, Vg2 og Vg3
Vg3 og Vg4
Vg1, Vg2 og Vg3
Vg2 og Vg3
Vg2 og Vg3
Vg1, Vg2 og Vg3
Vg1, Vg2 og Vg3
Vg1, Vg2 og Vg3
Vg2 og Vg3
Vg2
Vg1
Vg1 og Vg3
Vg1
Vg1
Vg1
Vg1 og Vg3

Skoleårsgjennomføring
Indikatoren viser til andelen elever som fullfører og består et skoleår, av alle elever som er registrert i
videregående opplæring per 1.10 hvert skoleår. Elever som har sluttet før 1.10 hvert skoleår er tatt
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bort. For elever som har byttet skole / utdanningsprogram / klasse internt i fylke, eller mellom fylker,
gjelder siste registrering.
Påbygg Vg4 er påbygging til generell studiekompetanse etter fullført fagbrev.

Totalfravær i prosent
Indikatoren viser gjennomsnitt av summen av fraværstimer og fraværsdager omregnet til
fraværstimer, delt med antall årstimer for det enkelte utdanningsprogram. Antallet årstimer kan
variere utenfor den standardiserte formelen som er brukt. Dette skyldes at utvalget regner med
deltidselever og elever som har flere enn det standardiserte timeantallet.

Fravær skoleåret 2019-20
Indikatoren viser gjennomsnitt av summen av fraværstimer og fraværsdager, samt totalfraværet (se
over) for skoleåret 2019-20.

Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Karakterutvikling beregnes som (karakterpoengsum skoleåret 2019-20 minus karakterpoengsum
forrige skoleår) / 10. Indikatoren viser individuell progresjon. Kun elever med en karakterpoengsum
større enn 0 i begge år tas med.

Elevundersøkelsen
Skalaen går fra 1-5. Høy verdi tilsvarer positivt resultat.
Vi har plukket ut de ni indeksene vi mener er viktige.

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Indikatoren viser andelen elever som har svart bekreftende på et eller flere spørsmål: om man blir
mobbet av elever på skolen, av voksne på skolen eller mobbet digitalt av andre elever i klassen eller
andre elever på skolen. For at en elev skal regnes som mobbet må han eller hun ha svart at de blir
mobbet 2 eller 3 ganger i måneden, omtrent 1 gang i uken eller flere ganger i uken. Skalaen går fra 0100. Høy verdi tilsvarer negativt resultat.
Grenseverdiene for fargene i tabellen:
Over 6,8 prosent
4,6 - 6,79 prosent
2,4 - 4,59 prosent
0 - 2,39 prosent
0 prosent

Prikking av data for elevundersøkelsen
Fra Utdanningsdirektoratet klipper vi følgende:
De som svarer på brukerundersøkelser fra Utdanningsdirektoratet, skal ikke kunne identifiseres.
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For å hindre at noen blir indirekte identifisert har vi utarbeidet følgende regler for å skjerme visse
opplysninger. Disse kaller vi prikkeregler:
1. Resultatene på spørsmål hvor det er færre enn 5 respondentsvar, skal skjermes (prikkes). Dette gjelder
både ved visning av frekvens, prosent og gjennomsnitt.
2. Der hvor svarfordelingen er vist (frekvens og prosent), skal svaralternativene skjermes hvis det kun er
ett eller to svar. Er det bare ett svaralternativ som prikkes ut fra denne regelen, skal også
svaralternativet med den nest laveste svarverdien prikkes (selv om det er 3 eller flere som har valgt
dette svaralternativet).
3. I tillegg skal gjennomsnittsverdier som er mindre eller lik 1,1, skjermes, forutsatt at 1 er negativ
ekstremverdi. Det betyr for eksempel i Elevundersøkelsen at alle eller nesten alle elevene har krysset
av for at de "trives ikke i det hele tatt" på skolen. Tilsvarende blir gjennomsnittsverdier som er større
eller lik 4,9, skjermet, forutsatt at 5 er negativ ekstremverdi. Dersom gjennomsnittsverdien er
skjermet ut fra denne regelen, blir også de to mest "negative" svaralternativene for frekvens og
prosent skjermet.
Særskilt om prikking for mobbing
•

•

Andelen elever som opplever mobbing er definert som andelen elever som har krysset av for
svaralternativene: «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken», «Flere ganger i
uken». Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing skal
prikkes hvis kun ett av svaralternativene som er definert som mobbing er prikket i
rapportportalen.
Samletallet «Andel elever som oppgir at de i en eller annen kombinasjon er mobbet av
medelever, digitalt mobbet av noen på skolen eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i
måneden eller oftere» skal prikkes hvis færre enn 5 elever har svart at de opplever mobbing på
skolen.

Prikkereglene er blitt strengere, og dette betyr at noen resultater for mobbing blir prikket. I tabellen vil
det framkomme som en blank rute. Om hele utdanningsprogrammet blir prikket etter disse reglene, så
vil ikke utdanningsprogrammet være med i tabellen.
Tabellen inneholder både gamle og nye utdanningsprogram. Der det ikke er elever for
utdanningsprogrammet for et trinn, vil også ruta være blank.

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020
Her har vi tatt med alle spørsmålene under dette temaet i elevundersøkelsen, og regnet snittskår på
en skala fra 1 til 5, der 5 er mest positivt.
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Vedlegg 2
Minoritetsspråklige elever
Antall minoritetsspråklige elever i Forberedende kurs ved de ulike skolene
Skoler
Drammen videregående skole
Strømmen videregående skole
Bleiker videregående skole
Nadderud videregående skole
Lillestrøm videregående skole
Sørumsand videregående skole
Ski videregående skole
Ås videregående skole
Sum

Antall i opplæring 2020-21
16
20
16
12
26
9
20
12
131

Antall minoritetsspråklige elever i Kombinasjonsklasser ved de ulike skolene
Skoler
Hønefoss videregående skole
Åssiden videregående skole
Askim videregående skole
Fredrik II videregående skole
Greåker videregående skole
Malakoff videregående skole
Rud videregående skole
Lørenskog videregående skole
Jessheim videregående skole
Sum
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Antall i opplæring 2020-21
29
26
14
30
20
19
18
8
20
184
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Vedlegg 3
Særskilt språkopplæring
Antall elever som har vedtak om igangsatt særskilt språkopplæring i skolene i Viken per 1.12.2020
Område midten
Eikeli videregående skole
Frogn videregående skole
Lillestrøm videregående skole
Lørenskog videregående skole
Mailland videregående skole
Nadderud videregående skole
Nesodden videregående skole
Roald Amundsen videregående skole
Rosenvilde videregående skole
Rælingen videregående skole
Skedsmo videregående skole
Stabekk videregående skole
Strømmen videregående skole
Valler videregående skole
Område nord
Bjertnes videregående skole
Bjørkelangen videregående skole
Buskerud videregående skole
Eidsvoll videregående skole
Gol videregående skole
Hvam videregående skole
Hønefoss videregående skole
Jessheim videregående skole
Kjelle videregående skole
Nannestad videregående skole
Nes videregående skole
Numedal videregående skole
Ringerike videregående skole
Sørumsand videregående skole
Ål videregående skole
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Antall elever
9
8
38
25
5
42
42
6
44
22
81
38
12
26
30
17
7
137
3
15
13
19
14
38
8
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Område sørvest
Asker videregående skole
Bleiker videregående skole
Drammen videregående skole
Dønski videregående skole
Eiker videregående skole
Holmen videregående skole
Kongsberg videregående skole
Lier videregående skole
Nesbru videregående skole
Rud videregående skole
Røyken videregående skole
Sandvika videregående skole
St. Hallvard videregående skole
Åssiden videregående skole
Område sørøst
Askim videregående skole
Borg videregående skole
Drømtorp videregående skole
Frederik II videregående skole
Glemmen videregående skole
Greåker videregående skole
Halden videregående skole
Kalnes videregående skole
Kirkeparken videregående skole
Malakoff videregående skole
Mysen videregående skole
Ski videregående skole
St. Olav videregående skole
Vestby videregående skole
Ås videregående skole
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6
67
49
4
18
2
18
22
35
38
53
5
19
72
47
29
24
38
45
77
26
19
36
54
21
27
13
14
31
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Vedlegg 4
Nettskolen
Tabellen viser fagtilbud, hvilke skoler som tilbyr faget, og antall deltagere
Nettskolen Buskerud
TILTAK
Tilbud

Fag

Nettskolen Buskerud Fremmedspråk nivå Spansk
III
2 grupper
Tysk
Fransk
Matematikk R1
R1
Studiekompetanse Matematikk
for voksne
1P+2P
OPUS
Naturfag
Engelsk
Norsk
Historie
Samfunnsfag
Tilbud via nettskolen i Matematikk
R1
Vestfold

Nettbasert undervisning, tidligere Østfold
TILTAK
Tilbud
Fag

Nettbasert
undervisning,
tidligere Østfold

Fremmedspråk nivå Spansk
III
Tysk

Tilbud via nettskolen i
Vestfold
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Fransk
Spansk
Tysk

Involverte skoler

Drammen
St. Hallvard
St. Hallvard
Kongsberg

Involverte skoler

Fredrik II
Kirkeparken

Antall
deltakere
Vår 2020
36

Antall
deltakere
høst 2020
14

20
36
18
20

14
14
18
20

20
20
20
20
20
0

20
20
20
20
20
9

Antall
deltakere
Vår 2020
22
19

Antall
deltakere
høst 2020
20
10

7
5
5

3
9
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Samordnet tilbud i tidligere Akershus
TILTAK
Tilbud

Fag

Involverte skoler

Romerikeregionen

Spansk

Jessheim
Roald Amundsen
Nannestad
Ås
Bjørkelangen
Ski
Jessheim
Ski
Ås
Nannestad
Bjørkelangen
Jessheim
Ski

Fremmedspråk nivå
III

Tysk

Fransk

Samarbeidsskoler i
Asker og Bærum

Fremmedspråk nivå Spansk
III
Tysk
Fransk
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Asker (vertsskole)
Dønski
Nadderud
Valler
Sandvika

Antall
deltakere
Vår 2020
26

Antall
deltakere
høst 2020
28

9

14

Få søkere
(2), dermed
ingen tilbud
17
13
29
16
16

17

17
13
29
16
16
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Vedlegg 5
Voksenopplæring
Oversikt over læresteder og antall klasser som tilbyr voksenopplæring
Oversikten viser samlet aktivitet innenfor videregående opplæring for voksne. Den inkluderer
teoriforberedende kurs for praksiskandidater. Den inkluderer også fire klasser Voksenagronomen, som
er et opplæringstilbud finansiert av Landbruks- og matdepartementet, og tre klass Menn i helse, som
er en del av et nasjonalt prosjekt der fylkeskommunen samarbeider med NAV med flere.
Lærested
Ås videregående skole
Ski videregående skole
Vestby videregående skole
Frogn videregående skole
Eidsvoll videregående skole
Nannestad videregående skole
Strømmen videregående skole
Jessheim videregående skole
Lørenskog videregående skole
Hvam videregående skole
Rud videregående skole
Nesbru videregående skole
Stabekk videregående skole
Åssiden videregående skole
Drammen videregående
Kongsberg videregående skole
Hønefoss videregående skole
Buskerud videregående skole
Ål videregående skole
Gol videregående skole
Glemmen videregående skole
Greåker videregående skole
Borg videregående skole
Halden videregående skole
Askim videregående skole
Mysen videregående skole
Malakoff videregående skole
Kirkeparken videregående skole
Kalnes videregående skole
AOF VOFO-Østfold)
Sum
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Antall klasser
9
2
1
1
1
5
16 + 2 kurs for praksiskandidater
7
2
1
7
3
2
20
1 (nettbasert)
6
6
4
2
1
26
6
5
1
4
2
4
2
1
6 kurs for praksiskandidater
156
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Vedlegg 6
Begreper ved opplæring hjemme og på skole
Opplæring på skole
Kilde
Opplæringsloven § 1-1 Formål med opplæringen

Opplæring hjemme/hjemmeopplæring
Definisjon
Opplæringen hjemme må gis på en måte som gir elevene god mulighet for å få hjelp og oppfølging
gjennom skoledagen. Skoleeier må sørge for at opplæringen er praktisk mulig ved at elevene har
tilgang til nødvendig utstyr og ved at lærerne kan ha muntlig dialog med elevene gjennom
skoledagen.
Opplæringsform
Hjemmeoppgaver, opplærings via læringsplattformer, eller kontakt med skolen via
læringsplattformer eller telefon.
Når
Smittevernhensyn som gjør det nødvendig å stenge skolen eller redusere antallet elever som er til
stede samtidig.
Mye fravær ved skolen over tid, som følge av covid-19.
Ved sykdom, milde luftveissymptomer eller er hvis elevene er i karantene og isolasjon.
Hvis elever har nær familie som er i risikogruppe eller selv er i en risikogruppe.
Kilder
Opplæring til elever som er hjemme
Opplæring hjemme under koronasituasjonen

Digital undervisning
Definisjon
All undervisning som inneholder digitale læringselementer.
Opplæringsform
Kan foregå enten nettbasert eller i fysiske klasserom.
Kilde
Digital undervisning
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Nettundervisning
Definisjon
Nettundervisning vil si all undervisning som foregår via internett.
Opplæringsform
Det finnes flere former og metoder for gjennomføring av nettundervisning f.eks. omvendt
undervisning, synkron/asynkron undervisning.
Kilde
Tips til gjennomføring av nettundervisning - NDLA fagblogg

Nettbasert undervisning / nettbasert opplæring
Definisjon
Der opplæringen er nettbasert, er arbeid på nett likestilt med undervisning i klasserommet. Det
deltakere gjør på nett er ikke ekstraoppgaver/lekser, men en fullverdig del av opplæringen.
Opplæringsform
Nettbasert undervisning med/uten fysiske møtepunkter.
Kilde
For lærerne – spørsmål og svar om nettbasert opplæring for voksne innvandrere - Kompetanse
Norge

Synkron undervisning
Definisjon
Synkron undervisning er undervisning som foregår i sanntid. Gjennomføres i kombinasjon med
asynkron undervisning.
Opplæringsform
Kan foregå ved hjelp av videosamtaler. Undervisningen kan enten være forelesning live, eller foregå
en-til-en.
Kilde
Tips til gjennomføring av nettundervisning

Asynkron undervisning
Definisjon
Asynkron undervisning er undervisning som foregår uavhengig av tid, sted og omfang. Opplæringen
skjer ikke direkte, men læringsressursene ligger tilgjengelig på nett. Gjennomføres i kombinasjon
med synkron undervisning.
Opplæringsform
Innlevering av oppgaver, se video, gjennomgå forelesning som er forhåndsinnspilt. Generell
gjennomgang av fagstopp som er lagt ut/publisert.
Kilde
Tips til gjennomføring av nettundervisning - NDLA fagblogg
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Fjernundervisning
Definisjon
Alternativ opplæringsform der det ikke er mulig med stedlig undervisning.
Opplæringsform
Elevens hjemmeskole har ansvar for det første initiativet til kontakt og samarbeid. Etter skolestart
på høsten er det viktig at det tas initiativ til telefon- eller lyd/bildemøte. Elev, kontaktlærer og/eller
assistent bør være til stede på det første møtet med fjernundervisningslæreren.
Nettbasert opplæring kan være del av fjernundervisning.
Når
Alternativ opplæringsform der det ikke er mulig med stedlig undervisning. Per dags dato er det
elever som har rett til opplæring i samisk, kvensk eller finsk og voksne med opplæringstilbud for
voksne, som har rett til å bruke fjernundervisningstilbud. Det er også ute et høringsnotat om å
fjerne forbudet om fjernundervisning for andre elever.
Kilder
Forskrift til opplæringsloven § 7-1 Alternative opplæringsformer i samisk, kvensk og finsk
Rammeverk for samisk fjernundervisning
Forskrift til opplæringsloven 4A-3 Rett til videregående opplæring for voksne
Høring om mer bruk av fjernundervisning

Hjemmeundervisning
Definisjon
Regelverket gjør det mulig for foreldre å ta barna ut av skolen og undervise egne barn hjemme. Det
er foreldrene som da har ansvaret for å gi barna opplæring, tilsvarende opplæringen i skolen. Hvis
foreldrene velger hjemmeundervisning, er det viktig at de er klar over at barnet ikke lenger er en
del av den offentlige grunnskoleopplæringen, og at de blir fratatt en del rettigheter etter
opplæringsloven. Blant annet har barnet ikke rett til spesialundervisning eller
standpunktkarakterer.
Opplæringsform
Tilpasset opplæring osv. gjelder (ikke retten til spesialundervisning)
Kilder
Opplæringsloven § 2-12 Bruk av lova for privat opplæring i heimen
Privat hjemmeundervisning Udir-5-2013
Regler for undervisning av egne barn
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