
POLITIKK NYTTER !  
 



Er det slik at politikk nytter ? 

•  Jeg skal forsøke å vise at politikk faktisk virker. 
 
•  Siden 2008 har vi hatt en bevist politisk satsning på å øke 

gjennomføringsgraden på videregående skole 

•  Det å sette fokus på noe har i seg selv effekt 
 
 

  
 



ØSTFOLD 

• Østfold er et fylke med lavt utdanningsnivå, på linje med 
Finnmark. 

• Men uten nasjonale virkemidler 

•  I helseundersøkelsen vi nettopp har gjennomført opplever 
befolkningen i Østfold uten tvil jobb og utdanning som 
det viktigste for å oppleve god eller svært god helse 

 



Østfold Helseprofil 2011 

 

Risikoen for at vi får et samfunn som ikke er bærekraftig. 
Østfolds største folkehelseutfordring; de sosiale ulikhetene i helse. 

 
Prosentandel som har svært god eller god helse 
  Gjennom-

snitt 
Høyere 
universitets-
utdanning 

Grunnskole 
som 
høyeste 
fullførte 
utdannelse 

Yrkes-
aktiv 

Arbeidsledig / 
trygdet / sosial-
hjelpsmottager 

ØSTFOLD 73,4 86,2 59,3 83,4 36,1   
Moss 71,8 83 65,8 81,1 42,4   
Sarps-
borg 

71,2 85,5 58,4 81,5 36,9   

Halden 75,6 89,7 59,4 86,9 34   
Fredrik-
stad 

73,6 87,7 53,2 84,1 33,6   

Aremark 71,8 92,9 61,8 85,7 39,4   
Eidsberg 74,2 82,3 62 84,1 37,9   



Videregående er nøkkelen 

•  For å få jobb må en ha gjennomført videregående 
utdanning, aller helst også bestått. 

•  Viktig at vi som politikere er en tydelig skoleeier.   

•  Stille klare mål og krav til skolene. 

• Men også vise vilje til å sette inn virkemidlene. 



Mål 

•  I Østfold har det vært bred politisk enighet om målene, og 
også langt på vei om virkemidlene. 

•  Vi måler bortvalg og fravær ved skolene. 

•  Vi måler også dekningen av læreplasser i fylket. 



TILTAK 

 * Vedtok plan for å øke andelen som består og 
gjennomfører videregående opplæring i Østfold «Make 
your goal» 2009 – 2012 

 
• Gjennomført sommerskole i yrkesrettet matematikk og 

naturfag.  86 elever i 2011.  Svært gode resultater. 

•  Leksehjelp på alle videregående skoler fra høsten av. 

•  Sosialfaglige rådgivere på alle v.g.s untatt 2 i Indre 
Østfold.  Dette finansieres i samarbeid med NAV 
kommune. 

 
 



Tiltak forts. 
•  Frokost eller frukt og grønt på alle videregående skoler. 

•  Helsefremmende videregående skoler – prosjekt med 4 
skoler 

•  Sunne kantiner, ikke salg av sukkerholdige varer/brus. 

•  Vannautomater 



LÆREPLASSER 

•  Forsterket innsats for å øke antallet læreplasser. 

•  I 2010 ble det formidlet 150 fler enn i 2009 

• Østfold høyeste økning i følge Utdanningsdir. tall. 

• Økningen fra 2010 til 2011 var 20 % 

• Østfold er et av tre fylker som kan vise til økning i 2011 



HVA HAR VI OPPNÅDD 
  

•  En nedgang i % som gjør skoleavbrudd i løpet av 
skoleåret fra 6,2 % i 2008 til 4,8% i 2011. 

•  Tallene i år ser også veldig bra ut. 

•  325 av ca 10.000 hadde avbrudt pr 01.02.12  
 



UTFORDRINGER VIDERE 
 

• Grunnlaget når eleven kommer inn i 1.klasse på 
videregående 

•  Ny GIV – en suksess så langt 

•  Alle ungdomsskoler i Østfold er fra dette skoleåret med i 
Ny GIV. 

•  Politisk samordningsgruppe ønsker i lys av vårt tidligere 
«krafttak for grunnleggende ferdigheter» å sette i gang 
tiltak for lese og skrive opplæring allerede i 4-5 klasse. 

  



•  Ny plan for videre arbeid skal vedtas nå i juni. 

•  Behovet for læreplasser for at elever skal få fullført 
yrkesrettede utdanninger er stort. 

 



HØYERE UTDANNING 

 *Høgskolen i Østfold – søkertallet øker 
 

 * Her har vi to partnerskapsavtaler «Helse i alt vi gjør» 
 
 * Håper at framtidas lærere blir gode ambassadører mot 

sosial ulikhet i helse og for folkehelse. 


