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Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarli-

ge i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig 
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 De videregående skolene i Rogaland bruker mer enn lovens minimumskrav til 

rådgivning, og de fleste rådgiverne har gjennomført relevant videreutdanning. 

 Elevene sier seg fornøyde med rådgivningstjenesten, både yrkes-, utdannings-, 

og sosialrådgivningen. Yrkesrådgivningen oppleves oppdatert og relevant, noe 

som kan bidra til å styrke gjennomføringen. 

 En rekke tiltak er etablert for å fange opp elever som dropper ut, men det er ik-

ke mulig å spore noen bedring i andelen som fullfører videregående opplæring 

siste seks år, i henhold til tallene i KOSTRA. 

 For å styrke gjennomføringen blant minoritetsspråklige, har Rogaland fylkes-

kommune opprettet 11 basisklasser, hvor elevene tilbys 25 uketimer i norsk og 

samfunnsfag. Minoritetsspråklige har også mulighet til å velge studiespesialise-

ring på Vg1-nivå, i en klasse med maksimalt 15 elever. 

 Fylkeskommunen lykkes godt i arbeidet med å dimensjonere antallet plasser på 

Vg1 yrkesfag med tilgangen på læreplasser.   

 

Ressursbruk og kompetanse 

De videregående skolene i Rogaland velger å bruke mer enn forskriftens minimums-

krav på rådgivning, og forskjellene mellom skolene er store. Dette kan føre til ulik 

praksis og ulike tilbud til elevene. Hovedtrenden er at det er de yrkesfaglige skolene 

som bruker mest over minimumskravet, og da spesielt på sosialrådgivning.  Seks av de 

totalt 25 skolene, nærmere bestemt Bryne, Dalane, Ølen, St Olav, Kopervik og Sandnes 

skiller seg ut ved at de bruker mer på yrkesrådgivning enn på sosialrådgivning. 

 

Med unntak av tre skoler, har samtlige utdannings- og yrkesrådgivere relevant videre-

utdanning i karriereveiledning. Andelen må sies å være gledelig høy, sett i lys av at det 

ikke stilles noe krav om dette1. Med unntak av tre skoler, har samtlige sosialrådgivere 

relevant fagutdanning. Blant sosialrådgiverne finner vi imidlertid også rådgivere uten 

pedagogisk utdanningsbakgrunn. 

 

Lærlingenes rådgivningstilbud 

Skoleelever i videregående opplæring har en rekke instanser som de kan rådføre seg 

med: kontaktlærer, faglærer, skolens rådgivere, avdelingsleder, administrasjon/ rek-

tor, helsetjeneste, elevråd og skolemiljøutvalg.  

 

                                                      
1 Det stilles ingen formelle kvalifikasjonskrav til skolerådgiverne utover godkjent lærerutdanning og tre års praksis fra 
arbeid i skoleverket. Utdanningsdirektoratet utviklet i 2009 veiledende kompetansekriterier for dem som skal utføre råd-
givning. 
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Yrkesfagelever som går ut i lære, har et mer begrenset rådgivningstilbud. Lærlinger 

har hovedsaklig to instanser å rådføre seg med: bedriften de arbeider i eller opplæ-

ringskontoret de er tilknyttet, forutsatt at bedriften er medlem av et opplæringskontor 

(83 prosent av lærebedriftene i Rogaland er medlem av et opplæringskontor). Få per-

soner å rådføre seg med kan innebære en ekstra utfordring for lærlingen.  

 

Hver lærling har en saksbehandler i fylkeskommunen, som sørger for at det formelle er 

i orden2. Ved en konflikt eller fare for heving av lærekontrakten, tilbyr saksbehandler-

ne å gjennomføre en samtale med alle parter tilstede. Fylkeskommunens saksbehandle-

re kan ikke sammenlignes med skolenes sosialrådgivere, men flere av dem har fått 

kurs i konflikthåndtering, for å kunne bidra til å løse opp i konflikter.  

 

I likhet med andre arbeidstakere har lærlinger anledning til å bli medlem av en fagor-

ganisasjon som kan yte hjelp ved en eventuell arbeidskonflikt. Lærlingene har også an-

ledning til å benytte seg av det lokale Karrieresenteret, og en viktig støttespiller hvor 

enhver lærling som møter utfordringer på sin arbeidsplass vil være elev- og lærlinge-

ombudet. 

 

Resultater fra elevundersøkelsen og innspill fra elevrådslederne 

Med sine svar på elevundersøkelsen gir elevene i Vg2 og Vg3 et gjennomgående posi-

tivt bilde av det grunnlaget de har fått for videre valg av utdanning og yrke, så langt i 

videregående.  

Elevrådslederne i begge skoleslag fremhever hospitering eller faktiske opplevelser fra 

hverdagen i videregående skole, på høyere utdanningssteder eller arbeidsplasser, som 

positivt. Opplevelser og erfaringer gir et bedre grunnlag for valg enn ren informasjon. 

Elevrådslederne på studiespesialiserende ønsker å møte flere rollemodeller: unge som 

selv har gjort valg og nå befinner seg i høyere utdanning, eller arbeid.  

 

Tall på gjennomføring  

Mens nesten alle elever fra grunnskolen starter på videregående skole, er det dessverre 

kun 72,9 prosent som fullfører i løpet av fem år (Tallet gjelder Rogalandselever som 

startet videregående opplæring i 2008)3. Vi ser at tallene er svært like fra år til år. Den 

totale andelen varierer mellom 71,3 prosent for 2002-kullet til 73 prosent for 2006-

kullet, og det er vanskelig å se noen bedring over tid. Yrkesfag har større frafall under-

veis i opplæringsløpet enn studieforberedende, og frafallet er størst i overgangen mel-

lom Vg2 (skole) og Vg3/lære. Tall fra fylkeskommunen viser en klar sammenheng 

mellom andelen sluttere og karakterer fra grunnskolen. Dette peker i retning at tiltake-

ne mot frafall bør være særlig rettet mot elever med svake karakterer fra grunnskolen. 

 

Tiltak for å fange opp elever som dropper ut underveis 

                                                      
2 Den enkelte saksbehandlers oppgaver overfor lærlingene er nærmere beskrevet i rapportens vedlegg. 
3 Blant de 23,1 prosentene som ikke har bestått, finner vi for øvrig både de som fullfører, men som tar deler av kompe-
tansemålene (kompetanse på lavere nivå), de som har fullført, men som ikke består, og de som fremdeles er i videregå-
ende opplæring. 
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For å få flere til å gjennomføre videregående opplæring, iverksatte Kunnskapsdepar-

tementet prosjektet Ny GIV. De ti prosent svakest presterende elevene halvveis på 10. 

trinn, får nå tilbud om grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring siste semester 

på ungdomsskolen. Gode grunnleggende ferdigheter skal øke elevenes motivasjon og 

evne til å gjennomføre videregående opplæring.  

 

Med Ny GIV-prosjektet ble det fastsatt et nasjonalt mål om å øke andelen som fullfører 

og består videregående opplæring, fra 70 prosent i 2010 til 75 prosent i 2015. Imidlertid 

ligger både Rogaland og landet som helhet godt bak skjema, i forhold til å nå målet om 

en andel på 75 prosent. I Rogaland er forøvrig målet å øke femårsgjennomføringen fra 

73 prosent (i 2010) til 78 prosent i 2015 (jamfør vedtak i OU-sak 53/11)4. 

 

I forlengelsen av Ny GIV er det inneværende skoleår etablert et samarbeid mellom fel-

lesfaglærere og programfaglærere for å gjøre opplæringen mer relevant og praksisnært 

for elever på yrkesfag.  

 

Gjennom TLM-prosjektet forsøker fylkeskommunen å fange opp de elevene som står i 

fare for å stryke i ett eller flere programfag til 1.termin i Vg2 og som har høyt fravær. 

Elevene får tilbud om en praksisplass av fire måneders varighet, og midler fra NAV og 

fylkeskommunen gjør at bedriftene slipper å betale lønn. Fylkeskommunen arrangerer 

også sommerskole med undervisning i matematikk og naturfag på Vg1-nivå. Sistnevn-

te er et tilbud som gis til alle elever som ønsker det. 

 

Revisjonen har intervjuet rådgivere og ledelse ved fire videregående skoler om hvor-

dan de arbeider for å hindre frafall. Alle skolene arbeider aktivt med denne utfordring-

en, og tiltakene er svært like fra skole til skole. Samtlige skoler har tiltak for å skape en 

kultur for godt oppmøte og lite fravær. 

 

Elev- og lærlingombudet og karrieresentrenes rolle 

I løpet av skoleåret 2013/14 har elev- og lærlingombudet mottatt 121 henvendelser, 

hvorav 75 er fra lærlinger (62 prosent), og resterende 38 prosent fra skoleelever. Hen-

vendelsene omhandler mobbing, mistrivsel og ønske om å heve lærekontrakten, for å 

nevne noe. Etter å ha satset mye på å gjøre ordningen kjent blant lærlingene, har om-

budet i den senere tid arbeidet med å gjøre ordningen bedre kjent blant skoleelever. 

Antallet henvendelser fra skoleelever har steget, og det er sannsynlig at antallet vil øke 

ytterligere. Det økende antallet totalt sett viser at det er behov for ombudsordningen, 

og ombudet ser ut til spille en stadig viktigere rolle i arbeidet med å hindre frafall, bå-

de blant skoleelever og lærlinger.  

 

Etter vedtak fra Fylkestinget er det i Rogaland opprettet et karrieresenter med tre avde-

linger. Senterets grunnidé er å gi individuell veiledning til ungdom over 19 år. sente-

rets ansatte har dessuten fått i oppgave å øke kompetansen til veilederkorpset ved sko-

ler, opplæringskontor, NAV, oppfølgingstjenesten og opplæringsansvarlige i fengsels-

                                                      
4 Prosentandelen på 72 prosent gjelder 2005-kullet, dvs. for de elevene som startet videregående opplæring i 2005. 
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vesenet. Karrieresentrene arrangerer seminarer og deltar på yrkesmesser, både i egen 

regi, og i regi av andre aktører. Revisjonen har som nevnt intervjuet rådgivere og ledel-

se ved fire videregående skoler, og deres vurdering av karrieresentrenes innsats varie-

rer. 

 

Oppfølgingstjenestens rolle 

Alle ungdommer med rett til videregående opplæring, men som ikke er i opplæring, 

blir kontaktet av oppfølgingstjenesten. Andelen som er i aktivitet via Oppfølgingstje-

nesten i Rogaland er omtrent på linje med landssnittet (42 prosent i Rogaland, 43 pro-

sent på landsbasis). Blant disse har for øvrig 15 prosent startet i videregående opplæ-

ring (11 prosent på landsbasis). Antall ungdommer som Oppfølgingstjenesten har for-

søkt å få kontakt med uten å lykkes, ligger lavere enn landsgjennomsnittet. Slik har det 

også vært tidligere år, og andelen er redusert både i Rogaland og i landet som helhet 

de siste år, får revisjonen opplyst. 

 

Tiltak for å styrke gjennomføringen blant minoritetsspråklige elever 

Rogaland fylkeskommune har opprettet 11 basisklasser for elever med behov for 

norskopplæring, lokalisert ved Sola, Karmsund, Godalen og Bryne videregående. Ele-

vene tilbys 25 uketimer i norsk og samfunnsfag. Andre fag, som eksempelvis engelsk 

eller matematikk, tilbys ikke, men fylkeskommunen har heller ingen plikt til å tilby 

disse fagene.  

 

Høsten 2014 gis tilbudet til 190 elever fra 41 nasjoner, og per desember 2014 står ingen 

på venteliste. Antallet har vært mellom 170-190 elever siste tre år. Elevene må oppnå et 

visst faglig nivå i norsk før de kan hospitere i de programområdene vedkommende 

ønsker5. Formålet med hospiteringen er å redusere feilvalg, og elevene kan deretter sø-

ke seg inn på videregående opplæring.  

 

Foruten basisklassene, tilbyr Rogaland fylkeskommune studiespesialisering Vg1, for-

beholdt minoritetsspråklige elever, ved Sola videregående skole.  I fellesfagene går ele-

vene i en klasse med maksimalt 15 elever. Elevene tilbys norskundervisning én time 

ekstra i uka, og nivåinndeling i engelsk, ved behov. Elevene har også anledning til å ta 

morsmålet som obligatorisk språkfag. De siste årene har imidlertid tilbudet opplevd 

fallende etterspørsel fordi majoriteten av de minoritetsspråklige ønsker å gå i ordinære 

klasser. Som følge av dette har fylkeskommunen redusert antall klasser fra to til  én. 

 

Er antall plasser på Vg1 yrkesfag tilpasset tilgangen på læreplasser? 

Fylkeskommunen har til nå lykkes godt i arbeidet med å dimensjonere antallet plasser 

på Vg1, yrkesfag, med tilgangen på læreplasser. Oppgaven med å dimensjonere pro-

gramtilbudet utføres i samarbeid med Yrkesopplæringsnemnda og opplæringskonto-

rene. I tillegg har fylkeskommunen samtaler med lokale bedrifter. Tall for perioden 

2008-13 viser at andelen søkere til lærlingeplass som har blitt lærlinger per 1. oktober 

                                                      
5 Det faglige nivået dokumenteres ved å bestå en prøve, Migranorsk, som er en standardisert prøve som brukes av flere 
kommuner/fylkeskommuner.  
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samme år, har i hele perioden ligget høyere i Rogaland enn snittet på landsbasis. Talle-

ne viser små variasjoner fra år til år.  

 

Revisjonens anbefalinger: 

 Vi anbefaler fylkeskommunen å systematisere erfaringsutveksling mellom de 

videregående skolene og rådgiverne for å dra nytte av gode eksempler og beste 

praksis. Eksempelvis har noen skoler relativt høy gjennomføringsgrad med lavt 

karaktersnitt blant elevene. Kan andre lære noe av dette?  

 

 Vi vil anbefale fylkeskommunen å vurdere hvordan man i rådgivningsarbeidet 

på skolen i større grad kan benytte seg av «rollemodeller» – unge representan-

ter for ulike utdanningsvalg eller yrkesvalg. 

 

 Vi anbefaler fylkeskommunen å vurdere om man kan målrette og intensivere 

ulike former for rådgivning for elever med svakt karaktergrunnlag i deres førs-

te tid på videregående skole. 
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Kommentar fra rådmannen - datert 09.02.2015: 

  

Rapporten tar utgangspunkt i et bredt mandat, og vi har fått belyst ulike sider og ut-

fordringer. Fylkesrådmannen registrerer at rapporten viser til at det foregår mye bra 

arbeid som bidrar til økt gjennomføring  i Rogaland. Rapporten peker også på områder 

som kan forbedres. 

  

Fylkeskommunen har mål om at 78 prosent av elevene som starter videregående opp-

læring, skal ha fullført og bestått fem år etter. Målet er ikke nådd ennå, og fylkeskom-

munen arbeider videre for å nå dette målet. I dette arbeidet ønsker fylkesrådmannen å 

bruke denne rapporten, både ved å videreutvikle de tiltak og strukturer som rapporten 

belyser er viktige, samt ved å vurdere de innspill som revisjon anbefaler. 
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Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan Rogaland fylkeskommune leg-

ger til rette for utdannings- og yrkesrådgivning, og hvordan rådgivningen kan bidra til 

å øke gjennomføringen i videregående opplæring. 

 

Mandatet for prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte 03.04.2014. I tillegg til 

formålet, framgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal 

besvares: 

 

 Hvordan ivaretar fylkeskommunen sitt ansvar for yrkes- og utdanningsveiled-

ning? 

o Hvordan kan fylkeskommunens utdannings- og yrkesrådgivning bidra til økt 

gjennomføring i videregående opplæring? 

 I hvilken grad har fylkeskommunen etablert tiltak for å styrke gjennomføringen? 

o Hvordan er gjennomføringen i videregående opplæring utviklet seg over tid? 

o I hvilken grad har fylkeskommunen særskilte tiltak for å styrke gjennomføring-

en blant minoritetsspråklige elever? 

o Hvilke tiltak er etablert for å fange opp elever som dropper ut underveis i vide-

regående opplæring? 

 Hvordan arbeider fylkeskommunen med å dimensjonere programtilbudet? 

o Er antallet plasser på Vg1 tilpasset tilgangen på læreplasser? 

 

 
Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i un-

dersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative 

kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette pro-

sjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt: 

 

 Opplæringslovens § 1-3 om tilpasset opplæring 

 Kommunale vedtak, retningslinjer, kvalitetssystem o.l. 

 Sammenligninger innad i kommunen 

 

Foruten fagpersonell i administrasjonen i Rogaland fylkeskommune, har revisjonen in-

tervjuet skoleledelse og rådgivere ved Randaberg, Hetland, Dalane og Haugaland vi-

deregående skole. 

 

Det er også dratt veksel på tidligere forvaltningsrevisjoner: 
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 Opplæring i bedrift (Rogaland fylkeskommune, oktober 2012) 

 Overgangen fra grunnskole til videregående skole (Sola kommune, mai 2014) 

 

For en nærmere omtale av kriterier og metode, se rapportens vedlegg.  

 

Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunn-

lag til å besvare prosjektets formål og problemstillinger. 
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Med implementeringen av Kunnskapsløftet er skoleelever gitt en lovfestet rett til indi-

viduell veiledning om valg av utdanning og yrke, foruten veiledning i sosiale spørs-

mål, jf. opplæringsloven § 9-2. Med andre ord er det tale om to typer rådgivning: Ut-

dannings- og yrkesrådgivning, samt sosialpedagogisk rådgivning.  

 

I henhold til i forskrift til opplæringsloven, kapittel 22, skal skolens utdannings- og yr-

kesrådgiver, i samarbeid med skolens ledelse og lærere, gi den enkelte elev: 

 Rådgivning og veiledning knyttet til valg av utdanning og yrke. 

 Oppdatert informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land. 

 Oppdatert informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet totalt, nasjo-

nalt og internasjonalt. 

 Opplæring i bruk av veiledningsverktøy. 

 Informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger. 

 Opplæring og veiledning i jobbsøking og andre søknadsprosedyrer. 

 

Eleven skal få hjelp til å bli bevisst sine egne interesser, ferdigheter og verdier, for 

dermed å bli i stand til å ta egne avgjørelser om valg av utdanning og yrke. Skolens 

rådgivningstilbud skal være kjent, både for elever og foresatte, og rådgiverne skal være 

tilgjengelige for elevene. 

 

Mangelfull utdannings- og yrkesrådgivning kan føre til at elevene ikke finner seg til 

rette, og resultatet kan bli omvalg eller at de slutter uten å fullføre. Elevenes beslut-

ninger påvirkes imidlertid ikke av skolen alene. Elevene blir utsatt for påvirkning fra 

mange hold, eksempelvis venner, foreldre og media. 

 

Skolens sosialpedagogiske rådgivningstjeneste skal hjelpe den enkelte elev med å finne 

seg til rette i videregående opplæring. Har eleven personlige, sosiale eller emosjonelle 

vansker som virker inn på elevens muligheter til læring og sosial omgang på skolen, 

skal skolens sosialrådgiver hjelpe til med å kartlegge problemene, finne ut hva skolen 

kan gjøre og ved behov formidle kontakt med andre instanser. De viktigste samar-

beidspartnerne for skolens sosialpedagogiske rådgiver er gjerne PP-tjenesten, Oppføl-

gingstjenesten, skolehelsetjenesten og barneverntjenesten.  

 

Både utdannings- og yrkesrådgivning, samt sosialrådgivning regnes forøvrig som hele 

skolens ansvar, og er nært knyttet til ulike tiltak for økt gjennomføring. Der det i rapp-

orten kun er brukt begrepet «rådgivning», menes begge typer rådgivning, både utdan-
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nings-, yrkesrådgivning og sosialrådgivning. Begrepet «lærlinger» omfatter i denne 

rapporten forøvrig også lærekandidater6. 

 

 

 

For å sikre elevene en god overgang fra ungdomstrinn til videregående opplæring, har 

ungdomsskolene en rekke tiltak. Ungdomsskolene samarbeider med fylkeskommu-

nens videregående skoler, PP-tjeneste, Oppfølgingstjeneste og karrieresentre. Fra høs-

ten 2008 ble faget «Utdanningsvalg» obligatorisk for alle elever på ungdomstrinnet, og 

mange av tiltakene er nå inkludert i dette faget.  

 

Elever og foreldre blir invitert til samlinger på de videregående skolene, og elevene får 

anledning til å hospitere7. Sistnevnte tiltak innebærer at elevene får være totalt fire da-

ger på en videregående skole, to på høsten og to på våren. Elevene velger selv utdan-

ningsprogram og skoler. 

 

Kommunene og fylkeskommunen har opprettet et samarbeidsforum kalt Skoleeierfo-

rum Rogaland, som består av kommunenes skolesjefer, Rogaland fylkeskommunes 

fylkesdirektør for utdanning, representanter fra Kommunenes Sentralforbund og Fyl-

kesmannen. Dette forumet arrangerer halvårlige, regionale samlinger for rektorer på 

ungdomstrinnet og på videregående.  

 

Forumet arrangerer også halvårlige møter med representanter fra kommunenes leve-

kårsavdelinger, også kalt Utvidet skoleeierforum. Formålet med møtene er å identifise-

re hvilke ungdommer som er i ferd med eller som nylig har falt ut av videregående 

opplæring, og som kommunen bør sette inn relevante tiltak overfor. 

 

Elever med omfattende hjelpebehov som søker videregående opplæring, har mulighet 

til å sende inn et eget skjema med opplysninger om hvilke utfordringer den enkelte 

har. Ved å underskrive skjemaet gir eleven fylkeskommunen samtykke til å innhente 

informasjon fra ungdomsskolen. Elever som har fått tett oppfølging i regi av Ny GIV 

kan også oppgi dette på søknadsskjemaet, slik at den videregående skolen kan gi ele-

vene tett oppfølging fra første dag. Disse elevene får tilbud om sommerkurs i grunn-

leggende ferdigheter, besøksdag og elev-/foresattsamtale. 

 

 

 

                                                      
6 For mer informasjon om skillet mellom lærlinger og lærekandidater, se  rapportens vedlegg. 
7 Som en del av faget Utdanningsvalg, kjøper kommunene undervisning av videregående skoler. 
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De fleste elevene som er ferdige med ungdomstrinnet, fortsetter i videregående opplæ-

ring8;  

Figur 1 – Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring (Kil-

de: KOSTRA).  
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Rogaland Landet

 

 

Kommentar: Andelen som fortsetter i videregående opplæring er høy, og andelen varierer lite 

fra år til år, og tallene for Rogaland stemmer godt overens med de nasjonale tallene. 

Her er kun elever med direkte overgang samme kalenderår, tatt med. 

 

Figur 2 - Elevundersøkelsen og spørsmålet: «Hvor fornøyd er du med den rådgivningen du 

fikk om valg av utdanning og yrke på ungdomsskolen?»  

 

(Kilde: Elevundersøkelsen høsten 2013. Svarpros. 84,8. Spørsmålet ble stilt til elever på Vg1). 
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Kommentar: Vi ser at over halvparten oppgir at de er enten svært fornøyd eller fornøyd med 

rådgivningen de fikk på ungdomsskolen. 

 

                                                      
8 Ungdom som har fullført grunnskolen, har forøvrig rett til videregående opplæring, jf. opplæringsloven § 3-1. Dette 
gjelder selv om de mangler vurdering i ett eller flere fag. 
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Det sentralt fastsatte minstekravet til rådgiverressurs i videregående skole, er beregnet 

til et halvt årsverk per 250 elever. Med andre ord vil en rådgiver som er ansatt i 50 pro-

sents stilling, ha ansvar for å gi råd til omlag 250 elever9. Dette minstekravet har for øv-

rig stått uendret siden 1973. 

 

Men den enkelte skole eller skoleeier kan bruke mer ressurser på rådgivningstjenesten 

enn hva normen krever. Hvor høye stillingsprosenter hver av de 25 videregående sko-

lene i Rogaland har i tilknytning til rådgivning, er oppgitt i tabellen nedenfor. Minste-

kravet til begge typer rådgivning er knyttet til antall elever. Kravet vil dermed være 

avhengig av hvor mange elever skolen har. Tabellen viser at de fleste videregående 

skolene i Rogaland bruker mer enn minstekravet: 

 

                                                      
9 For mer informasjon, se rapportens vedlegg. 
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Tabell 1 – Skolenes ressursbruk til rådgivning  

(Kilde: Rogaland fylkeskommune. Skolene er rangert etter hvor mye de ligger over forskrif-

tens minimumskrav).  

Skoler

Yrkesfaglig (y) 

Kombinert (y-s)  

Stud.forb (s)

Samlet 

stillings- 

prosent 

yrkes- og 

utdannings-

rådgivning

Samlet 

stillings- 

prosent 

sosial-

rådgivning

Total 

rådgiver- 

ressurs 

(stillings- 

prosent 

totalt)

Forskriftens 

minstekrav 

til total 

stillings- 

prosent 

Over 

minimums- 

kravet, målt 

i stillings- 

prosent

Bryne y-s 230 180 410 264 146

Jåttå y-s 150 165 315 189 126

Bergeland y-s 70 180 250 161 89

Haugaland y-s 60 180 240 161 79

Åkrehamn y 60 110 170 93 77

Gand y 120 120 240 179 61

Karmsund y 60 120 180 132 48

Godalen y 50 150 200 156 44

Stavanger Offshore y 35 35 70 29 41

Strand y-s 50 100 150 109 41

Vågen y-s 100 100 200 163 37

Sola y-s 55 125 180 155 25

Øksnevad y 35 45 80 60 20

Dalane y-s 90 60 150 132 18

Hetland y-s 60 70 130 113 17

Ølen y-s 50 20 70 54 16

St Svithun s 65 85 150 136 14

Sauda y-s 50 50 100 86 14

Randaberg y-s 50 125 175 162 13

St Olav s 110 55 165 157 8

Vardafjell y-s 54 54 108 103 5

Kopervik s 44 39 84 80 4

Stavanger Katedral s 54 54 108 106 2

Skeisvang s 49 84 133 131 2

Sandnes s 100 70 170 171 -1  

 

Kommentar:  

 De fleste skolene velger å bruke mer enn forskriftens minimumskrav på rådgivning. 

 Forskjellene mellom skolene er store. Dette kan føre til ulik praksis og ulike tilbud til 

elevene.   

 Hovedtrenden er at det er de yrkesfaglige skolene som bruker mest over minimums-

kravet. 

 Sammenlignet med skoler med studiespesialisering, bruker de yrkesfaglige mer på so-

sialrådgivning.  

 Seks av de totalt 25 skolene, nærmere bestemt Bryne, Dalane, Ølen, St Olav, Kopervik 

og Sandnes skiller seg ut ved at de bruker mer på yrkesrådgivning enn på sosialrådgiv-

ning.   

 

(De to skolesentrene, Møllehagen og Hollenderhaugen, er ikke med i oversikten). 
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Det stilles ingen formelle kvalifikasjonskrav til skolerådgiverne utover godkjent lærer-

utdanning og tre års praksis fra arbeid i skoleverket. Utdanningsdirektoratet utviklet i 

2009 veiledende kompetansekriterier for dem som skal utføre rådgivning; 

 

 Alle som tilsettes som rådgivere i skolen, bør ha utdanning på minst 

bachelornivå.  

  

 Utdanningen bør inneholde en rådgiverrelevant utdanning på minst 60 

studiepoeng. 30 studiepoeng eller mer av den rådgiverrelevante utdan-

ningen bør dekke hovedoppgavene innen sosialpedagogisk rådgiving 

og/eller utdannings-  og yrkesrådgiving som rådgiveren skal ha et særlig 

ansvar for. Ved flere ulike utdanningsinstitusjoner i Norge tilbys et 30 stu-

diepoengs studium kalt Karriereveiledning.   

 

Revisjonen har fått tilgang til opplysninger om skolerådgivernes kompetanse på de 25 

videregående skolene i fylket, høsten 2014; 

 

 Med unntak av tre skoler, har samtlige utdannings- og yrkesrådgivere re-

levant videreutdanning i karriereveiledning. Andelen må sies å være glede-

lig høy, sett i lys av at det ikke stilles noe krav om dette. 

 

 Med unntak av tre skoler, har samtlige sosialrådgivere relevant fagutdan-

ning. Blant sosialrådgiverne finner vi imidlertid også rådgivere uten peda-

gogisk utdanningsbakgrunn.  

 

 

Revisjonen har snakket med skoleledelse og rådgivere ved Randaberg, Hetland, Dala-

ne og Haugaland videregående skole. Rådgiverne ved de ulike skolene legger stor vekt 

på å være tilgjengelige for elevene. Gjennom SMS, dataprogrammet It’s learning og 

postkasse ved kontordøra kan elevene ta kontakt for avtale. Rådgiverne legger stor 

vekt på å være tilgjengelige overfor elevene. 

 

Skolene har hovedsakelig samme type tiltak knyttet til utdannings- og yrkesrådgiv-

ning. Blant tiltakene kan nevnes; 

 Individveiledning 

 Skolene legger til rette for hospitering for elever på ungdomstrinnet.  

 Skolene arrangerer åpen dag hvor grunnskoleelever med foresatte inviteres.  

 Universiteter, høyskoler, opplæringskontor og bedrifter blir invitert til skolen for 

å informere10.  

 Rådgiverne deltar på foreldremøter 

                                                      
10 For mer informasjon om opplæringskontorenes rolle og oppgaver, se rapportens vedlegg. 



Rogaland Revisjon IKS 

Rådgivning og gjennomføring i videregående opplæring - 20 - Rogaland fylkeskommune 

 Elever får tilbud om å reise på utdanningsmesse. 

 

Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram har også faget Prosjekt til fordypning. I det-

te faget får elevene anledning til å arbeide i en bedrift og bli kjent med aktuelle fagom-

råder. Formålet med faget er å gi elevene kompetanse til å foreta utdanningsvalg og 

skape motivasjon til å gjennomføre opplæringen11. Bedriftene på sin side ser på «Pro-

sjekt til fordypning» som en mulighet til å rekruttere dyktige lærlinger. Men hvor stor 

rift det er om arbeidskraften, varierer sterkt fra fag til fag, og andelen elever som blir 

utplassert, vil være påvirket av dette. 

  

I tillegg til erfaringene som yrkesfagelevene gjør gjennom utplasseringen i «Prosjekt til 

fordypning», kommer opplæringskontorene på besøk til skolen og forteller elevene om 

hva som forventes av dem i arbeidslivet. 

 

 

 

Skoleelever i videregående opplæring har en rekke instanser som de kan rådføre seg 

med: kontaktlærer, faglærer, skolens rådgivere, avdelingsleder, administrasjon/ rek-

tor, helsetjeneste, elevråd og skolemiljøutvalg.  

 

Yrkesfagelever som går ut i lære er i utgangspunktet tilsatt i en bedrift og vil derfor ha 

et mer begrenset tilbud om rådgivning; Lærlinger har hovedsaklig to instanser å rådfø-

re seg med: bedriften de arbeider i eller opplæringskontoret de er tilknyttet, forutsatt at 

bedriften er medlem av et opplæringskontor (83 prosent av lærebedriftene i Rogaland 

er medlem av et opplæringskontor). 

 

Gjennom halvårlige bedriftsbesøk kontrollerer opplæringskontoret lærlingens progre-

sjon og oppfølging i den enkelte bedrift. Opplæringskontorene har et ansvar for at lær-

lingene får den opplæringen han eller hun har krav på. Opplever lærlingen dårlig 

kommunikasjon, mobbing eller rett og slett for lite å gjøre, kan lærlingen kontakte opp-

læringskontoret.  

 

17 prosent av lærebedriftene er forøvrig ikke medlem av et opplæringskontor. Her er 

det ingen utenom bedriften som kontrollerer lærlingens progresjon og oppfølging. Alle 

lærebedrifter er pålagt å utnevne en instruktør og faglig leder. I små bedrifter kan sist-

nevnte forøvrig være samme person. Få personer å rådføre seg med kan innebære en 

ekstra utfordring for lærlingen/lærekandidaten.  

 

                                                      
11 Arbeidslivspraksisen «Prosjekt til fordypning» omfatter 6 uketimer på Vg1 og 9 uketimer på Vg2. Timene samles 
gjerne opp slik at eleven er ute én eller flere uker om gangen, eller ved at man er ute én dag i uken over lengre tid. 
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Hver lærling/lærekandidat har en saksbehandler i fylkeskommunen, som sørger for at 

det formelle er i orden12. Ved en konflikt eller fare for heving av lærekontrakten, tilbyr 

saksbehandlerne å gjennomføre en samtale, med alle parter tilstede. Fylkeskommunens 

saksbehandlere kan ikke sammenlignes med skolenes sosialrådgivere, men flere av 

dem har fått kurs i konflikthåndtering, for å kunne bidra til å løse opp i konflikter. Fyl-

keskommunen har gitt beskjed til opplæringskontorene at de må involvere fylkes-

kommunens saksbehandler på et tidlig stadium i en konflikt.  

 

I likhet med andre arbeidstakere har lærlinger anledning til å bli medlem av en fagor-

ganisasjon som vil kunne yte hjelp i en eventuell arbeidskonflikt. Lærlingene har også 

anledning til å benytte det lokale Karrieresenteret, som er omtalt nedenfor. En viktig 

støttespiller hvor enhver lærling/ lærekandidat som møter utfordringer på sin ar-

beidsplass vil være elev- og lærlingombudet; 

 

 

Etter vedtak av fylkestinget i desember 2013, er ordningen med elev- og lærlingeom-

bud nå gjort permanent i Rogaland, etter å ha vært en prøveordning siden 2009.  

 

Sammen med LO’s ungdomsrepresentant reiser ombudet rundt på skolene for å gi in-

formasjon til yrkesfagelevene før de går ut i lære. LO’s ungdomsrepresentant informe-

rer om arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, ferietidsbestemmelser mv., mens om-

budet informerer om hva de har rett på og hvilket ansvar de har som lærlinger etter 

opplæringsloven.  

 

I løpet av skoleåret 2013/14 har ombudet mottatt 121 henvendelser. 75 av disse er fra 

lærlinger (62 prosent), og resterende er fra skoleelever. Henvendelsene omhandler 

mobbing, mistrivsel og ønske om å heve lærekontrakten, for å nevne noe. Etter å ha 

satset mye på å gjøre ordningen kjent blant lærlingene, har ombudet i den senere tid 

arbeidet med å gjøre ordningen bedre kjent blant skoleelever. Antallet henvendelser fra 

skoleelever har steget, og det er sannsynlig at antallet vil øke ytterligere. Det økende 

antallet totalt sett viser at det er behov for ombudsordningen, og ombudet ser ut til 

spille en stadig viktigere rolle i arbeidet med å hindre frafall, både blant skoleelever og 

lærlinger.  

 

I ombudets siste årsmelding peker ombudet på at rutinene for håndtering av mobbesa-

ker kan forbedres. Det er nå etablert en arbeidsgruppe som skal vurdere eksisterende 

rutiner for mobbesaker og hvilke felles maler og retningslinjer for skolene som bør ut-

arbeides.  

 

                                                      
12 Den enkelte saksbehandlers oppgaver overfor lærlingene er nærmere beskrevet i rapportens vedlegg. 
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Karrieresenteret i Rogaland har tre avdelinger lokalisert i Haugesund, Stavanger og på 

Bryne, og hvert av sentrene har ansvar for 8-9 kommuner hver. Karrieresenterets 

grunnidé er å gi individuell veiledning for utdanningssøkende over 19 år, foruten øke 

kompetansen og veilede rådgivningskorpset, som er skole, opplæringskontor, saksbe-

handler i NAV, oppfølgingstjenesten, og opplæringsansvarlige i fengselsvesenet. Kar-

rieresentrene arrangerer fagdager/seminarer og deltar på yrkesmesser både i egen re-

gi, i regi av NAV og andre aktører. 

 

Sentrene har til sammen syv ansatte og er finansiert av Rogaland fylkeskommune, bå-

de med midler fra rammeoverføringer fra staten, statlig prosjektstøtte og fylkeskom-

munal driftsstøtte13.  

 

 

At de videregående skolene i Rogaland velger å bruke mer enn forskriftens mini-

mumskrav på rådgivning, må anses som positivt. Men forskjellene mellom skolene er 

til dels store og kan føre til ulik praksis og ulike tilbud til elevene. Hovedtrenden er at 

det er de yrkesfaglige skolene som bruker mest over minimumskravet, og da spesielt 

på sosialrådgivning.  Med tanke på at det er her frafallet er størst, synes dette å være es 

å være riktig bruk av ressursene. 

 

Med unntak av tre skoler, har samtlige utdannings- og yrkesrådgivere relevant videre-

utdanning i karriereveiledning. Andelen må sies å være gledelig høy, sett i lys av at det 

ikke stilles noe formelt krav om dette. Med unntak av tre skoler, har samtlige sosial-

rådgivere relevant fagutdanning. Blant sosialrådgiverne finner vi imidlertid også råd-

givere uten pedagogisk utdanningsbakgrunn. 

 

Både type henvendelser og det økende antallet viser at både lærlinger og elever har 

behov for elev- og lærlingeombudet, og ordningen ser ut til å spille en stadig viktigere 

rolle i arbeidet med å forhindre frafall.  

 

 

 

I elevundersøkelsen høsten 2013 ble elevene for første gang bedt om å ta stilling til føl-

gende påstand: «Jeg har fått et godt grunnlag for videre valg av utdanning og yrke, så langt i 

videregående». 

                                                      
13 Hvert senter har to rådgivere ansatt i 100 prosent stilling, foruten fagleder i 100 prosent stilling. 



Rogaland Revisjon IKS 

Rådgivning og gjennomføring i videregående opplæring - 23 - Rogaland fylkeskommune 

Figur 3 –Hva elevene på Vg2 har svart på påstanden «Jeg har fått et godt grunnlag for videre 

valg av utdanning og yrke, så langt i videregående» (Kilde: Elevundersøkelsen høsten 2013. 

Tall for Rogaland).  
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Kommentar: Godt over halvparten av elevene på Vg2 mener at de i svært stor grad eller i stor 

grad har fått et godt grunnlag for videre valg av utdanning og yrke, så langt i videregående. 

 

Figur 4 –Hva elevene på Vg3 har svart på påstanden «Jeg har fått et godt grunnlag for videre 

valg av utdanning og yrke, så langt i videregående» (Kilde: Elevundersøkelsen høsten 2013. 

Tall for Rogaland).  
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Kommentar: Sammenlignet med elevene på Vg2, er det færre elever på Vg3 som mener at de 

har fått et godt grunnlag for videre valg av utdanning og yrke, så langt i videregående. 

 

 

Revisjonen har intervjuet elevrådslederne ved de fire videregående skolene innevæ-

rende skoleår, om hvordan de opplever rådgivningen i videregående skole. Vår under-

søkelse er av begrenset omfang og resultatene må tolkes med forsiktighet.  
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Respondentene ble stilt spørsmål om:  

 Hvorvidt yrkes- og utdanningsrådgivningen som de har fått er oppdatert og til-

strekkelig. 

 Hvorvidt de var fornøyde med utdannings-, yrkes- og sosialrådgivningen som 

gis. 

 Hvorvidt de var fornøyde med hospiteringen på videregående skole i forkant 

av oppstart. 

 

Respondentene fremhever følgende: 

 Samtlige sier seg tilfredse med yrkes- og utdanningsrådgivningen de har fått fra 

yrkesrådgiverne på de videregående skolene. Yrkesrådgivningen oppleves som 

oppdatert og relevant. I tillegg til individuell veiledning, er rådgiverne flinke til 

å gi informasjon om aktuelle veiledningsverktøy, søknadsfrister, inntaksvilkår 

og finansieringsordninger etc. 

 God opplæring og veiledning i jobbsøking og andre søknadsprosedyrer.  

 Flere ytrer ønske om flere rollemodeller, gjerne fra en bransje de ikke kjenner så 

godt til. 

 Samtlige sier seg fornøyde med hospiteringen de fikk på videregående i forkant 

av oppstart.  

 Samtlige sier seg tilfredse med sosialrådgivningen, og har ingenting å utsette på 

denne. 

 

Elevrådslederne i begge skoleslag fremhever faktiske opplevelser av hverdagen i vide-

regående skole, på høyere utdanningssteder eller arbeidsplasser, som positive karrie-

reveiledingstiltak. Opplevelser og erfaringer gir et bedre grunnlag for valg enn ren in-

formasjon.  

 

Elevrådslederne på studiespesialiserende programområde ønsker å møte flere rolle-

modeller: unge som selv har gjort valg og nå befinner seg i høyere utdanning, eller ar-

beid. Informasjon fra rollemodeller vil oppleves som nyttig og realistisk.  

 

Å komme seg ut i arbeidslivet, eksempelvis gjennom sommerjobb, fremheves som 

svært viktig. Elevene sitter mye i ro på skolen, samtidig som mange vier en stor del av 

fritiden sin til ulike skjerm-aktiviteter.  Overgangen fra et stillesittende liv til en fysisk 

krevende jobb, kan være vanskelig å takle for yrkesfagelevene.  

 

Elevrådslederne fremhever også betydningen av gode rutiner for oppfølging av fra-

vær. Er en elev mye borte fra undervisningen, vil det ha god effekt om det tas tak i det-

te på et tidlig tidspunkt. Etter at elevene har blitt myndig, kan det imidlertid ligge ut-

fordringer i hvordan man legger til rette for samspill med foreldrene. 
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Resultatene fra elevundersøkelsen 2013 viser at majoriteten av elevene er fornøyde 

med utdannings- og yrkesrådgivningen i videregående opplæring. Alle elevrådsleder-

ne ved de videregående skolene revisjonen har besøkt oppgir at de i det store og det 

hele er fornøyde med rådgivningstjenesten, både utdannings-, yrkes-, og sosialrådgiv-

ningstjenesten. Elevenes tilbakemeldinger peker i retning av at rådgivningstjenestene 

gis i tråd med gjeldende lovkrav. 

 

 
 

 

Utgangspunktet er fritt skolevalg for ungdomsskoleelever som søker seg inn på vide-

regående opplæring, men valgfriheten begrenses av inntakskrav og den enkeltes ka-

rakterresultater. Dess bedre karakterer, dess bedre muligheter for opptak på akkurat 

den skolen og det utdanningsprogrammet han eller hun ønsker seg.  

 

Elever som har gode karakterer fra grunnskolen, har statistisk sett større sjanse for å 

fullføre videregående opplæring: 

 

 
Figur 5 – Skoleårsfullføring etter karakterer i grunnskolen og programområde (Kilde: 
Kvalitetsmelding 2013 Rogaland fylkeskommune). 
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Kommentar: Blant elever som har mer enn 50 karakterpoeng fra grunnskolen, fullfører 97 pro-

sent på studieforberedende, 96 prosent på yrkesfag og 100 prosent på påbygg. Deretter synker 

gjennomføringen i takt med lavere karaktersum. Dette gjelder særlig elever på studieforbere-

dende utdanningsprogram. Blant elever med færre enn 30 karakterpoeng fra grunnskolen, er 



Rogaland Revisjon IKS 

Rådgivning og gjennomføring i videregående opplæring - 26 - Rogaland fylkeskommune 

det kun 25,5 prosent som har fått fullført og bestått. Blant yrkesfagelevene er prosentandelen 

betydelig høyere.  

Her må vi minne om at totalt sett er frafall absolutt størst innenfor yrkesfagene, men et dårlig 

karaktergrunnlag slår sterkest ut på studieforberedende.  

 

 

Gjennomføring i videregående opplæring kan måles på ulike måter. Elevene må benyt-

te seg av ungdomsretten i løpet av fem år etter at de begynte i videregående opplæ-

ring. Hvor stor andel av et kull som oppnår kompetanse i løpet av måleperioden, er 

derfor en aktuell måte å måle gjennomføring på14.  

 

På landsbasis er sannsynligheten for at en elev med færre enn 30 karakterpoeng skal 

gjennomføre videregående opplæring i løpet av fem år, mindre enn 20 prosent (Kilde: 

Kvalitetsmelding 2014/Gjennomføringsbarometeret).  

 

Tall fra Rogaland fylkeskommune viser at elevene har karakterer fra ungdomsskolen 

som er helt på linje med landsgjennomsnittet15, men at andelen som fullfører og består 

i løpet av fem år er høyere enn landsgjennomsnittet. Dette må sies å være svært glede-

lig. 

 

 

Revisjonen har valgt å se nærmere på sammenhengen mellom karakterer fra grunnsko-

len og andel som fullfører og består videregående opplæring, fordelt på skole.  

 

Elevene har rett til å komme inn på ett av tre utdanningsprogram. Det er store forskjel-

ler mellom elevenes forutsetninger på de ulike utdanningsprogrammene. Høyest gjen-

nomsnittlig grunnskolepoengsum har elever ved musikk, dans og drama. Lavest po-

engsum fra ungdomsskolen har elever ved bygg- og anleggsteknikk (Kilde: Kvalitets-

melding 2014). Dette er viktig å ha i mente når vi rangerer de videregående skolene ut-

fra hvilke karakterer elevene fikk på grunnskolen, kontra rangering av skolene utfra 

andel bestått videregående skole. Tallene er gjennomsnittlig karakterpoengsum siste 

seks skoleår:  

                                                      
14 Andre måter er for eksempel å måle status for dem som var i utdanning året før (overganger), som ikke har vært i 
utdanning siste to år (frafall) eller antall skolesluttere (som har sluttet i løpet av skoleåret). Kilde: Skoleporten. 
15 (Gjennomsnittlig karakterpoengsum fra grunnskolen er i Rogaland og landet var i 2014 40,1 poeng. Kilde: Rogaland 
fylkeskommune og Utdanningspeilet 2014) 
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Tabell 2 –Gjennomsnittlig karaktersum fra grunnskole siste seks år16 (Kilde: Kvalitetsmelding 
2014). 
 

Skoler

Yrkesfaglig (y)            

Kombinert (y-s)                     

Stud.forb (s)

Gjennom- 

snittlig 

karaktersum 

grunnskole Rangering

Stavanger Katedral s 49,9 1

St.Olav s 48,3 2

Skeisvang s 47,6 3

Sandnes s 46,8 4

St,Svithun s 45,2 5

Hetland y-s 44,9 6

Vågen y-s 44,1 7

Vardafjell y-s 43,8 8

Kopervik s 43,1 9

Bryne y-s 43 10

Stavanger Offshore tekn. y 40,3 11

Sauda y-s 39,8 12

Sola y-s 39,3 13

Strand y-s 39 14

Ølen y-s 39 15

Randaberg y-s 38,7 16

Dalane y-s 38,5 17

Jåttå y-s 37,2 18

Karmsund y 36,7 19

Gand y 35,3 20

Time y 35 21

Bergeland y-s 34,2 22

Øksnevad y 33,3 23

Haugaland y-s 32,9 24

Godalen y 30,2 27

Åkrehamn y 30 28  

 

Kommentar: Ikke uventet ser vi at elevene som begynner på studiespesialisering har høyest ka-

raktersum når de starter på videregående. Deretter følger de kombinerte skolene (skoler som 

tilbyr både studiespesialisering og yrkesfag).  

 

Merk at hvilke utdanningsprogram den enkelte skole tilbyr, vil ha betydning i denne sammen-

heng.   

 

 

 

 

                                                      
16 Gjennomsnittstallet for Vågen videregående er for øvrig kun fire siste skoleår. Tallene for Bryne og Time er fra før 

sammenslåingen til Bryne videregående skole.   
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Revisjonen har valgt å undersøke om det er en sammenheng mellom høye inntakspo-

eng og andel fullført og bestått, og om sammenhengen varierer fra skole til skole: 

 

 
Tabell 3 – Gjennomsnittlig andel fullført og bestått siste seks skoleår (Kilde: Kvalitetsmelding 
2014). 
 

Skoler

Yrkesfaglig (y)        

Kombinert (y-s)          

Stud.forb (s)

Gjennom- 

snittlig 

prosentandel 

fullført og 

bestått Rangering

Stavanger Katedrals. s 93,9 1

Stavanger Offshore tekn. y 93,9 2

Skeisvang s 90,5 3

St.Olav s 89,8 4

Strand y-s 88,3 5

Åkrehamn y 87,8 6

Sandnes s 87,7 7

Hetland y-s 86,4 8

Vågen y-s 86,3 9

Ølen y-s 86,3 10

Karmsund y 86 11

Vardafjell y-s 84,8 12

Sauda y-s 84,3 13

St Svithun s 84 14

Jåttå y-s 82,3 15

Dalane y-s 80,9 16

Kopervik s 80,9 17

Randaberg y-s 80,4 18

Time y 79,5 19

Sola y-s 78,4 20

Bryne y-s 74,8 22

Gand y 73,9 23

Haugaland y-s 73,6 24

Godalen y 67 25

Øksnevad y 63,4 26

Bergeland y-s 62,7 27  

 

Kommentar: Hovedtrenden er at det er en sterk sammenheng mellom høy gjennomsnittlig ka-

raktersum fra grunnskolen og høy prosentandel som fullfører og består. 
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Tabell 4 – Endring i rangering fra tabell 2 til tabell 3.  
 

Skoler

Rangering 

utfra 

karakterer 

fra 

grunnskole

Rangering 

utfra andel 

bestått 

videregående 

skole

Trend 

(positiv 

eller 

negativ 

endring i 

rangering)

Stavanger Katedral 1 1 0

St Olav 2 4 -2

Skeisvang 3 3 0

Sandnes 4 7 -3

St Svithun 5 14 -9

Hetland 6 8 -2

Vågen 7 9 -2

Vardafjell 8 12 -4

Kopervik 9 17 -8

Bryne 10 22 -12

Stavanger Offshore tekn. 11 2 9

Sauda 12 13 -1

Sola 13 20 -7

Strand 14 5 9

Ølen 15 10 5

Randaberg 16 18 -2

Dalane 17 16 1

Jåttå 18 15 3

Karmsund 19 11 8

Gand 20 23 -3

Time 21 19 2

Bergeland 22 27 -5

Øksnevad 23 26 -3

Haugaland 24 24 0

Godalen 27 25 2

Åkrehamn 28 6 22  

 

Kommentar: Sammenlignet med forrige tabell, er plasseringen relativt lik, med noen få unntak: 

Åkrehamn er den skolen som klatrer mest på sistnevnte rangering. Med andre ord: Elevene ved 

Åkrehamn videregående har i gjennomsnitt en lav karaktersum fra grunnskolen, men prosent-

andelen som fullfører og består i alle fag er likevel høy. Andre skoler som også endrer range-

ring i betydelig positiv retning er Karmsund og Stavanger Offshore tekniske videregående sko-

le. Blant skoler som endrer rangering i negativ retning finner vi Bryne, St Svithun og Sola vide-

regående skole. 

 

I høringsrunden i prosjektet uttrykker fylkesrådmannen innvendinger mot bruken av denne ta-

bellen: 

 

«Fylkesrådmannen har i Kvalitetsmeldingen unngått rangeringer slik tabell 4 viser. Det tabell 4 

prøver å vise er skolebidragsindikatoren, dvs hva skolene bidrar med for å få flere elever igjen-



Rogaland Revisjon IKS 

Rådgivning og gjennomføring i videregående opplæring - 30 - Rogaland fylkeskommune 

nom vgo. Slik den er utregnet her blir altfor unøyaktig, det er ikke tatt hensyn bla de ulike ut-

danningsprogram og fordeling av elevene inntakspoengsum. Det er mulig å beregne skolebi-

dragsindikatorene bedre, men må ta hensyn til skolens utdanningsprogram og hvor mange som 

består disse utdanningsprogrammene ut fra en sannsynlighet at de vil bestå.» 

 

Vi velger å beholde denne tabellen, fordi den etter vår vurdering kan være et utgangs-

punkt for en interessant debatt om hvilke faktorer det er som forklarer bildet som teg-

nes her. Samtidig ser vi at den ikke er helt nøyaktig eller fyllestgjørende.  

 

 

 
Figur 6 – Gjennomføring og bestått fem år etter oppstart17. (Kilde: Rogaland fylkeskommune/ 
statistisk sentralbyrå. Tall for Rogaland). 
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Kommentar: Mens nesten alle elever fra grunnskolen starter på videregående skole, er det 

dessverre kun 72,9 prosent som fullfører (Rogalandselever som startet videregående opplæring 

i 2008). Vi ser at tallene er svært like fra år til år. Den totale andelen varierer mellom 71,3 pro-

sent for 2002-kullet til 73 prosent for 2006-kullet, og det er vanskelig å se noen bedring over tid.  

 

Vi ser at andelen som har gjennomført og fått bestått fem år etter oppstart, er markant høyere 

på studiespesialiserende enn på yrkesfag. 64 prosent av elevene på yrkesfag som oppnår kom-

petanse i løpet av 5 år, tilsvarende tall for studiespesialiserende program er 83 prosent (2008-

kullet). For 2008-kullet er landsnittet totalt på 71 prosent, 57 prosent på yrkesfag og 83 prosent 

på studiespesialiserende. 

 

                                                      
17 Gjennomføring defineres her ved de som har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av de fem første årene 
etter påbegynt videregående opplæring. 
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Hovedmodellen på yrkesfag er to år på skole og to år i lære, mens hovedmodellen for studie-

forberedende er tre år på skole. Imidlertid finnes det flere yrkesfag hvor normert opplæringstid 

er 4,5 år. Dette gjelder for eksempel elektrofaget. Dette kan være en medvirkende årsak til at det 

er flere yrkesfagelever som fortsatt er i videregående opplæring fem år etter oppstart. 

 

Av de som ikke hadde fullført og bestått etter fem år i Rogaland, var seks prosent fortsatt i vide-

regående opplæring, seks prosent hadde gjennomført Vg2 eller gått opp til fagprøve uten å be-

stå, mens femten prosent hadde sluttet underveis (tall for 2008-kullet). 

 

 

Som nevnt innledningsvis starter nesten alle elever fra grunnskolen på videregående 

skole, men kun 71 prosent fullfører i løpet av fem år18. Tall for flere årskull og for den 

enkelte kommune i Rogaland er gjengitt nedenfor. I tabellen har vi regnet ut gjennom-

snittlig beståttandel for de syv årskullene og deretter rangert kommunene. Vi ser at 

prosentandelen som har gjennomført og bestått videregående opplæring i løpet av fem 

år varierer lite fra kull til kull. 

 

Tabell 5 – Andel som har gjennomført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år. 

Gjelder elever som startet på videregående høsten 2002 til 2008, og som hadde gått fem år 

våren 2013.  

 

(SSB publiserte disse resultatene våren 2014. Kilde: Rogaland fylkeskommune) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Gj. Snitt

Bjerkreim         82 73 74 81 79 83 83 79,3

Suldal            84 76 82 68 75 86 83 79,1

Lund              69 82 79 79 76 77 88 78,6

Hjelmeland        77 78 86 66 81 77 77,5

Vindafjord        79 84 73 80 75 80 71 77,4

Bokn              70 70 53 100 (N<10) 80 91 77,3

Sauda             77 75 80 83 77 73 73 76,9

Randaberg         81 79 74 76 74 73 73 75,7

Tysvær            72 72 73 80 77 70 76 74,3

Sola              74 70 75 74 73 74 76 73,7

Haugesund         73 71 77 73 74 73 71 73,1

Karmøy            70 74 72 76 75 70 74 73,0

Eigersund         76 72 73 75 73 66 74 72,7

Stavanger         71 73 74 72 74 70 74 72,6

Rogaland 71 72 72 72 73 72 73 72,1

Time              74 71 74 69 72 67 76 71,9

Finnøy            72 75 74 75 65 69 69 71,3

Gjesdal           66 74 70 76 73 73 67 71,3

Rennesøy          74 66 67 79 78 63 69 70,9

Sandnes           72 68 70 70 70 73 73 70,9

Strand            69 65 70 73 75 72 66 70,0

Sokndal           63 76 57 73 75 67 67 68,3

Forsand           56 70 73 74 55 64 82 67,7

Hå                61 65 70 66 69 67 71 67,0

Klepp             68 64 71 59 68 74 64 66,9  
 

 

Kommentar: Over tid er det små variasjoner i andelen som gjennomfører og består. Det er i de 

små kommunene andelene varierer mest fra år til år, fordi det er få personer som ligger bak tal-

lene. Men det er også verdt å merke seg at elever fra små kommuner kommer godt ut på denne 

                                                      
18 Tallet 71 prosent gjelder dem som begynte på videregående opplæring i 2008 (2008-kullet). 
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rangeringen. De som startet videregående opplæring i 2008, hadde gått fem år på videregående 

våren 2013. Vi ser at gjennomsnittlig beståttandel er høyest blant elevene som kommer fra 

kommunene Bjerkreim, Suldal og Lund.  

 

 

 

Når det gjelder de kommunevise ulikhetene, skal vi ikke her gi oss inn på noen fyllestgjørende 

forklaringer. Men på generelt grunnlag kan disse momentene nevnes:  

 Hvilke grunnleggende ferdigheter elevene har fra grunnskolen har stor betydning. Vi 

vet fra de nasjonale prøvene at det finnes en del forskjeller mellom kommunene i Roga-

land når det gjelder elevenes lese- og regneferdigheter på ungdomstrinnet. I noen tilfel-

ler finnes en sammenheng mellom beståttandelen og kommunenes resultater på nasjo-

nale prøver i grunnskolen, i andre tilfeller ikke. I et fylke med fritt skolevalg, må resul-

tatene for hver enkelt kommune også vurderes i lys av inntakskravene til den enkelte 

skole. Hvilke utdanningsprogram og skoler elevene søker seg til i videregående opplæ-

ring, vil også ha betydning for strykprosenten.  

 I tillegg til dette vil levekår og foreldres utdanning påvirke elevenes grunnleggende 

ferdigheter fra grunnskolen. 

 

 

Tallene viser at frafallet er størst i overgangen mellom Vg2 (skole) og Vg3/lære og at 

det foreløpig ikke er mulig å spore noen bedring etter at «Ny GIV»-prosjektet ble 

iverksatt (se figur 8 og 9): 

 

Figur 7 – Andel elever Vg1 studieforberende og yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, Vg2 i 
år (Kilde: KOSTRA. Tall for Rogaland).  
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Kommentar: Yrkesfag har større frafall underveis i opplæringsløpet enn studieforberedende. 

Andelen elever som faller fra i overgangen fra Vg1 til Vg2 er svært lik fra år til år, både på stu-

dieforberende og yrkesfag.  
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Figur 8 – Andel elever Vg2 studieforberende og yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, i lære 
eller Vg3 (studie- eller yrkeskompetanse) i år (Kilde: KOSTRA. Tall for Rogaland).  

94,3 95,5 94,9 94,8

77,6 75,4 73,9 75,3

2010 2011 2012 2013

Andel elever Vg2 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, Vg3 i år

Andel elever vg 2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, i lære eller Vg3
(yrkes-/studiekompetanse) i år

 

 

Kommentar: Også i overgangen mellom Vg2 og lære/Vg3 er det yrkesfag som har størst frafall 

underveis i opplæringsløpet. Frafallet er størst fra Vg2 til Vg3/lære, og det er også her at for-

skjellen mellom yrkesfag og studieforberedende er størst. Hvis vi ser utviklingen i tallene over 

tid, er det ikke mulig å spore noen endringer, verken på studieforberedende eller yrkesfag. 

 

 

Elever med stort fravær og dårlige karakterer er gjerne de som sliter mest med å finne 

læreplass. Av denne grunn tilbyr fylkeskommunen motivasjons- og kvalifiseringskurs 

for opplæring i bedrift og intensivopplæring for elever med strykkarakterer i samar-

beid med de videregående skolene19. 

 

Redusert etterspørsel etter arbeidskraft innen bestemte bransjer kan gi en ekstra ut-

fordring hvis bedriftene oppretter færre læreplasser. 

 

Imidlertid er det verdt å merke seg at Rogaland kommer betydelig bedre ut enn lands-

gjennomsnittet i overgangen mellom Vg2 og Vg3/lære. Dette henger sammen med tid-

ligere nevnte kjennetegn ved Rogaland fylke:  

 Næringslivet kjennetegnes av stor aktivitet og behovet for yrkesfag er stort.  

 Næringslivet kjennetegnes av stor variasjonsbredde. 

 Bedrifter innenfor bransjer som har tradisjon for å ta imot lærlinger, så som 

mekanisk og byggfag, finnes i stor utstrekning. 

 Rogalandsbedriftene er positive til å ta imot lærlinger. 

 Yrkesfag har tradisjonelt sett stått sterkt og nyter stor respekt. 

 Seksjon for fagopplæring i fylkeskommunen har tett kontakt med nærings-

livet. 

 Mange skoler har god og tett kontakt med næringslivet. 

 

                                                      
19 For mer informasjon, se rapportens vedlegg. 
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Skoleåret 2013/2014 sluttet 674 elever uten å begynne på en ny skole eller utdannings-

program (målt i antall skolesluttere i løpet av året og som sluttet etter 1. oktober 2013). 

Antallet skolesluttere har ligget på omtrent samme nivå de siste årene. I tillegg sluttet 

for øvrig 335 før 1. oktober.  

 

Tabell 3 viser antallet skolesluttere etter trinn. Antallet er klart høyest på Vg1:   

 

Tabell 6 – Sluttårsak (Kilde: Rogaland fylkeskommune. Tall for Rogaland skoleåret 2013 – 

2014. Rangert utfra sluttårsaker på Vg1) 

Avbruddsårsak etter 1.10

Personlige årsaker/sykdom 117 27,92 % 69 24,47 % 44 32,59 %

Feilvalg 66 15,75 % 33 11,70 % 5 3,70 %

Stort fravær 54 12,89 % 41 14,54 % 21 15,56 %

Skolelei/motivasjon 40 9,55 % 21 7,45 % 12 8,89 %

Annen frafallsårsak/ikke oppgitt 37 8,83 % 53 18,79 % 26 19,26 %

Begynt på annen skole 35 8,35 % 18 6,38 % 4 2,96 %

Byttet prog.område/utdanningsprog. på samme skole 23 5,49 % 25 8,87 % 8 5,93 %

Flyttet 18 4,30 % 7 2,48 % 4 2,96 %

Fått arbeid 14 3,34 % 8 2,84 % 7 5,19 %

Sluttet på skolen i løpet av skoleåret for å beg. i lære 7 1,67 % 2 0,71 % 0 0,00 %

Ikke møtt 3 0,72 % 0 0,00 % 2 1,48 %

Utenlandsopphold 2 0,48 % 0 0,00 % 0 0,00 %

Fagvansker 2 0,48 % 0 0,00 % 2 1,48 %

Permisjon 1 0,24 % 2 0,71 % 0 0,00 %

Lang reisevei 0 0,00 % 1 0,35 % 0 0,00 %

Utvekslingselev, kalenderår 0 0,00 % 2 0,71 % 0 0,00 %

N= 282 135

Vg1 Vg2 Vg3

419  
 

 

Kommentar: Omlag en tredjedel av elevene oppgir personlige årsaker/sykdom som årsak til at 

de sluttet. Deretter kommer feilvalg, men kategoriene «begynt på annen skole og «byttet til nytt 

programområde/ utdanningsprogram på samme skole kan forøvrig også knyttes til feilvalg. 

Mens den første kategorien består av elever som har sluttet helt, består de to siste katogoriene 

av elever som går på skolen, men som eksempelvis har skiftet fra musikk til idrettsfag.  

 

Kun 0,5 prosent (4 elever) oppga faglige vansker som grunn for at de sluttet i videregå-

ende opplæring. Likevel er det en klar sammenheng mellom andelen sluttere og karak-

terer fra grunnskolen: 

 

 

 
Tabell 7 – Andelen elever som sluttet etter 1.10 2013 etter karakterer fra grunnskolen (Kilde: 

Kvalitetsmelding 2014 Rogaland fylkeskommune). 
 

 

 

Kommentar: Tabellen viser at bare 0,6 prosent av dem som hadde mer enn 50 grunnskolepoeng 

sluttet i videregående skole skoleåret 2013/2014, mens andelen er 14,4 prosent blant elevene 

som hadde færre enn 30 karakterpoeng. 
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Mens nesten alle elever fra grunnskolen starter på videregående skole, er det dessverre 

kun 72,9 prosent som fullfører og består i løpet av fem år (Prosenttallet gjelder Roga-

landselever som startet videregående opplæring i 2008). Vi ser at tallene er svært like 

fra år til år, og det er vanskelig å se noen bedring over tid. 

 

Yrkesfag har større frafall underveis i opplæringsløpet enn studieforberedende. Ande-

len elever som faller fra i overgangen fra Vg1 til Vg2 er svært lik fra år til år, både på 

studieforberedende og yrkesfag. Også i overgangen mellom Vg2 og lære/Vg3 er det 

yrkesfag som har størst frafall underveis i opplæringsløpet. Hvis vi ser utviklingen i 

tallene over tid, er det ikke mulig å spore noen endringer, verken på studieforbereden-

de eller yrkesfag. 

 

Få elever oppgir faglige vansker som grunn for at velger å slutte i videregående opplæ-

ring. Likevel viser tallene en klar sammenheng mellom andelen sluttere og karakterer 

fra grunnskolen. Dette peker i retning at tiltakene mot frafall bør være særlig rettet mot 

elever med svake karakterer fra grunnskolen. 

 

 
 

 

For å øke gjennomføringen, har Rogaland Fylkeskommunen blant annet satt i verk dis-

se tiltakene: 

  

 Sommerskole med undervisning i matematikk og naturfag på Vg1-nivå. 

 

 TLM-prosjektet forsøker å fange opp de elevene som står i fare for å stryke i 

programfag til 1.termin på Vg2 og som har høyt fravær. Disse elevene får sam-

men med foreldrene invitasjon til et møte med representanter fra Opplærings-

kontoret, Seksjon for fagopplæring og Lærlingeskolen20. Elevene får tilbud om 

en praksisplass av fire måneders varighet. Midler fra NAV og fylkeskommunen 

gjør at bedriftene slipper å betale lønn. Alle elevene som blir med i TLM-

prosjektet, blir samtidig meldt til NAV.  

 

Etter fire måneder kan lærlingene få tilbud om ordinær lærekontrakt. Skulle 

bedriften ikke ønske å tilby dette, blir vedkommende overført til Oppfølgings-

tjenesten og NAV. Hovedessensen med TLM-prosjektet er at vedkommende får 

en mulighet til å vise seg fram for en bedrift, selv med dårlige karakterer. 

                                                      
20 Lærlingeskolen finnes på Øksenvad, Godalen og Haugaland videregående skole. Her går ikke bare elever tilknyttet 
TLM-prosjektet, men alle som trenger ståkarakter i fellesfag. Disse elevene går eksempelvis to dager i uken på lærlinge-
skolen og er resten av uken i lære. 
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 Gjennomgang av karakterlistene: Når karakterene etter første termin på Vg2 

er satt, går skolen gjennom karakterlistene for å se hvem som står i fare for å 

stryke. Disse elevene får informasjon om at stryk i enkelte fag kan medføre tap-

te muligheter for lærekontrakt.   

 

 

Etter at regjeringen iverksatte Ny GIV-prosjektet, får elevene med de ti prosent svakes-

te karakterene til jul i 10. klasse, intensivopplæring det siste halve året i grunnskolen. 

Hensikten er å øke sjansene for å gjennomføre videregående opplæring. Elevene blir 

også fulgt opp i videregående opplæring. For Ny GIV elevene foreligger følgende re-

sultater:  

 

 2011-kullet: Det første kullet med Ny GIV elever gikk ut av grunnskolen i 2011. 

Tre år etter at de gikk ut av grunnskolen, det vil si etter skoleåret 2013/2014, 

har 63 prosent av 2011-kullet fullført Vg1 og 46 prosent har fullført Vg2.  

 

 2012-kullet har vært to år i videregående opplæring. Blant disse, har 60 prosent 

bestått Vg1 og 44 prosent har bestått Vg2.  

 

 2013-kullet begynte i videregående opplæring for første gang høsten 2013. Etter 

ett år, finner vi at 65 prosent av 2013-kullet har bestått Vg1. 

 

Det er fastsatt et nasjonalt mål om å øke andelen som fullfører og består videregående 

opplæring innen fem år, fra 70 prosent i 2010 til 75 prosent i 2015. Dette nasjonale målet 

gjelder alle elever. Men både Rogaland og landssnittet ligger godt bak skjema for å nå 

målet om 75 prosent som fullfører og består. 

 

I Rogaland er forøvrig målet å øke femårsgjennomføringen fra 73 prosent (i 2010) til 78 

prosent i 2015 (jamfør vedtak i OU-sak 53/11)21.  

 

Blant dem som ikke gjennomfører og består innen fem år, vil imidlertid flere gjøre det-

te på et senere tidspunkt. Tall for 2000-kullet i Rogaland viser at prosentandelen øker 

fra 71 til 80 prosent, 10 år etter avsluttet grunnskole. 

 

Hvis en kun ser på kompetanseoppnåelsen blant Ny GIV-elevene alene (alle kull, til 

sammen nesten åtte hundre elever. Alle elever med færre enn 30 karakterpoeng fra 

grunnskolen22), ser vi at disse elevene har økt gjennomføringen med 15,5 prosentpoeng 

fra 2011/2012 til 2013/2014. I løpet av skoleåret 2013/2014 har skoleårsfullføringen for 

alle elever med færre enn 30 grunnskolepoeng økt med 4,5 prosentpoeng. Elever i den-

                                                      
21 Prosentandelen på 72 prosent gjelder 2005-kullet, dvs. for de elevene som startet videregående opplæring i 2005. 
22 De fleste Ny GIV-elevene har færre enn 30 karakterpoeng fra grunnskolen, men ikke alle med denne karaktersummen 
er Ny GIV-elever. 
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ne gruppa, har bedre gjennomføring på yrkesfaglige enn på studieforberedende ut-

danningsprogram, men tallene for 2013/2014 viser at den positive utviklingen har fun-

net sted innenfor begge programområdene (Kilde: Kvalitetsmelding 2014, Rogaland 

fylkeskommune). Dette må sies være gledelig.   

 

 

I Ny GIV prosjektet ble det utviklet kurs for lærere i didaktikk for å møte elevgruppen 

som lettest faller fra, og disse kursene videreføres. Samtidig starter en kursserie for læ-

rere innenfor FYR satsingen. Tre hundre lærere i fylket skal kurses over en tre års peri-

ode. De første hundre starter høsten 2014. Målet er å gjøre opplæringen i yrkesfagene 

mer relevant og praksisnær (Kilde: Kvalitetsmelding 2013). 

 

Gjennom FYR-prosjektet (Fellesfag, Yrkesretting og Relevans) er det etablert et samar-

beid mellom fellesfaglærere og programfaglærere for å gjøre opplæringen relevant for 

elevene. God praksis deles på nettstedet http://fyr.ndla.no/ og målet er å gjøre inn-

holdet i fellesfagene matematikk, norsk og samfunnsfag mer yrkesrettet og i større 

grad relevant for elever på yrkesfag.  

 

 

Figur 8 - Gjennomsnittlig antall fraværsdager per elev. Historisk utvikling (Kilde: Rogaland 
fylkeskommune ).  
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Kommentar: Fraværet har totalt sett gått ned, noe som må sies å være svært positivt. Tidligere 

var fraværet høyest på Vg1, nå er fraværet høyest på Vg3. I Rogaland fylkeskommunes data-

base PULS behandles for øvrig alt fravær under ett. Det skilles dermed ikke mellom sykefravær 

og skulk23.  

 

                                                      
23 I forskrift til opplæringsloven behandles alt fravær under ett, og fylkeskommunen behandler dette derfor likt i data-
basen PULS. 

http://fyr.ndla.no/
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Figur 9- Gjennomsnittlig antall fraværsdager per elev skoleåret 2013/14, fordelt per skole 
(Kilde: Rogaland fylkeskommune) 
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Kommentar: Vi ser at det ikke er noen klar sammenheng mellom fravær og skoletype (studie-

spesialisering eller yrkesfag), men at det er stor variasjon mellom topp og bunn. Ved Stavanger 

katedralskole er fraværet høyt, men andelen som fullfører og består er også høy (se tidligere 

oversikt). 

 

 

Revisjonen har intervjuet representanter fra utvalgte videregående skoler om hvordan 

de arbeider for å holde fraværet blant elevene nede. Alle skolene har tiltak for å skape 

ent kultur godt oppmøte og lite fravær, og tiltakene er svært like fra skole til skole. For 
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yrkesfagelevene er det spesielt viktig å forberede dem på arbeidslivets krav i læretiden. 

Eksempler på tiltak:  

 Dersom en elev har mer enn tre dager fravær i løpet av én måned, må eleven ha 

samtale med kontaktlærer. Skulle det høye fraværet vedvare, blir avdelingsle-

der og foreldre koblet inn. En samtale med sosialrådgiver og/eller helsesøster 

kan også være aktuelt. I siste ledd blir rektor koblet inn og eleven risikerer 

bortvisning. 

 

 Lærerne forsøker å føre fraværet raskt og korrekt, helt fra første dag.  

 

 Alle de videregående skolene kan få fraværsoversikter over de elever som be-

gynner på skolen. Elever som kommer med høyt fravær og lavt karaktersnitt 

fra grunnskolen, får ekstra tett oppfølging. 

 

Lærere, sosiallærere og andre relevante fagpersoner ved skolen møtes jevnlig for å dis-

kutere karakterer og atferd til elever med høyt fravær. 

 

 

For å øke gjennomføringen, har Seksjon for fagopplæring et omfattende samarbeid 

med Oppfølgingstjenesten, som tilbyr en rekke ulike opplæringstilbud. Oppfølgings-

tjenesten er en fylkeskommunal, lovpålagt tjeneste, for ungdom mellom 15- 21 år med 

rett til videregående opplæring, jf. opplæringsloven § 3-6. Tjenestens målgruppe er 

ungdom som: 

 ikke søker,  

 takker nei eller  

 slutter i videregående opplæring.  

 

Oppfølgingstjenestens formål (§13-1) er å sørge for at ungdom i målgruppen får tilbud 

om opplæring, arbeid, eller andre tiltak som på sikt kan gi mulighet for å gå inn i kvali-

fiserende opplæringsløp. Alle ungdommer med rett til videregående opplæring, men 

som ikke er i opplæring, blir kontaktet av oppfølgingstjenesten. Tjenesten tilbyr hjelp 

og veiledning i forbindelse med søknadsprosessen og samtaler. Siden videregående 

opplæring er en rett, og ikke en plikt, er respekt for den enkeltes valg også viktig for 

oppfølgingstjenestens virksomhet. 

 

Alle ungdommer som tilmeldes Oppfølgingstjenesten blir kontaktet og kartlagt. Rele-

vante tiltak, der målet er videregående opplæring, iverksettes der dette er mulig. Opp-

læringstilbudene kjennetegnes av ulike kompetansekrav. Målet er å kunne gi et opplæ-

ringstilbud godt tilpasset enhver med rett til videregående opplæring. I samarbeid 

med andre instanser kan følgende tiltak være aktuelle:  

 Opplæringsavtale   

 Opplæringskontrakt   

 Lærekontrakt, eventuelt med all opplæring i bedrift  
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 Arbeidspraksis med arbeidstrening i bedrifter i samarbeid med NAV der målet 

kan være å prøve ut et yrke eller tegne kontrakt på sikt.   

 Mulighet til å begynne i ordinær skole midt i skoleåret for å ta ett eller flere fag.  

 Undervisning i enkelte fag både i yrkesfaglige og studiespesialiserende pro-

gramområder.  

 Kombinerte løsninger med noe undervisning og praksisutplasseringer   

 Praktisk undervisning hvor ungdomsbedrift er hovedvirkemiddel  

 Trening i grunnleggende ferdigheter som sosial kompetanse, motivasjonskurs 

eller veiledning i studieteknikk, leksehjelp, jobbsøkerkurs m.m  

 Veilednings-/avklaringsmøter med tanke på opplæring i bedrift for unge med 

psykiske vansker, (eks. arbeid med bistand, i samarbeid med NAV) 

 

Status per 19.06.2014 viser at Oppfølgingstjenesten i Rogaland fylkeskommune fikk 

meldt inn og kartlagt 4564 elever. Av disse ble 2421 erklært innenfor Oppfølgingstje-

nestens målgruppe. Hvilken oppfølging disse har fått, vises i tabellen under:  

 

 
Tabell 8 - Aktivitet i Oppfølgingstjenesten 2013-14 (Kilde: Oppfølgingstjenestens årsmelding 
og Kvalitetsmelding 2014 . 
 
Oversikten er ikke fullstendig - kun kategorier hvor det er mulig å foreta en sammenligning 
med tall for hele landet er tatt med). 
 

Absolutte 

tall

Prosent- 

andel i 

Rogaland

Prosent- 

andel på 

landsbasis

Antall innenfor Oppfølgingstjenestens målgruppe 2421

Antall i aktivitet via Oppfølgingstjenesten 1017 42 % 43 %

Andel som har begynt i videregående opplæring 363 15 % 11 %

Antall i aktivitet i samarbeid med NAV 218 9 % 4 %

Antall i rene NAV - tiltak 242 10 % 20 %

Antall som Oppfølgingstjenesten har forsøkt å få kontakt med 

uten å lykkes 97 4 % 5 %  

 

Kommentar: Vi ser at andelen som er i aktivitet via Oppfølgingstjenesten i Rogaland er omtrent 

på linje med landssnittet (42 prosent i Rogaland, 43 prosent på landsbasis). Blant disse har for 

øvrig 15 prosent startet i videregående opplæring (11 prosent på landsbasis).  

 

I Rogaland er 9 prosent av ungdommene i aktivitet i samarbeid med NAV, mens landssnittet er 

på 4 prosent. Andelen med rene NAV-tiltak er lav i Rogaland (10 prosent, mot landssnittet på 

20 prosent). Dette kan ses på som et uttrykk for at Oppfølgingstjenesten arbeider lenge med 

ungdommene før de av helsemessige årsaker blir overført til NAV. 

 

Antall ungdommer som Oppfølgingstjenesten har forsøkt å få kontakt med uten å lykkes, ligger 

lavere enn landsgjennomsnittet. Slik har det også vært tidligere år, og andelen er redusert både i 

Rogaland og i landet som helhet de siste år, får revisjonen opplyst.  

 

 

Oppfølgingstjenesten samarbeider gjerne med foresatte, kontaktlærere, rådgivere, spe-

sialpedagogisk tjenester og skolehelsetjenesten, i tillegg til ulike kommunale, fylkes-
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kommunale og statlige faginstanser som PP-tjenesten, barnevern, primærlege og NAV. 

Også samarbeid med instanser innen rus/psykiatri kan være en forutsetning.  

 

Det er utarbeidet rutiner mellom Oppfølgingstjenesten og skolene for å sikre at elever 

ikke slutter før Oppfølgingstjenesten er koblet inn. Skolene revisjonen har vært i kon-

takt med oppgir at de følger disse rutinene, og at de opplever at samarbeidet med 

Oppfølgingstjenesten fungerer godt. Når det gjelder avbrudd fra lære, arbeides det 

med å utvikle tilsvarende rutiner mellom Oppfølgingstjenesten og fagopplæringen før 

lærekontrakter blir hevet. 

 

 

Gjennom Ny GIV-prosjektet er det fastsatt et nasjonalt mål om å øke andelen som full-

fører og består videregående opplæring innen fem år, fra 70 prosent i 2010 til 75 pro-

sent i 2015. Men både Rogaland og landssnittet ligger godt bak skjema. 

 

Etter vår gjennomgang av tiltakene for å hindre frafall, ser vi at disse er svært like fra 

skole til skole, og alle skoler har tiltak for å skape en kultur for godt oppmøte og lite 

fravær.  

 

Det økende antallet henvendelser totalt sett viser at det er behov for ombudsordning-

en, og elev- og lærlingeombudet ser ut til spille en stadig viktigere rolle i arbeidet med 

å hindre frafall, både blant skoleelever og lærlinger.  

 

Oppfølgingstjenesten i Rogaland gjør en god jobb, sammenlignet med landsnittet, jf. 

tabell 8. Andelen som er i aktivitet via Oppfølgingstjenesten i Rogaland er omtrent på 

linje med landssnittet, og blant disse har for øvrig 15 prosent startet i videregående 

opplæring (11 prosent på landsbasis). Antall ungdommer som Oppfølgingstjenesten 

har forsøkt å få kontakt med uten å lykkes, ligger lavere enn landsgjennomsnittet. 

 

 

 

 

Minoritetsspråklige over 16 år har mange tilfeller doble rettigheter: 

 Introduksjonsloven gir alle nyankomne innvandrere og flyktninger over 16 

år rett til 600 timer med norskopplæring, og tilbudet kan etter søknad utvi-

des til 3000 timer innenfor en femårsperiode. 

 Ungdom i aldersgruppen 16-25 år, med vitnemål fra grunnskolen, har rett 

til videregående opplæring, såkalt «Ungdomsrett», i henhold til opplæ-
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ringsloven § 3-124. I praksis innebærer dette at en innvandrer eller flykt-

ning, som har gått seks måneder i norsk grunnskole, herunder Innførings-

skole, vil få vitnemål fra grunnskolen og dermed rett til videregående opp-

læring25. Om vedkommende ikke har fått karakterer i alle fag eller har 

svært mangelfull kompetanse, har ingen betydning. 

 

Det stilles ingen særskilte krav til norskkunnskaper for inntak til videregående opplæ-

ring, men fylkeskommunen anbefaler nyankomne innvandrere som har rett eller plikt 

til norskopplæring etter introduksjonsloven, å gjennomføre denne norskopplæringen 

før de begynner i videregående skole26.  

 

Opplæringsloven slår fast at elever i videregående opplæring som har annet morsmål 

enn norsk eller samisk har rett til særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelig 

kunnskap i norsk for å følge den vanlige opplæringen i skolen, jf. opplæringsloven § 3-

12. Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Elever 

som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til 

spesialundervisning27. Om nødvendig har disse elevene også rett til morsmålsopplæ-

ring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Rogaland fylkeskommune tilbyr per 

dags dato forøvrig ikke morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring. 

 

 

Rogaland fylkeskommune har opprettet 11 basisklasser for elever med behov for 

norskopplæring, lokalisert ved Sola, Karmsund, Godalen og Bryne videregående. Til-

budet er forbeholdt ungdom i alderen 16-24 år, som har fullført grunnskole i Norge el-

ler i hjemlandet, men som ikke har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å kunne følge 

undervisningen i ordinær, videregående opplæring. 

 

I basisgruppene tilbys 25 uketimer med norsk og samfunnsfag. Andre fag, som eksem-

pelvis engelsk eller matematikk, tilbys ikke, og fylkeskommunen har heller ingen plikt 

til å tilby dette. Elever uten matematikk og/eller engelskkunnskaper fra før, vil der-

med få problemer med å følge ordinær videregående opplæring. 

 

Høsten 2014 gis tilbudet til 190 elever fra 41 nasjoner, og per desember 2014 står ingen 

på venteliste. Antallet har vært mellom 170-190 elever siste tre år. Elevene er hovedsak-

lig barn av arbeidsinnvandrere og flyktninger, enslige mindreårige og asylsøkere. 

Hvor mange års skolegang elevene har fra før varierer. Noen av elever har sosiale 

vansker og relasjonsvansker, som vanskeliggjør læring og integrering. Andre elever er 

under omsorg av barnevernet. 

                                                      
24 Ungdommene har etter søknad rett, og søknaden avgjøres av fylkeskommunen. Grunnskole fra utlandet kan god-
kjennes. 
25 For mer informasjon om kommunenes tilbud om innføringsskole, se rapportens vedlegg. 
26 For mer informasjon om introduksjonloven, se rapportens vedlegg. 
27 Mer om skillet mellom spesialundervisning og særskilt norskopplæring i rapportens vedlegg. 
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Så lenge elevene går i basisgruppetilbudet, vil de ikke bruke av opplæringsretten sin. 

Elever som har tilegnet seg tilstrekkelige norskkunnskaper blir testet, og når testen er 

bestått (alt etter når tid på året dette skjer), får eleven anledning til å hospitere i de pro-

gramområdene vedkommende ønsker. Formålet med hospiteringen er å redusere feil-

valg, og elevene søker seg deretter inn på videregående opplæring på vanlig måte. 

 

Foruten basisklassene, har Rogaland fylkeskommune et eget tilbud om studiespesiali-

sering Vg1, for minoritetsspråklige elever, ved Sola videregående skole. Tilbudet gjel-

der minoritetsspråklige søkere som fyller de generelle vilkårene for inntak til videregå-

ende opplæring etter inntaksforskriften § 3-1, og som i tillegg har: 

 behov for tilrettelagt opplæring på grunn av annen språk- og kulturbak-

grunn enn norsk. 

 realistisk mulighet til å kunne ta videregående opplæring og oppnå studie-

kompetanse på tre år. 

 

Klassen har redusert elevtall i fellesfagene, nærmere bestemt 15 elever. Elevene har én 

ekstra time med norskundervisning i uka, og nivåinndeling i engelsk, ved behov. Ele-

vene har dessuten anledning til å ta morsmålet som obligatorisk språkfag. I program-

fagene er elevene sammen med andre norske elever i full klasse, nærmere bestemt 30 

elever. Tilbudet opplever fallende etterspørsel fordi majoriteten av de minoritetsspråk-

lige ønsker å gå i ordinære klasser. Som følge av redusert popularitet, har fylkeskom-

munen redusert antall klasser fra to til  én. 

 

 

Rådgiver på ungdomsskolen har ansvaret for å sende søknad til basisgruppe eller sær-

skilt norskopplæring, og fylkeskommunen har utarbeidet et årshjul med ulike frister. 

For elever med kort botid og dårlige norskkunnskaper, herunder elever som kommer 

fra Johannes læringssenter, arrangeres inntaksmøter, hvor representanter fra den fyl-

keskommunale PP-tjenesten og den aktuelle videregående skolen deltar. 

 

I samarbeid med PP-tjenesten kartlegger den enkelte skole den enkeltes norskkunn-

skaper før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring. For å få en felles plattform 

for kartleggingsarbeidet bruker alle grunnskoler og videregående skoler det samme 

kartleggingsverktøyet, kalt «Migranorsk». Et vedtak om særskilt opplæring kan gi mu-

lighet til å ta videregående opplæring over lengre tid enn normert. 

 

Det er forøvrig nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra kommunene og Roga-

land fylkeskommune, som har fått i oppdrag å finne gode tiltak i overgangen mellom 

grunnskole og videregående opplæring for unge med kort botid i Norge og/eller 

mangelfull grunnskoleopplæring. 
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I samarbeid med Universitetet i Stavanger tilbyr fylkeskommunen lærerne i basistilbu-

det å gjennomføre et semester  i Norsk som andrespråk og Flerkulturell kompetanse. 

Lærerne har blitt skolert i bruk av kartleggingsverktøy, og PP-tjenesten koordinerer 

nettverkssamlinger/fagdager for lærere som underviser i basistilbudet. Eksterne fore-

lesere, eksempelvis logoped. Fagsamlinger med erfaringsutvekslinger og eksterne fore-

leser. 

 

 

Rogaland fylkeskommune har etablert flere tiltak for minoritetsspråklige elever. Med 

økt innvandring skulle man tro at en økning i antall elevplasser ved de særskilte tilbu-

dene var påkrevet, men så langt har pågangen ikke gjort ventelister nødvendig. Den 

lave etterspørselen tyder på at mange innvandrere foretrekker et ordinært opplærings-

tilbud fremfor særskilte tilbud, og at det tilbudet Rogaland fylkeskommune har per i 

dag, er i tråd med etterspørselen. 

 

 
 

 

Inneværende skoleår har vi i Rogaland 25 fylkeskommunale videregående skoler, 2 

skolesentra28, og 13 private videregående skoler. Til sammen 16.000 elever og 5500 lær-

linger er under videregående opplæring i fylkeskommunal regi. 

 

I arbeidet med å dimensjonere programtilbudet fra år til år, benytter fylkeskommunen 

prognoser fra Statistisk sentralbyrå, innspill fra opplæringskontor tilknyttet tilgjengeli-

ge læreplasser, samt opplysninger om faktiske elevtall fra Grunnskolenes informa-

sjonssystem (GSI). Antall avgangselever fra grunnskolen og antall søkere til videregå-

ende opplæring varierer noe fra år til år, og tallene gir fylkeskommunen en viss mulig-

het til å forskuttere utviklingen fremover.  

 

Fylkesdirektøren er i dialog med rektorene om plass og kapasitet. Hvor mange klasser 

har skolen faktisk plass til? Den enkelte elev har ikke krav på å få fullført sitt utdan-

ningsløp på samme skole, men fylkeskommunen forsøker å opprette tilstrekkelig antall 

plasser innenfor samme skole eller region, slik at elevene unngår lang reisevei29.  

 

Fritt skolevalg åpner imidlertid for at fylkeskommunen kan tilby elevene skoleplass 

ved skoler de ikke har søkt på og som kan gi elevene lang reisevei, dersom knapphet 

                                                      
28 Hollenderhaugen og Møllehagen skolesenter gir opplæring til unge med behov for spesielt tilrettelagt undervisning.  
29 De fylkeskommunale videregående skolene i Rogaland fordeler seg i fire inntaksregioner, grunnet geografiske avst. 
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på elevplasser gjør dette påkrevet. Eksempelvis kan elever bosatt i Sandnes bli tilbudt 

plass ved Dalane videregående skole i Egersund.  

 

I arbeidet med å dimensjonere tilbudene tas det også høyde for antall elever i basis-

gruppetilbudet for minoritetsspråklige. Dette er elevene vil søke seg inn på ordinær 

videregående opplæring når de har tilegnet seg tilstrekkelige norskkunnskaper. 

 

Elevene skal føre opp tre utdanningsprogram som ønsker i søknaden sin. Dersom en 

elev fører opp tre ønsker hvor det er knapphet på elevplasser, vil dette skape utford-

ringer. Søkerne kan jo ikke få tilbud om noe de ikke har søkt på. For å bøte på dette 

vurderer fylkeskommunen å åpne for at elevene kan føre opp fire ønsker.  

 

 

 

Oppgaven med å dimensjonere programtilbudet på Vg1 og Vg2 yrkesfag, i tråd med 

antall tilgjengelige læreplasser, utføres i samarbeid med Yrkesopplæringsnemnda og 

opplæringskontorene30. I tillegg har fylkeskommunen samtaler med lokale bedrifter.  

 

Fylkeskommunen arrangerer «dimensjoneringsmøter», med representanter fra opplæ-

ringskontorene, hvor man forsøker å forskuttere utviklingen fremover med hensyn til 

næringslivets behov. Hvilke fag som er populære blant elevene varierer fra år til år.  

 

Fylkeskommunen mottar tall fra Opplæringskontorene (hva de forventer av antall læ-

replasser), og antall elevplasser blir tilpasset tilgangen på læreplasser. For fylkeskom-

munen er det et mål at antallet elevplasser på Vg1 og Vg2 i størst mulig grad skal sam-

svare med antallet læreplasser som er tilgjengelig, innenfor de ulike programområde-

ne. 

 

Den enkelte elev har ikke krav på læreplass. Fylkeskommunen legger derfor vekt på at 

det er eleven selv som er ansvarlig for å skaffe seg læreplass. Elevene oppfordres til å 

være aktive, blant annet ved å utnytte praksisperioder i faget «Prosjekt til fordypning» 

til å vise seg fram for aktuelle bedrifter. I tillegg oppfordres elevene til å ta kontakt 

med aktuelle bedrifter/opplæringskontor, følge med på annonser og benytte seg av 

eventuelle nettverk.  

 

Gode karakterer og få fraværsdager øker sjansen for læreplass. Hvorvidt vedkommen-

de har fått førsteønsket sitt innfridd da vedkommende startet på Vg1, betyr mye for 

gjennomføringen av opplæringen. De som har svake karakterer fra grunnskolen, får 

gjerne ikke førsteønsket sitt innfridd. De får gjerne også dårlige karakterer i videregå-

ende. Et underliggende ferdighetsnivå og det å få førsteønsket sitt innfridd, virker 

                                                      
30 I yrkesopplæringsnemnda er både bedriftene, fagforeningene og fylkeskommunens administrasjon representert, samt 
folkevalgte.  
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dermed sammen. Resultatet kan bli dårlige karakterer og høyt fravær, noe som reduse-

rer sjansen for læreplass.  

 

 

Figur 10 – Andel søkere til lærlingeplass som har blitt lærlinger per 1. oktober (Kilde: 
KOSTRA).  

79,4 78,2 78,4 77 75,8 78,3
72,5

69,3 70,1 71,4 70,8 70,3

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rogaland Landet

 

 

Kommentar: (I figuren ovenfor er det er usikkerhetsmoment knyttet til registreringstidspunk-

tet). Det kan være en gruppe som får lærekontrakt også etter 1. oktober). 

Andelen søkere til lærlingeplass som har blitt lærlinger per 1. oktober samme år, har i hele tids-

perioden ligget høyere i Rogaland enn snittet på landsbasis. I den angitte tidsperioden er det 

små variasjoner fra år til år. 

 

Rogaland har for øvrig flest lærlinger blant alle fylkene i landet, og 84 prosent av lær-

lingene under opplæring i privat sektor (Kilde: Kvalitetsmelding 2014). 

 

Tabell 9 – Andel elever Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, i lære i år (Kilde: KOSTRA. 
Tall for 2008 og 09 finnes ikke).  

2010 2011 2012 2013

Rogaland 44,4 47,3 48,7 51,3

Landet 35,2 36 36,8 37  

 

Kommentar: Tabellen viser at knappe halvparten av elevene går fra Vg2 til lære. Andelen i 

denne tabellen er betydelig lavere enn i forrige figur. Dette skyldes at forrige figur kun tar med 

dem som har søkt om lærlingplass.  

For de som tar sikte på generell studiekompetanse, vil et tredje påbyggsår, fremfor lære, være 

mest aktuelt. Dette er elever som sikter seg inn mot høyere utdanning, eksempelvis fagskole, 

høyskole og Universitet. Noen foretar omvalg, og noen har gjennomført, men ikke bestått. Noen 

har også sluttet på videregående opplæring. Vi ser for øvrig at andelen har gått noe opp både i 

Rogaland og i landet som helhet. 
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Fylkeskommunen lykkes godt i arbeidet med å dimensjonere antallet elevplasser på 

Vg1 og Vg2 yrkesfag med tilgangen på læreplasser. Oppgaven utføres i tett samarbeid 

med Yrkesopplæringsnemnda, opplæringskontorene og lokale bedrifter. Andelen sø-

kere til lærlingeplass som har blitt lærlinger per 1. oktober samme år, har i hele tidspe-

rioden ligget høyere i Rogaland enn snittet på landsbasis, og tall for perioden 2008-13 

viser små variasjoner fra år til år. 
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I kommunelovens § 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det 

gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens be-

stemmelser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel 5. 

  

Revisjon i norsk offentlig sektor omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i motsetning til i 

privat sektor hvor kun regnskapsrevisjon (finansiell-) er obligatorisk. 

  

Rogaland Revisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontroll- og kvalitetsutvalget i fylkes-

kommunen. Arbeidet er gjennomført i henhold til NKRF sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. 

Les mer på www.rogaland-revisjon.no. 

  

Denne rapporten er utarbeidet av forvaltningsrevisor Frode K. Gøthesen under ledelse av fagansvarlig for 

forvaltningsrevisjon Bernt Mæland. 

 

Revisjonskriterier er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revi-

sjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, 

f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet legges følgende kilder til grunn for utvikling av revi-

sjonskriterier: 

 

 Opplæringsloven 

 Forskrift til Opplæringsloven 

 Fylkeskommunale planer for opplæringsområdet 
 

 

Opplæringskontor – hva er det? 

De fleste bedriftene som fylkeskommunen har godkjent for å kunne ta imot lærlinger, er medlemmer av et 

opplæringskontor. Et opplæringskontor har følgende oppgaver: 

 Yrkesveiledning og rekruttering. 

 Samordning av inntaket av lærlinger. Lærlingen tegner lærekontrakt med opplæringskontoret, 

som er juridisk ansvarlig for kontrakten. Opplæringen kan gis i én eller flere av medlemsbedrif-

tene. Hver enkelt bedrift stiller med én faglig ansvarlig for opplæringen. 

 Sikre kvaliteten på opplæringen og bidra til at hver enkelt oppnår tilstrekkelig kompetanse til å 

kunne arbeide selvstendig i yrket. Dette forsøker opplæringskontoret å gjøre gjennom aktiv opp-

følging av lærlingen. I praksis avlaster opplæringskontoret bedriftene for mange av de oppgave-

ne som et lærlingeforhold medfører:  

o Oppfølging av læreplanarbeidet  

o Gjennomføring vurderingssamtaler  

o Gjennomføring av fag- og svenneprøve  

 

Opplæringskontorenes oppgave er først og fremst å avlaste bedriftene for mange av de oppgavene som et 

lærlingeforhold medfører. I praksis gir opplæringskontorene også viktige bidrag innenfor følgende områ-

der:  

 Markedsføring av fagene.  

 Informasjon til elevene, hvem de skal søke, når de skal søke. 

 Utarbeidelse og gjennomføring av halvårsvurderinger. 

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-014.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0904-003.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0905-005.html
http://www.nkrf.no/
http://www.rogaland-revisjon.no/
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Skillet mellom lærling og lærekandidat 

 En lærling skal nå alle målene i læreplanen. Lærlinger inngår en lærekontrakt med lærebedriften 

eller opplæringskontoret ved læreforholdets start. Etter at læretiden er over avlegger lærlingen 

fag- eller svenneprøve.  

 En lærekandidat skal nå målene innenfor et begrenset antall læreplanmål. Lærekandidater inngår 

en opplæringskontrakt med lærebedriften eller opplæringskontoret ved læreforholdets begynnel-

se. En opplæringskontrakt er mindre omfattende enn en lærekontrakt. Etter at læretiden er over 

avlegges en kompetanseprøve som dekker de utvalgte målene i læreplanen. Det er rom for å 

endre opplæringskontrakten i løpet av læretiden. Dersom kandidaten viser en utvikling som til-

sier at fullverdig yrkeskompetanse er oppnåelig, kan opplæringskontrakten endres til en ordinær 

lærekontrakt etter godkjenning fra fylkeskommunen. Kandidaten vil da ha fagbrev/svennebrev 

som mål. 

 

Mer om minstekravet til veiledningsressurs 

Minimumskravet fremkommer av Utdanningsforbundets tariffavtale (SFS 2213). Tariffavtalens 

punkt 7.3 sier følgende om rådgivning i videregående opplæring: «På den enkelte skole avsettes 

minimum 28,5/38* årsrammetimer pr. påbegynt 25 elever, pluss 5 % av et årsverk til lærere som 

utfører rådgivning».  

 

Saksbehandlerne i fylkeskommunen og deres oppgaver 

Fylkeskommunens 25 saksbehandlere administrerer nærmere 6000 løpende læreforhold. Saksbehandleren 

ser til at kontrakten mellom lærling/ lærekandidat og opplæringskontor/ bedrift er signert av begge par-

ter, og at kontrakten er riktig utformet på bakgrunn av lærlingen/lærekandidatens skolebakgrunn, med 

eventuelt fratrekk i læretiden på grunnlag av praksis. Saksbehandler sørger for oppmelding til prøve, be-

stiller prøvenemnd, arkiverer protokoll etter at prøven er gjennomført og  utsteder kompetansebevis og 

vitnemål. 

 

 

Om Ny GIV prosjektet 

For å få flere til å gjennomføre videregående opplæring, har Kunnskapsdepartementet iverksatt 

prosjektet Ny GIV, som består av tre delprosjekter: 

 Gjennomføringsbarometeret. Dette er navnet på et ulike data- og statistikkgrunnlag 

som utarbeides fortløpende for å få en bedre oversikt over gjennomføringen i videregå-

ende opplæring. Det utarbeides tall på fylkes- og nasjonalt nivå. 

 

 Oppfølgingsprosjektet. Dette er et samarbeid mellom fylkeskommunen, Oppfølgings-

tjenesten og NAV. Prosjektet tilbyr undervisning til ungdom som ikke har vært i vide-

regående opplæring i løpet av de siste to år. Målsettingen er at ungdommen skal få tatt 

videregående opplæring og/eller komme i varig arbeid. 

 

 Overgangsprosjektet. Dette er et samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen. 

De 10 prosent svakest presterende elevene, etter første termin på tiende trinn, får tilbud 

om intensivkurs i regning, lesing og skriving, og følges opp med tilbud om ulike tilret-

teleggingstiltak i videregående skole. 

 

Kjennetegn ved intensivundervisningen 

Tilbudet om intensivundervisning for de svakest presterende elevene som forberedelse til vide-

regående opplæring, handler om mer enn bare forbedring av karakterer. Elevene skal få gode 
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grunnleggende ferdigheter, redskaper for læring, opplevelser av mestring og bedre selvfølelse, 

noe som i neste omgang kan bidra til å øke elevenes motivasjon og evne til gjennomføring av 

videregående opplæring.  

 

Tilbudet innebærer tilpasset opplæring og ny undervisningsmetodikk, og styrking av elevenes 

grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter står sentralt. Undervisningen skal videre leg-

ges opp på en annen måte enn den ordinære, og et eget opplæringstilbud til lærere som skal 

undervise intensivelevene er etablert (for mer informasjon om dette, se rapportens vedlegg). 

 

I Overgangsprosjektet gis utvalgte elever tilbud om grunnleggende lese-, skrive- og regneopp-

læring siste semester på ungdomsskolen. Grunntanken er at gode, grunnleggende ferdigheter 

vil øke elevenes motivasjon og evne til gjennomføring av videregående opplæring31. Tilbudet er 

avgrenset til de ti prosent svakest presterende elevene halvveis på 10. trinn, og elevene plukkes 

ut på bakgrunn av karakterer. Deltakerne får også en egen oppfølging når de starter i videregå-

ende skole.  

 

Overgangsprosjektet baserer seg på innsikt om betydningen av tidlig innsats, som innebærer at 

arbeidet med frafall starter før elevene begynner på videregående skole. Denne innsikten gjen-

speiler seg også i andre utdanningspolitiske tiltak i grunnskolen, som økning i timetallet i kjer-

nefagene, oppfølging av kartleggingsprøver, vurdering for læring etc. 

 

Intensivopplæring for elever med strykkarakter 

Fylkene har de siste årene fått øremerkede midler fra departementet til tiltak som kan bedre 

gjennomføringen. I 2014 har Rogaland fylkeskommune valgt å bruke disse midlene til intensiv-

kurs, 15 timers kurs for elever med karakteren 1 eller med skår under kritisk grense på kartleg-

gingsprøver. I løpet av året vil fylkeskommunen sammenlikne ulike modeller for slik intensiv-

opplæring og finne ut om det er mulig å anbefale en modell for alle skolene (Kilde: Saksutred-

ning til Opplæringsutvalget 18.11.2014 «Fra Ny GIV til Program for bedre gjennomføring i vi-

deregående opplæring»). 

 

Skillet mellom spesialundervisning og særskilt norskopplæring 

Foruten rett til videregående opplæring, er elevene gitt en rett til tilpasset opplæring. Elever 

som ikke får eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett til spe-

sialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1. Dersom eleven skal få et opplæringstilbud som av-

viker fra, eller som går utover det ordinære opplæringstilbudet, skal dette fremgå av et enkelt-

vedtak om spesialundervisning. 

 

Fylkeskommunen har et stort og variert tilbud innenfor rammen av videregående opplæring. 

Eksempelvis vil elever med vedtak om spesialundervisning ha ulike mål for opplæringen. Må-

let kan være full kompetanse, eller kompetanse på lavere nivå. Eleven kan få spesialundervis-

ning i ett eller flere fag innenfor rammen av et ordinært opplæringstilbud, eller få tilbud om al-

ternativ opplæring i egne klasser med redusert elevtall. 

 

I rundskriv fra Udir. (Udir-7-2009) er det presisert at alle minoritetsspråklige elever som blir 

skrevet ut av grunnskolen med vitnemål, har rett til videregående opplæring. Presiseringen be-

tyr i praksis at minoritetsspråklige elever kan komme ut med vitnemål fra grunnskolen uten ka-

rakterer, men likevel være klar for videregående opplæring. 

                                                      
31 For mer informasjon om kjennetegn ved intensivundervisningen, se rapportens vedlegg 
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Inntakskrav til Rogaland fylkeskommunes basisgruppetilbud: 

 Vitnemål fra norsk grunnskole eller grunnopplæring i utlandet i minst ni år. 

 Gyldig oppholdstillatelse i Norge 

 Folkeregistret adresse i Rogaland 

 Kurset er beregnet for elever mellom 16 og 24 år som har ungdomsrett 

 

Innføringsskole 

Den enkelte kommune kan selv velge hvordan opplæringstilbudet til nyankomne minoritets-

språklige elever skal organiseres. I Stavanger kommune gir alle grunnskolene tilbud om grunn-

skoleopplæring til minoritetsspråklige elever. Kommunen har også tilbud om Innføringsskole, 

som er et tilbud forbeholdt nyankomne minoritetsspråklige elever.  

 

Mens 1. - 7. trinn av Innføringsskolen er lagt til Johannes læringssenter, er 8., 9. og 10. trinn lagt 

til St Svithun ungdomsskole. Fra høsten 2015 vil alle trinn være lokalisert til Johannes lærings-

senter. Heldagstilbudet innebærer om lag 30 timer per uke (dette varierer etter hvilket trinn det 

er tale om). 

 

Metode 
Metodisk er det benyttet dokumentanalyse og intervju, samt sammenligninger (mot seg selv over tid og 
andre fylker). De fire videregående skolene er valgt ut fra hensynet til spredning i geografisk lokalisering, 
størrelse og type fagtilbud. I rapporten har vi i stor grad brukt aggregerte data for alle skolene i Rogaland 
fylke, for å få et mest mulig representativt bilde. 
 
 
Informanter: 

 

 Fylkesdirektør Opplæringsavdelingen, Joar Loland  

 Seksjonssjef Seksjon for veiledning og livslang læring, Sveinung Valen 

 Seksjonssjef Skole, Randi Hummervoll 

 Seksjonssjef, Fagopplæringen, Catrine Utne Pettersen 

 Seksjonssjef PP-tjenesten, Gunnar Gaard 

 Seksjonssjef Kvalitet, analyse og dimensjonering, Ståle A. Wold 

 Seniorrådgiver, Kvalitet, analyse og dimensjonering, Tarjei Berge 

 

 Rektor Torolv Hellemo, Hetland videregående skole 

 Sosialrådgiver Marit Nygård Roth, Hetland videregående skole 

 Sosialrådgiver Ingrid Asmussen, Hetland videregående skole 

 Yrkes- og utdanningsrådgiver, Marit Gjerde, Hetland videregående skole 

 

 Rektor Juliane Smith Wergeland, Randaberg videregående skole 

 Sosialrådgiver Kari Hervig Bull, Randaberg videregående skole 

 Sosialrådgiver Kristin Gilje Johannesen, Randaberg videregående skole 

 Yrkes- og utdanningsrådgiver, Alv Egil Paulsen, Randaberg videregående skole 

 

 Stedfortredende rektor Tor Magne Rotevatn, Dalane videregående skole 

 Sosialrådgiver Ellen Henriksen, Dalane videregående skole 

 Yrkes- og utdanningsrådgiver Jan Egil Bjørdal, Dalane videregående skole 

 Yrkes- og utdanningsrådgiver, Jon Arne Hoås, Dalane videregående skole 

 

 Ass. rektor, Solveig Rossabø Kalstad, Haugaland videregående skole 

 Sosialrådgiver Kari Lie, Haugaland videregående skole 
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 Yrkes- og utdanningsrådgiver, Anne Katrine Kongshavn, Haugaland videregående skole 

 

 Leder for Karrieresentrene i Rogaland, Vigdis Irene Norddal 

 

 Elev- og lærlingeombud, Ragnhild Lea Botnehagen 

 

Elevrådslederne inneværende skoleår ved Randaberg, Dalane, Haugaland og Hetland videregående skole. 
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