
KRAFTTAK FOR LÆRING 



  Hva har vi gjort og hva gjør vi  
i Østfold med bortvalg i videregående 
opplæring? 

  Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå 

  Vi må tenke helhetlig – ha et bredt spekter 
av tiltak 



 Lik rett til utdanning 
 Likeverdig tilbud 
 Stor grad av tilpasning 



 Bestilte en forskningsbasert 
undersøkelse (NIFU) 
- hva har elevene/lærlingene brukt sin 
utdanning til 3 år etter? 
- hva viser denne ? 

 Brukt forskningen fra Nifu Step og 
brutt den ned på fylkets 5 regioner 



  Halden i en særstilling – 
hvorfor? 

  Etablere tilsvarende 
ordninger i de andre 
regionene 

  Fra 01.01.13 er alle våre v.g.s 
på plass med sosialfaglige 
rådgivere.  50/50 finansiert 
mellom NAV kommune og 
fylkeskommunen. 



Innført forpliktende resultatmål på 
bortvalg og fravær for hver enkelt 
skole. 
Vi måler på dette for senere og 
legge til resultatoppnåelse. 



 Styrket rådgivningstjenesten – 
karriereveiledning og 
sosialpedagogisk veiledning 

 Kompetanseheving med 30 
studiepoeng for alle 



 Partnerskap for karriereveiledning 
hvor kommunene og 
ungdomsskolene trekkes med 
• Ungdom i grunnopplæring 
• Voksne 



 Sunt kosthold 
•  Alle v.g.s har enten frokost eller frukt/grønt 
•  Ikke brus eller godteri salg på v.g.s. 

 Helsefremmende skoler 
 Tatt spesielt tak i gymfaget 



Innføringsklasser for 
fremmedspråklige i alle regioner 
6 klasser ved 5 skoler 

Malakoff v.g.s i Moss er 
fokusskole. 

Greåker v.g.s vil starte opp: 

Et VG1 over 2 år innen 
helsefag for 
minoritetsspråklige elever med 
kort botid i Norge 



Styrking av helsetjenesten  
på de videregående skolene, 
ønsker minimum 10 % 
helsesøster pr 100 elever. 



Alle elever og lærlinger med rett får 
låne gratis PC med 

•  Lese og skriveprogrammer 
• Ordlister 
•  Leksikon 



 Prøvd ut leksehjelpordninger 
 Skal innføres på alle 

videregående skoler 



Få på plass en god kommunikasjon 
mellom ungdomsskolen og den 
videregående skolen. 
Fravær og resultater i ungdomsskolen er viktig 
Ny GIV – gitt gode resultater i Østfold 

Regionreformen – fylket fikk ansvar for sammenheng 
grunnskole – videregående skole. 



  Kompetanse på lavere 
nivå 

  Lærekandidatordningen 

Utvikle mer praktiske løp  
i yrkesfaga 



Gjøre realfaga mer spennende og 
attraktive 
  Samarbeid med ulike fagmiljøer 
  Vitensenter 
  Samarbeid med lokalt  

arbeidsliv 
  Egen Sciencelinje på Greåker v.g.s 



Mer kompetente lærere 
  Opplæring som følge av kunnskapsløftet 
  Undersøkelser viser at det er store forskjeller 

utifra dyktighet på lærerne. 
  Spredning av Ny GIV pedagogikken 



Lærlingeplasser 
  Stiller krav i anbudsreglementet om at bedriftene 

er lærebedrifter og tar inn lærlinger 
  Tilbyr lærebedriftenes instruktører 

kompetanseheving, og vil kreve at det 
gjennomføres 

  Store utfordringer med å skaffe nok. 
  Jobber nå med samfunnskontrakten og hvordan 

vi kan bruke dette i Østfold 



Resultater til nå 
  Frafallet i løpet av skoleåret ligger nå stabilt 

rundt 4 % 
  74 % fullfører og består studiespesialisering 
  66 % fullfører og består VG1 yrkesrettet 
  72 % fullfører og består VG2 yrkesrettet 
  Det er formidlet 729 læreplasser til søkere med 

rett  av 950 søkere – 141 er ikke formidlet.  Dette 
innebærer 136 færre ikke formidlede (fra 277). 

  71 har startet på fagopplæring i skole 
  I gang med å heve nivået ved inntak – Ny GIV 



Hovedutgangspunkt for videre arbeid 

  ”Den nære sammenhengen mellom 
familiebakgrunn og læringsresultater kan tolkes 
som at utdanningssystemet ikke kan gjøre en 
forskjell, og at forklaringene på den sosiale 
reproduksjonen bare ligger utenfor 
utdanningssystemet eller angår forhold som 
utdanningssystemet selv vanskelig kan gjøre noe 
med. En slik tolkning er etter departementets 
mening ikke holdbar.”  
 Kunnskaps- og forskningsdepartementet; St.meld. 
16 (2006 – 2007)…..og ingen sto igjen. Tidlig 
innsats for livslang læring 



Visjoner fremover 

  Dette arbeidet er ikke i mål – mye hardt 
arbeid gjenstår 

  Ytterligere nedgang i frafall i skoleåret 
som resultat av Ny GIV 

  Fortsette og øke antallet lærlingeplasser 
  Høyere antall som fullfører og består 
  Sommerskole/Intensivundervisning i 

flere fag og studieretninger 



  Nye tiltak for fremmedspråklige 
  Nylig vedtatt «Krafttak for læring» med 

rundt 50 tiltak for å hindre frafall 
  Ny GIV må fortsette i Østfold 
  Bruke pedagogikken lenger ned i trinn 
  Bruke samfunnskontrakten 
  Helhetlig felles kompetanseplan for 

Østfold fra barnehage til høyskole 


