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1 Bakgrunnsinformasjon - skoler
I denne delen av tilstandsrapporten vil hver enkelt skole bli presentert. Først noe
bakgrunnsinformasjon og så ulike resultater. I tillegg har hver skole gitt en egenvurdering av sine
resultater.
Antall elever og plasser er hentet fra fylkenes inntaksstatistikk, og gjelder skoleåret 2020-21. Antall
årsverk i skolene er hentet fra fylkenes HR-systemer, og budsjettall er hentet fra fylkenes
økonomisystemer, og gjelder for kalenderåret 2020.

Definisjoner til de ulike tabellene og figurene i tallmaterialet til skolene
Alle indikatorer i denne delen av rapporten er også beskrevet i tilstandsrapportens hoveddel.
Alle data til tilstandsrapporten er hentet fra Hjernen & Hjertet. Dataene i Hjernen & Hjertet er hentet
fra Vigo. Alle elever som er registrert i ordinære programområder ved skolen er med i tabellene og
figurene.
Med fagfornyelsen høsten 2020 kom det nye utdanningsprogram. Følgende utdanningsprogram blir
benyttet i denne tilstandsrapporten:
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Kunst, design og arkitektur (KD)
Medier og kommunikasjon (ME)
Musikk, dans og drama (MD)
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Design og håndverk (DH)
Elektrofag (EL)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Naturbruk (NB)
Restaurant - og matfag (RM)
Service og samferdsel (SS)
Teknikk og industriell produksjon (TP)
Håndverk, design og produktutvikling
Elektro og datateknologi
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Salg, service og reiseliv
Teknologi- og industrifag

Trinn
Vg1, Vg2 og Vg3
Vg1, Vg2 og Vg3
Vg1, Vg2 og Vg3
Vg1, Vg2 og Vg3
Vg1, Vg2 og Vg3
Vg3 og Vg4
Vg1, Vg2 og Vg3
Vg2 og Vg3
Vg2 og Vg3
Vg1, Vg2 og Vg3
Vg1, Vg2 og Vg3
Vg1, Vg2 og Vg3
Vg2 og Vg3
Vg2
Vg1
Vg1 og Vg3
Vg1
Vg1
Vg1
Vg1 og Vg3
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Skoleårsgjennomføring
Indikatoren viser til andelen elever som fullfører og består et skoleår, av alle elever som er registrert i
videregående opplæring per 1.10 hvert skoleår. Elever som har sluttet før 1.10 hvert skoleår er tatt
bort. For elever som har byttet skole / utdanningsprogram / klasse internt i fylke, eller mellom fylker,
gjelder siste registrering.
Kategorien «Gjennomført skoleåret» er en sum av kategoriene «Fullført og ikke bestått», «Mangler
grunnlag», «Alternativ opplæringsplan» og «Holder på med utdanningen».
Påbygg Vg4 er påbygging til generell studiekompetanse etter fullført fagbrev.

Totalfravær i prosent
Indikatoren viser gjennomsnitt av summen av fraværstimer og fraværsdager omregnet til
fraværstimer, delt med antall årstimer for det enkelte utdanningsprogram. Antallet årstimer kan
variere utenfor den standardiserte formelen som er brukt. Dette skyldes at utvalget også regner med
deltidselever og elever som har flere enn det standardiserte timeantallet.
Elever som går påbygg til generell studiekompetanse, er ikke med i disse tallene (de er ikke lagt til i
studieforberedende utdanningsprogram).
Skalaen er lik for alle skolene.

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

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

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

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

Prikking
Fra Utdanningsdirektoratet klipper vi følgende:
De som svarer på brukerundersøkelser fra Utdanningsdirektoratet, skal ikke kunne identifiseres.
For å hindre at noen blir indirekte identifisert har vi utarbeidet følgende regler for å skjerme visse
opplysninger. Disse kaller vi prikkeregler:
1.

Resultatene på spørsmål hvor det er færre enn 5 respondentsvar, skal skjermes (prikkes). Dette gjelder
både ved visning av frekvens, prosent og gjennomsnitt.

2.

Der hvor svarfordelingen er vist (frekvens og prosent), skal svaralternativene skjermes hvis det kun er
ett eller to svar. Er det bare ett svaralternativ som prikkes ut fra denne regelen, skal også
svaralternativet med den nest laveste svarverdien prikkes (selv om det er 3 eller flere som har valgt
dette svaralternativet).

3.

I tillegg skal gjennomsnittsverdier som er mindre eller lik 1,1, skjermes, forutsatt at 1 er negativ
ekstremverdi. Det betyr for eksempel i Elevundersøkelsen at alle eller nesten alle elevene har krysset
av for at de "trives ikke i det hele tatt" på skolen. Tilsvarende blir gjennomsnittsverdier som er større
eller lik 4,9, skjermet, forutsatt at 5 er negativ ekstremverdi. Dersom gjennomsnittsverdien er
skjermet ut fra denne regelen, blir også de to mest "negative" svaralternativene for frekvens og
prosent skjermet.

Særskilt om prikking for mobbing




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

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

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020
Her har vi tatt med alle spørsmålene under dette temaet i elevundersøkelsen, og regnet snittskår på
en skala fra 1 til 5, der 5 er mest positivt.

Nøkkeltall Viken fylkeskommune
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

41 525
44 777
5004,1
609,3
1323,8
5 688 481 632
97,7 %
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2 Videregående skoler i Viken fylkeskommune
2.1 Asker videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

675
681
59,2
7,0
14,4
70 227 438
97,7%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Asker videregående skole
Studiespesialisering
Idrettsfag
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

60.0

Gjennomført skoleåret

10

70.0
Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Asker
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Asker
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Idrettsfag
Studiespesialisering
Asker videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

4,8
3,9
4,1

20,8
19,6
19,9

5,5
4,4
4,7

Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg1
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg2
Vg3 og Vg4 Studieforberedende utdanningsprogram
Asker Videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet
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Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,85
4,70
4,64
4,73

4,64
4,81
4,90
4,78

-0,21
0,12
0,26
0,05

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Asker videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-17

2.5
2019-20

3.0

3.5

2020-21

4.0

4.5

5.0

Viken, 2020-21

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Studiespesialisering (ST)
Asker videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet
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Vg1

Vg2

Vg3

Total

1,9
0,0
0,5

2,6
0,0
0,6

2,2
0,7
1,1

2,2
0,2
0,7

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Asker videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Gjennomføring
Grafen viser sluttere siden 2017 og vi ser at flere sluttet på Vg1 i 2020 sammenliknet med tidligere år.
Dette skyldes i hovedsak at det høst 2019 ble det tatt inn flere elever enn vanlig på særskilt grunnlag
og at enkelte av disse elevene valgte å avbryte opplæringen av helsemessige årsaker.
Fravær
Vår skole har høyere fraværstall enn andre skoler, men vi ser en nedgang siden året før. Vi ser en
sammenheng mellom antall elever som har et høyt fravær og antall elever vi har på vår risikoelevliste.
Disse elevene trekker fraværsprosenten opp. Vi tror også at oppmykningen i fraværsreglementet i
sammenheng med koronakrisen har påvirket fraværsprosenten negativt.
Læringsresultater:
Vi ser at elevene i Vg1 har en negativ karakterutvikling, mens elevene i de andre trinnene har en
positiv karakterutvikling. Dette kan skyldes betydelige ulikheter i kompetansemål i fremmedspråk for
hhv grunnskole og videregående. I matematikk møter elevene høyere forventninger i faglige
ferdigheter på videregående skole. Dette gir en negativ relativ karakterutvikling og har gjort det i
mange år på vår skole. Det er også en del elever som sliter faglig og som har gjort det en stund på
grunn av den digitale skolehverdagen som en konsekvens av koronakrisen.
I Vg2 og Vg3 har elevene flere selvvalgte fag og nivået til fagene er mer innarbeidet, noe som gir en
svak positiv relativ karakterutvikling på disse trinnene. Den samme utviklingen har vi sett i mange år. I
2020 hadde Vg3-kullet et høyere ut-snitt enn tidligere år, antakelig begrunnet i avlyst eksamen og
snille koronarelaterte karakter.
Læringsmiljø
Vi er glade for å se at både støtte fra lærere og støtte fra foresatte har økt i året med korona, men vi
har nedgang i mestring og vurdering for læring og vi har svak score på spørsmålet: “hvor ofte forstår
du det som læreren gjennomgår og forklarer?”. Vi tror nedgang skyldes at vi har tonet ned hyppighet
av å gi tallkarakterer for å frigjøre tid til underveisvurdering. Vi har imidlertid stor framgang på
egenvurdering, som vi har hatt fokus på i forbindelse med satsingsområdet vurdering for læring.
Mobbing
13

Vi ser at elevene opplever at det er et godt miljø i idrettsklassene. Samtidig ser vi at det er
tre idrettsklasser som skiller seg ut med høyere mobbetall enn de andre klassene. Vår kjennskap til
disse klassene forteller oss at når det er et så godt miljø, føles det enda tyngre hvis man ikke føler man
er helt inne i gruppen. Opplevelsen blir sterkere for den enkelte. I disse klassene har vi også hatt
kapittel 9A-saker som vi fremdeles føler tett opp.
Elevdemokrati
Vi er ikke fornøyde med resultatene når det gjelder elevdemokrati, da vi synes vi er sterke på
elevmedvirkning på systemnivå på skolen og har en høyere score enn snittet i Viken. Våre elever får
ikke være med på å foreslå hvordan man skal arbeide i fagene i like stor grad som snittet i Viken.
Ledelsens analyse av disse områdene er at elevene ikke opplever at de får medvirke til hvordan man
skal arbeide i fagene i det daglige, selv om elevdemokratiet er et veletablert system på skolenivå.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Gjennomføring
Skolen har satt inn tiltak i form av tildeling av struktursamtaletimer til sårbare risikoelever. Vi håper at
dette vil forebygge fravær og slutting, samt øke mestringsopplevelsen hos denne elevgruppen.
Foreslåtte endringer i tiltak:
 Elever bør tildeles strukturlærer tidligere i skoleåret slik at oppfølging kan starte tidligere. Vi
har avsatt midler til strukturlærerarbeid.
 Samarbeidet mellom rådgiver, strukturlærer og kontaktlærer bør styrkes, systematiseres og
kontrolleres.
Vurdering for læring
Vi har hatt et fokus på egenvurdering som har gitt veldig gode resultater, men vi har nedgang på disse
områdene:
 Snakker læreren med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i faget.
 Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør? (Her skiller ID seg negativt ut)
Tiltak:




Fortsette å sette fokus på at egenvurdering skal være en naturlig del i alle fag
Fortsette karakterdempet oppstart og utfordre fagseksjonene på hvordan man kan få til at
vurdering blir en integrert del av undervisningen på en måte hvor tilbakemeldingene preges
av positiv feedback og konkrete tips om hva elevene kan gjøre for å bli bedre i faget.
Bevissthet rundt hva som danner vurderingsgrunnlaget i faget. Arbeid i fagseksjoner og
kommunisert til elevgruppene.

Elevmedvirkning
Vi scorer lavt på “Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide i fagene”. Her har vi stort
potensiale for bedring.
Tiltak:
 Involvere Elevrådet og elevfagkontaktene i dette arbeidet.
 Utfordre fagseksjonene på hvordan man kan få til dette på en bedre måte
 Legge inn spørsmål om medvirkning i vår egen undervisningsvurdering for å bevisstgjøre lærer
på medvirkning.
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Læringsresultater
En del elever har svake karakterer inn, faglige hull i sentrale fag og greier ikke å henge med i
opplæringen i Vg1. Noe av dette blir også hengende igjen som utfordringer i Vg2 og Vg3.
Tiltak:
 Oppstartkurs i matematikk og fremmedspråk ved skolestarten – tidlig innsats for Vg1
 Ettermiddager og kurs i fag
 Målrettede tette-hull-tiltak for elever som har et særlig behov for det – initiert ikke kun fra
elevtjenesten, men vel så gjerne initiert og iverksatt/ utført av lærer til elever som sliter faglig
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2.2 Askim videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

966
1076
113,4
19,9
24,5
137 005 179
96,3%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune
Askim videregående skole
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialisering
Service og samferdsel
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Musikk, dans og drama
Idrettsfag
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Bygg- og anleggsteknikk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret

16

60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Askim
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Askim
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Teknikk og industriell produksjon
Askim videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

10,1
6,1
8,3
6,8
15,4
14,0
13,8
10,6
12,4
7,8
10,4

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

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg2
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg3 og Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,70
3,55
4,09
4,14
3,90
4,03
4,18
3,82
4,14
4,08

4,28
3,80
4,03
4,02
3,94
3,98
4,22
3,71
4,15
4,04

-0,41
0,25
-0,06
-0,12
0,04
-0,05
0,03
-0,11
0,01
-0,04

Askim Videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Askim videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0

2.5

2018-17

2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Musikk, dans og drama (MD)
Studiespesialisering (ST)
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Elektrofag (EL)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Service og samferdsel (SS)
Teknikk og industriell produksjon (TP)
Elektro og datateknologi
Salg, service og reiseliv
Teknologi- og industrifag

Vg1

Vg2

Vg3

Total

0,0
0,0
2,3
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
16,7
3,4

0,0
5,0
2,2
0,0
0,0
8,9
5,0
11,5
4,9
3,2
3,2
3,4

0,0
7,0
5,0
11,5

10,6

4,9
3,2
3,2
3,7

Askim videregående skole

2,6

4,0

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Askim videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Skolen har i rapporteringsperioden hatt en positiv utvikling i gjennomføring og læringsresultater. For
læringsmiljø er det en liten nedgang i noen av indikatorene, men mobbetallene er lavere enn året før.
Skoleåret ble veldig spesielt på grunn av korona og mye digital opplæring.
Skolen har hatt en jevn og positiv utvikling i antall elever som fullfører og består gjennom flere år. I
2013-14 var andelen som fullførte og besto ved skolen 69,1 prosent mot 92,1 prosent i skoleåret
2019-20. Spesielt på yrkesfag har det vært en svært gledelig utvikling i antall elever som fullfører og
består de senere årene. Påbyggklassene er der hvor skolen har lavest gjennomføring, men det er
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langt flere som fullfører og består enn tidligere år. Gjennomføringstallene for Askim videregående
skole er bedre enn snittet for Viken fylkeskommune.
Antall elever som slutter har vært ganske stabilt de siste årene. Vi erfarer at hovedårsaken til at
elever slutter er årsaker som ikke har med skolen å gjøre. Skolen har et godt støtteapparat i
elevtjenesten med egne rådgivere og skolehelsetjeneste.
Fraværet ligger jevnt over lavere enn totalt for Viken. Fraværsregel bidrar til nedgang i det totale
fraværet. Når det gjelder fravær er det ofte at enkeltelever bidrar til gjennomsnittlig fravær. Det er
ikke gjennomsnittseleven som betegnes i statistikken. Påbygg Vg3 og Vg4 samt helse og oppvekst er
tilbud som har mest fravær. Noen av klassene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene har svært
lav fraværsprosent. Vi vurderer at dette kan ha sammenheng med at denne elevgruppen ofte har
tydelig utdanningsmål og konkrete yrkesplaner.
Når vi går inn i resultatene for læringsresultater ser vi at elever på studieforberedende
utdanningsprogram går litt ned i gjennomsnittskarakter fra ungdomsskolen. Det samsvarer også med
hvordan elevene selv opplever overgangen fra ungdomsskolen til videregående. Overgangen regnes
som særlig stor i fag som naturfag, geografi og matematikk.
På yrkesfaglige utdanningsprogram går gjennomsnittskarakteren opp. Dette er også en vanlig trend
hvor eleven presterer bedre i programfagene enn de har gjort i fag på ungdomsskolen. Fellesfagene
oppleves også ofte som mindre krevende enn på ungdomsskolen.
I overgangen fra Vg1 til Vg2 er det nesten ikke endringer i karaktergjennomsnitt inn og ut. Det
samme gjelder overgangen fra Vg2 til Vg3.
Karakterutviklingen fra Vg2 til Påbygg er egentlig overraskende liten med bare en nedgang på 0,11,
noe som gjerne kunne vært ventet å ha en større nedgang.
Samlet for alle trinnene er karakterutviklingen –0,04, det vil si tilnærmet lik null.
De fleste indikatorene for læringsmiljø er litt lavere for 2020-21 enn de tidligere årene, og en del av
søylene er lavere enn for Viken generelt. Men det er ikke store avvik. Det ser imidlertid ut til at vi
lykkes med å utfordre faglig i større grad enn tidligere år. Det har vært et svært krevende år for
lærerne med korona og innføring av Visma InSchool. Vi stiller oss spørsmålet om dette kan ha hatt
betydning for nedgangen vi ser på flere av indikatorene.
Vi er glade for at de aller fleste klasser viser null i mobbing, men vi ser også at det i enkelte klasser er
røde tall. Vi jobber systematisk når mobbesituasjoner oppstår, og ser at med raske tiltak inn i
klassemiljø, åpenhet og samtaler så er man raskt på for å løse uheldige relasjoner. Vi må fortsette å
jobbe med miljøet i alle klasser.
Resultatene fra elevundersøkelsen kan tyde på at vi må jobbe mer med elevdemokrati og
medvirkning. Dette skoleåret har pandemien gitt utfordringer rundt elevenes opplevelse av
medvirkning. Raske skifter mellom tiltaksnivå har medført at lærere har måttet endre på planer og ta
raske beslutninger. Dette har gitt utfordringer rundt elevenes mulighet og opplevelse av medvirkning
og demokrati. Vi tror at økt demokrati og medvirkning vil bidra til at flere elever blir motivert og
opplever mestring.
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Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene.


Skolen har gode resultater for gjennomføring. For at enda flere skal fullføre og bestå ønsker
vi å hjelpe enkeltelever som ikke består i enkeltfag. Vi har ambisjoner om, og vil fortsette å
jobbe for at flere elever kan utvikle seg videre og få enda bedre resultater.



Mer bruk av elevaktive arbeidsformer.



Skolen vil se på vurderingsformer og vurdere om nåværende vurderingspraksis bidrar til
utvikling og læring.



Legge til rette for at alle klasser og grupper gjennomfører halvårsevaluering og har dialog om
hva som gir læring.



Bruke klassens time mer aktivt, blant annet med faste temaer.



Videreføre samarbeid med næringslivet og legge til rette for at elevene kommer ut i
bedriftspraksis allerede fra første trinn.



Vi må fortsette å arbeide mot mobbing og sørge for rask og målrettet innsats når tilfeller
avdekkes.



Legge til rette for mer involvering og medvirkning for elevrådet



Aktivt fagsamarbeid og videreutvikling av skolenes ulike profesjonsfellesskap

21

2.3 Bjertnes videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

674
717
68,9
8,0
15,0
72 793 200
100,2%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Bjertnes videregående skole
Studiespesialisering
Service og samferdsel
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Bygg- og anleggsteknikk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Bjertnes
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Bjertnes
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Bjertnes videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

4,8
2,3
5,2
7,6
10,8
4,4
3,7
4,2

15,1
6,6
28,5
21,6
13,0
21,1
15,9
17,7

4,1
1,9
5,7
6,2
10,8
4,5
3,9
4,3

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg2
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg3 og Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,44
3,20
3,92
4,24
3,69
4,07
4,16
4,31
4,19
4,04

4,37
3,65
4,06
4,25
3,72
4,08
4,33
3,71
4,20
4,11

-0,08
0,45
0,14
0,00
0,03
0,01
0,17
-0,60
0,01
0,07

Bjertnes videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Bjertnes videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-17

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Service og samferdsel (SS)
Elektro og datateknologi
Salg, service og reiseliv

Vg1

Vg2

Vg3

Total

0,7

0,9

1,8
2,6

4,8
2,7

0,0
10,5
0,0

1,1
2,6
3,2
6,7
0,0
0,0
0,0
2,1

0,0
0,0
1,3

Bjertnes videregående skole

3,3

2,0

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Bjertnes videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Bjertnes videregående skole har generelt gode resultater for fullført og bestått. Vi løfter elevene over
gjennomsnittet for skoler i Norge, og vi har god fremgang sammenlignet med forrige skoleår. Vi ser
imidlertid at det er noe større variasjoner mellom de ulike utdanningsprogrammene enn ønskelig.
Skolen har tradisjonelt gjort det godt innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram, noe som
også kommer tydelig fram i Utdanningsdirektoratets skolebidragsindikator hvor skolen scorer 5,1
prosent over forventet resultat, og hvis vi ser kun på resultatene for Vg3, øker dette ytterligere til 6,2
prosent.
Vi har gode resultater innenfor Vg3 Påbygg, der 85,7 prosent fullførte og bestod. Det er 8,3 prosent
bedre enn for fylket. Av de fire elevene som gikk Påbygg Vg4, fullførte alle planlagt løp. Utviklingen i
samlet karaktersnitt er positiv på alle trinn, og den er spesielt god for yrkesfag Vg1 (0,45).
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Innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene har vi større variasjon, men samlet sett scorer vi
også her over forventet nivå i skolebidragsindikatoren (+0,5 prosent). Innenfor Elektrofag og Bygg- og
anleggsteknikk har vi de siste årene hatt nærmere 100 prosent fullført og bestått, men noe lavere
prestasjoner forrige skoleår. Den laveste andelen fullført og bestått er innenfor Service og samferdsel
og Helse- og oppvekstfag. Her har vi hatt svakere resultater enn ved skolen for øvrig over lengre tid.
Fravær
Fraværet ved skolen har vært tydelig minkende over tid. Den gode trenden fortsatte forrige skoleår,
men tallene kan være påvirket av koronapandemien, og ser ut til å følge utviklingen i Viken for øvrig.
Elevundersøkelsen
Samlet sett har Bjertnes videregående skole forbedret seg innenfor nesten alle kategorier i
elevundersøkelsen. Vi scorer likt eller bedre enn Viken på nesten alle indikatorer. Det er gledelig å se
at vi har forbedret oss tydelig innenfor variert opplæring og motivasjon. Dette kan muligens tilskrives
en tydelig satsing på å utvikle bedre og mer praktisk opplæring for de yrkesfaglige
utdanningsprogrammene, samt konkret å etablere bedre praksisrom for denne elevgruppen.
Vi har forbedret oss på vurdering for læring sett under ett, men det er stor variasjon når man ser på
hva elevene har svart på de ulike spørsmålene. Vi har fortsatt utfordringer med å få til bedre trykk på
egenvurdering, noe som er et mål for oss i tiden fremover.
Det mest gledelige er at læringskulturen tydelig har bedret seg, noe vi tror også gir utslag på de
bedrede tallene for mobbing. Vi ser at de fleste klassene ved skolen rapporterer om null mobbing.
Enkelte klasser har rapportert om noe mobbing, og der har vi satt inn konkrete tiltak, som f.eks. å ta i
bruk gatemegling som metode. Den positive utviklingen kan muligens tilskrives den utvidede satsingen
på Vip-makkerskap, målrettet satsing på elevdemokrati og på komitearbeidet i elevrådet. Vi har satset
på utvikling av fadderordning og flere elevaktiviteter, i tillegg til at vi også har satset målrettet på å
styrke elevtjenesten og miljøarbeidet ved skolen. Denne satsingen kan også være årsaken til at vi har
forbedret oss innenfor indikatoren elevdemokrati og medvirkning.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Det er et klart mål for oss å forbedre elevprestasjonene innenfor Helse- og oppvekstfag og Service- og
samferdsel (nå Salg, service og reiseliv). Noe av årsaken til variasjonen i resultatene her kan være at
elevene som kommer inn ved disse utdanningsprogrammene har en høyere andel elever med svake
norskkunnskaper og elever med lave inntakspoeng. Vi skal jobbe mer målrettet med å imøtekomme
disse elevenes behov for mer individuelle og tilpassede læringsstrategier, i tillegg til å styrke satsingen
på IKO (identifisering, kartlegging, oppfølging) for disse elevgruppene for raskest mulig å få på plass
individuelle tiltaksplaner. Vi er i gang med en større satsing på å utvikle praksisrom og tydeligere trykk
på praksisnær og relevant opplæring. Dette gjennom at vi har etablert en cafe for Salg, service og
reiseliv og et helsefaglig praksisrom på Helse- og oppvekstfag. I tillegg skal vi utarbeide praksisareal for
barne- og ungdomsarbeiderfag.
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Vi er i starten av en større utviklingsprosess gjennom satsingen «Studie- og arbeidsforberedt på
Bjertnes». I korte trekk handler dette om å konkretisere og realisere intensjonen med overordnet del
av læreplanen og å forbedre kvaliteten på skolen kollektivt. Satsingen er tredelt:
1. Felles mål og oppdragsforståelse
Alle elever som starter ved Bjertnes videregående skole skal rustes for å nå sine sluttmål i utvidet
forstand. Elevene skal enten ut i lære, og med det ut i arbeidslivet, eller de skal videre til universiteter
og høgskoler, og med det, ut i videre studier. Elevene skal også ut i samfunnet og i livet. Vi på Bjertnes
videregående skole har satt oss som mål at vi skal ruste hver enkelt elev best mulig for sitt sluttmål,
som da er å være enten arbeidsforberedt eller studieforberedt, og fungere godt i samfunnet og livet.
Dette innebærer målrettet arbeid med elevenes helhetlige sosiale-, studie- og arbeidsmessige
kompetanse. For å oppnå dette må opplæringen oppleves mer relevant og rettet mot elevenes
sluttmål. I tillegg må opplæringen også anspore elevene til økt refleksjon over sammenhengen mellom
sluttmål, innsats og læringsprosess. Her vil økt satsing på egenvurdering og vurdering for læring være
sentralt. I tillegg ønsker vi aktive, engasjerte elever som har en tydelig stemme i skolen. Læring og
elevengasjement skal synes i hele skolen, og elevene skal oppleve at de reelt kan påvirke
skolehverdagen sin gjennom gode demokratiske prosesser.
2. Utvikling av profesjonsfellesskap
I arbeidet med å utvikle elevenes helhetlige kompetanse vil det å utvikle gode profesjonelle
læringsfellesskap spille en viktig rolle. Det er viktig at vi opplever en reell felles avhengighet i
oppgavene vi skal løse sammen, og at vi har en felles oppdragsforståelse. Vi skal reflektere sammen
rundt den enkelte elevens progresjon knyttet til elevens helhetlige sluttmål, og med denne innsikten –
forbedre undervisningen. Dreiningen mot profesjonsutvikling med mål om å forbedre undervisningen,
vil være utgangspunktet når vi skal se nærmere på strukturkvaliteten ved skolens organisering av
samarbeid, styrke prosesskvaliteten og forhåpentlig også bedre resultatkvaliteten.
3. Kollektiv kompetanseheving
For å kunne løfte sammen i samme retning har vi behov for en felles kjernekompetanse for hele
skolen. Denne kompetansen skal være forankret i en humanistisk pedagogisk tradisjon, i første
omgang spisset mot arbeidet med elevenes sosiale kompetanse, men også didaktisk kompetanse. For
å oppnå dette har vi initiert en satsing i samarbeid med Høgskolen i Østfold. I tillegg ønsker vi å knytte
til oss flere ulike fagmiljøer for å styrke de ulike fagmiljøene i skolen.
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2.4 Bjørkelangen videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

541
589
56,5
8,0
14,4
66 250 717
97,8%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Bjørkelangen videregående skole
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialisering
Service og samferdsel
Påbygg Vg3
Idrettsfag
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Design og håndverk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Bjørkelangen
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Bjørkelangen
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Idrettsfag
Påbygg Vg3
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Teknikk og industriell produksjon
Bjørkelangen videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

39,8
5,3
21,1
10,9
12,2
13,1
12,5
19,1
14,3

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

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg2
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg3 og Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,61
3,55
4,11
4,04
3,89
3,97
4,25
4,41
4,28
4,11

4,34
3,90
4,13
4,27
3,95
4,11
4,57
3,71
4,40
4,20

-0,27
0,34
0,02
0,23
0,06
0,15
0,32
-0,71
0,12
0,09

Bjørkelangen videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Bjørkelangen videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-17

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Service og samferdsel (SS)
Teknikk og industriell produksjon (TP)
Elektro og datateknologi
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Salg, service og reiseliv
Teknologi- og industrifag

Vg1

Vg2

Vg3

Total

3,4
1,8

0,0
2,7

0,0
1,8
0,0

2,2

0,0
0,0
4,8

1,2
2,1
0,0
1,2
0,0
4,8
17,9
7,1
0,0
0,0
2,6

17,9
7,1
0,0
0,0
4,3

Bjørkelangen videregående skole

1,6

0,9

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Bjørkelangen videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Fullført og Bestått for skolen er tidens høyeste, noe vi selvsagt er fornøyd med. Selv om det har gått litt
opp og ned, har skolen over tid hatt en jevn økning i andel elever som fullfører og består. Vi tror dette
er resultat av godt og systematisk arbeid over tid. Det har vært en rød tråd i det pedagogiske arbeidet.
En balanse mellom utvikling på skolenivå og oppfølging på individnivå. De siste to årene har nok det
siste vært mest i fokus. Når det er sagt ser vi svingninger fra år til år, særlig på yrkesfagene. Her har
skolen få klasser på hvert utdanningsprogram og vil være mer sårbare for utfordringer på individnivå.
Selv om resultatene for studieforberedende har vært bra over tid, opplever vi likevel utfordringer med
motivasjon og læringskultur. Her ligger vi litt under fylkesnivået, og her kjenner vi oss igjen i
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hverdagen. Det har vært en tendens i klassene på Studiespesialisering (ST) de siste årene at elever ikke
har mål med skolegangen sin og går på ST «for sikkerhets skyld».
Elevenes motivasjon henger ofte sammen med variert opplæring, og alle avdelinger har denne høsten
snakket om hvordan man kan organisere mer elevaktiviserende undervisning. At elevene opplever
opplæringen som relevant er også avgjørende for motivasjonen. På yrkesfag innebærer dette å
tilpasse undervisningen mot fremtidige yrker innenfor de bestemte utdanningsprogrammene, og det
stiller store krav til individualisering. Tidlig kartlegging av elevenes ønsker og planer for veien videre er
viktig, samt å få fram bredden i de mulighetene som finnes etter videregående. På studieforberedende
utdanningsprogrammer er dette vanskeligere, så her vil det kanskje i større grad handle om å relatere
undervisningen til noe elevene kjenner igjen fra sine egne liv, eller i samfunnet rundt seg. En kommer
ikke unna å nevne relasjonsarbeid i forbindelse med motivasjon, og her er relasjonsspiralen og
sekspunktslista vår tatt opp flere ganger i løpet av skoleåret allerede.
Vi ser at på Helse- og oppvekstfag hadde vi bare 75 prosent fullført og bestått. De siste årene har vi
hatt en økning med elever med minoritetsbakgrunn med lite norskkompetanse. Denne gruppen er nok
ekstra sårbare med digital opplæring.
Karakterutviklingen for skolen er svakt positiv. Dette er en positiv utvikling for skolen, men vi ser klare
forskjeller mellom studieforberedende og yrkesfag.
Det er positivt at fraværet, både på studieforberedende og yrkesfag, er lavere på Bjørkelangen
videregående skole enn i Viken. Og fraværet har vært relativt lavt siden 10%-regelen kom. Vi tror et
viktig grep har vært oppstartsamtalen med foreldre og elev i skolestarten. Videre er både kontaktlærer
og avdelingsleder tett på sine elever.
Vi har jobbet systematisk med resultatene fra elevundersøkelsen. Selv om skolen har vært i paviljonger
mesteparten av siste året og vi har en koronasituasjon, er det gledelig med generell høy trivsel blant
skolens elever og en positiv utvikling. På Bjørkelangen videregående skole gjennomfører vi
elevundersøkelsen for alle skolens elever. Og når vi arbeidet med resultatene fra alle trinn, merker vi
oss at det er mindre forskjell mellom skolen og Viken på Vg1 enn om vi ser på alle trinn. Dette er et
tankekors for oss.
Skolen er preget av et godt skolemiljø og et aktivt elevråd. Årets undersøkelse bekrefter dette, og det
er hyggelig med både lave mobbetall og positiv utvikling når det gjelder elevenes opplevelse av
elevmedvirkning. Vi ser likevel at det er noen få klasser der det er elever som opplever mobbing. Disse
klassene er fulgt opp av avdelingsleder for å kartlegge årsakene til disse resultatene.
Vurdering for læring ser ut til å gå i riktig retning, men utvikling her krever en «bred tilnærming». Vi
tror vi nå begynner å se resultatene av arbeid over tid, og at vi etter hvert klarer å få elevene også til å
forstå at vurdering er en del av læringsprosessen.
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Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
På skolenivå er vi opptatt av å fortsette det arbeidet vi gjør, og å ha en rød tråd i skolens
utviklingsarbeid.
Følgende områder står sentralt i det videre arbeidet for hele skolen:







Få økt kompetanse i møte med elever med norsk som andrespråk
Styrke elevenes sosiale kompetanse.
Videreutvikle lærer-elev-relasjon
Vurdering for læring
Gjøre undervisningen mer praktisk/relevant
Utnytte muligheter for tilpasset opplæring gjennom digitale plattformer

Ut fra avdelingenes spesifikke utfordringer, vil man spisse tiltak etter behov avdelingsvis.
Vi jobber aktivt med vurderingspraksis og underveisvurdering, og med ny vurderingsforskrift jobber
hele skolen med å gjøre vurdering til en integrert del av opplæringen. Vurderingsplanen er nå ute i en
lettere versjon enn tidligere, og selv om det ikke nødvendigvis er fornuftig å ta den helt vekk, så vil
denne endringen over tid kunne føre til at flere fag bruker vurdering mer for læring enn som faste
situasjoner for å måle kompetansen på et bestemt tidspunkt. I praktiske fag bør vi videreutvikle og ta
vare på gode rutiner for egenvurdering og vurdering underveis i de ulike arbeidsprosessene.
Et viktig og spennende tiltak vi ønsker å videreutvikle er systemet med fagkontakter i alle fag. Det
bidrar til å involvere elevene mer i det faglig-pedagogiske arbeidet.
For å holde fraværet lavt ønsker vi en enda mer systematisert fraværsoppfølging, for årsakene vil være
individuelle. Samtidig skal vi være tydelige på forventninger til elevene.
På studiespesialisering vil vi gjøre en analyse av opprettholdende faktorer for å systematisere
utfordringene med synkende motivasjon, og forsøke å finne ut hva vi kan gjøre noe med. Vi ønsker å
involvere noen lærere og elever på denne analysen, før man bruker dette i hele avdelingen. Det er
viktig at alle får et ansvar for



Starte tidlig i Vg1 med karriereveiledning satt i et system der vi kan treffe elevene. Samarbeid
med karriereveileder
Fagfornyelsen – Jobbe med sentrale deler av fagfornyelsen for å involvere elevene mer i sin
egen skolehverdag (både det faglige og det å ta ansvar for sin egen sosiale utvikling og sitt
eget liv).
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2.5 Bleiker videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

445
510
72,0
8,0
25,0
92 846 800
92,2%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Bleiker videregående skole
Teknikk og industriell produksjon
Service og samferdsel
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Design og håndverk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Bleiker
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Bleiker
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Bleiker videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

28,2
13,6
23,5
24,5
15,2
37,3
18,3
23,2

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

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1
Vg2

Utdanningsretning
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Vg3 og Vg4 Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

3,25
3,73
4,27
3,90
4,18
3,62

3,46
3,93
3,85
3,48
3,76
3,72

0,20
0,21
-0,42
-0,42
-0,42
0,10

Bleiker videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Bleiker videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-17

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Påbygg (PB)
Elektrofag (EL)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Service og samferdsel (SS)
Teknikk og industriell produksjon (TP)
Elektro og datateknologi
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Salg, service og reiseliv
Teknologi- og industrifag

Vg1

Vg2

Total

4,5

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

11,1
9,5
5,3
0,0

10,0

0,0
6,1
2,6
9,5
5,0

Bleiker videregående skole

Vg3

8,3

6,9

4,8

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Bleiker videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Resultatene fra elevundersøkelsen på Bleiker er gode, og viser at elevene opplever en skole med
relevant og variert opplæring, og med god støtte fra lærere og god læringskultur. Bleiker skal være den
beste skolen for våre elever, og har som “Rom for alle, blikk for den enkelte”, som visjon.
Skolen kjennetegnes med få klasser for hvert utdanningsprogram, med tett samarbeid mellom
lærerne på utdanningsprogrammet. Bleiker videregående skole har 5 forskjellige yrkesfaglige
utdanningsprogram i tillegg til påbygg. Ved oppstart av nytt skoleår er det lagt til rette for et tett
samarbeid mellom lærere, elevtjeneste og ledere med å kartlegge og følge opp elever i løpet av
høsten. Elever velger å slutte i utdanningsløpet etter at skolen har arbeidet tett rundt elevene, og
målsetning er enten å få elevene til å fullføre og bestå eller å gjennomføre et planlagt utdanningsløp.
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Elever tatt inn på ordinært inntak, uten opplysninger fra avgiverskoler, arbeides det tett rundt for å
motivere for å fortsette det planlagte utdanningsløpet eller finne alternative løp i samarbeid med OT.
Mange elever er motivert for å ta det yrkesfaglige utdanningsprogram som de ar valgt, men flere gjør
omvalg da de ikke har kommet inn eller har valgt feil utdanningsprogram. Dette gir også utslag på
tilstedeværelse og oppfølging av den enkelte elev.
Elever på Vg2 er mer sikre i sitt utdanningsvalg og flere er motiverte for å søke læreplass.
Karakterutviklingen på Vg1 og Vg2 viser dette. Halvparten av elevene på Vg2 velger å bli lærling i
bedrift, men skolen arbeider for at flere velger et løp med opplæring i bedrift. Mange elever oppfatter
overgangen fra Vg2 yrkesfag til Vg3 påbygg som utfordrende og har mindre motivasjon i fagene enn
fra programfagene på yrkesfag.
Elevene sier at det er et inkluderende elevmiljø, hvor alle kan være seg selv og det er aksept for å være
annerledes. Det arbeides godt rundt klassemiljø, og elevråd og miljøarbeider planlegger og
gjennomfører mange sosiale og engasjerende aktiviteter på tvers av klasser og trinn. Resultatene fra
elevundersøkelsen om trivsel og mobbing på skolen undersøkes og følges opp av lærere og ansatte
sammen med tillitselever.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Med utgangspunkt i at våre elever har valgt yrkesfag har Bleiker videregående skole satset bevisst på å
bruke entreprenørskap som undervisningsmetode på flere utdanningsprogram, i samarbeid med Ungt
entreprenørskap Viken. Målet er å motivere elevene mer på skolen, men også bygge videre på
yrkesfaglige kompetanse inn i entreprenørskap og gründervirksomhet. Et tettere samarbeid med lokalt
arbeidsliv gir også elevene og skolen nettverk for videre praksis og lærlingplasser. Ved å arbeide med
ungdomsbedrift gjennom flere år bygges kompetanse for fremtiden.
Vi arbeider bevisst med informasjonsoverføring i samarbeid med elever ved overganger fra
ungdomsskole til videregående, til opplæring i bedrift, ved omvalg, når elever slutter for å sikre
elevene en bedre tilrettelagt opplæring.
Tiltak for å bedre kartleggingen og tilrettelegging av opplæring av elevene arbeides det med tett
oppfølging fra kontakt- og faglærer i oppfølgingsteam, men også i samarbeid med elevtjenesten og
ledere. Elever skal alltid fullføre et planlagt utdanningsløp.
Tett samarbeid rundt elevene og klassene er viktig, derfor er planlegges det for mye samarbeid og
felles utvikling både i faggrupper og i tverrfaglig samarbeid i oppfølgingsteam rundt klassene. Skolen
bruker timeplanen aktivt for å gi elev og lærer gode forutsetninger for lærerike undervisningsøkter og
praksis i YFF. Vi prioriterer også ekstra i faglærere i enkelte fag, som kan styrke undervisningen for hele
klasser
Elevmedvirkning gjennom tillitselever og elevråd ønsker vi å styrke, både igjennom opplæring av og
enda mer støtte til elevråd for å arbeide med skolemiljøaktiviteter for hele skolen. Inkludering av
elevene fra utdanningsprogrammene, som overføres fra andre skoler fremover er også viktig, slik at de
kan delta i planleggingen av oppstart av egne utdanningsprogram på Bleiker frem mot 2022.

38

2.6 Borg videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

531
596
84,6
16,5
36,4
96 327 000
106,6%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Borg videregående skole
Teknikk og industriell produksjon
Påbygg Vg3
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Bygg- og anleggsteknikk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Borg
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Borg
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Naturbruk
Påbygg Vg3
Studiespesialisering
Teknikk og industriell produksjon
Borg videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

0,8
0,7
2,0
1,4
1,0
1,0
1,0
1,3

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

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

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1
Vg2

Utdanningsretning
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Vg3 og Vg4 Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

3,47
3,78
4,72
3,86
4,08
3,71

3,89
3,86
4,16
3,56
3,72
3,85

0,42
0,08
-0,56
-0,30
-0,37
0,14

Borg videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Borg videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-17

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Påbygg (PB)
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Elektrofag (EL)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Teknikk og industriell produksjon (TP)
Elektro og datateknologi
Teknologi- og industrifag

Vg1

Vg2

Vg3

Total

10,0

10,0
0,0
0,0
2,7
0,0
13,2
4,3
4,0

0,0
3,5
13,2
4,3
6,7

Borg videregående skole

0,0
2,7
0,0

0,0
0,0

1,3

4,2

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Borg videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
I analysen vil vi som skole ta for oss resultatene som de fremkommer i fremstillingen.
Skoleårsgjennomføring viser ulikheter mellom de ulike programområdene som i all hovedsak er
gjenkjennbare fra år til år. Spesielt gledelig for skoleåret 2019-20 er Påbygg Vg3. 89,3 prosent
gjennomført og bestått er meget bra og en klar forbedring fra foregående år. Helse- og oppvekstfag og
Teknikk og industriell produksjon har begge lavere gjennomføringsgrad, men dette har også i seg det
faktum at antall elever med vedtak om spesialundervisning og dermed ikke har alle fag, er høyere enn
på andre linjer. Dette fører til at de ikke blir registrert som fullført og bestått, på tross av at de har
fullført sine planlagte skoleløp.
Når man ser på fraværssituasjonen på skolen, har den utviklet seg i svært positiv retning. Dette
skjedde spesielt etter innføring av ny fraværsordning med den såkalte 10 prosent-regelen. Det at det
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ble svært lavt foregående skoleår har nok også sammenheng med at alt fravær fra og med 12. mars
ikke kom med på kompetansebevis.
Når det gjelder karakterutvikling ser vi spesielt at elever hever sine karakterer i overgangen fra
ungdomsskolen til Vg1. At elevene går noe ned fra Vg2 til Vg3 Påbygg oppleves som naturlig i forhold
til andre krav til elevene, og som oppleves som en stor overgang.
Resultatene fra Elevundersøkelsen er gjennomgående svært oppløftende. At vi som skole har greid å
opprettholde et læringsmiljø under de tidene vi har vært og er inne i, er vi svært tilfredse med.
Elevene gir i denne undersøkelsen tydelig svar på at vi som skole har truffet i forhold til å skape gode
rammer for opplæringen ved skolen.
Selv om resultatene fra Elevundersøkelsen er svært positive, er det likevel nedslående å se tallene på
opplevd mobbing. Dette gjelder to klasser som vi har kartlagt. Vi har gode rutiner for jobbing med
denne problemstillingen og vil sette inn tiltak.
Når det gjelder Elevdemokrati og medvirkning ser vi tilfredsstillende resultater i forhold til
elevmedvirkning i elevmiljø og hvordan elevene får være med å påvirke hvordan det jobbes med fag i
klassene. Dette ser vi på som svært viktig og gir seg også utslag i de andre svarene i Elevundersøkelsen.
Vi ser at resultatene for elevrådsarbeid også er relativt gode, men dette er noe vi ser på og ønsker å
forsterke arbeidet med fremover.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Skoleårene 2019-20 og 2020-21 har vært veldig spesielle. Avslutningen på fjoråret og hele dette
skoleåret har vært preget av noe som kan sammenlignes med unntakstilstand.
Likevel ser vi at resultatene fra 2019-20 i forhold til gjennomført og bestått, er godt innenfor det som
har vært normalen for skolen. At vi i tillegg har greid å skape et så godt læringsmiljø som elevene gir
uttrykk for i elevundersøkelsen er veldig oppmuntrende.
Vi har fag som alltid har vært utfordrende for en del av våre elever. Skolen har et aktivt IKO-arbeid
(identifisering, kartlegging, oppfølging) som er med på å avdekke behov for styrking i enkelte fag.
Dette gjelder spesielt matematikk. I dette faget legger vi opp til styrkingstimer for at elevene skal greie
å få ståkarakter. Det vil vi fortsette med.
Vi som skole synes, det er utfordrende å gå dypt inn i hva som eventuelt må endres på bakgrunn av
det året vi har lagt bak oss. Vi ser at mye av det vi gjør er bra, men har også fokus på skoleutvikling.
Spesielt gjelder det på tverrfaglig samarbeid (FYR) og dermed relevans i fellesfagene. Dette er
satsingsområder som vi vil jobbe videre med når forholdene i samfunnet legger mer til rette for det.
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2.7 Buskerud videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

602
681
73,4
9,0
32,8
104 719 300
96,6%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune
Buskerud videregående skole
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialisering
Service og samferdsel
Restaurant - og matfag
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Naturbruk
Idrettsfag
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Bygg- og anleggsteknikk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Buskerud
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Buskerud
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Idrettsfag
Naturbruk
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Restaurant - og matfag
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Teknikk og industriell produksjon
Buskerud videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

5,6
2,6
5,5
5,5
2,7
10,6
5,2
6,7
15,9
4,6
3,9
5,3

5,1
6,5
13,9
13,0
5,8
18,3
9,8
6,7
23,1
8,3
6,5
9,8

3,5
2,1
4,3
5,0
2,0
7,5
5,7
4,3
10,9
3,5
2,8
4,0

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg2
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg3 og Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,30
3,58
3,78
4,06
3,79
3,91
4,02
5,20
4,24
3,90

4,15
3,78
3,88
4,24
3,87
4,02
4,30
5,02
4,43
4,03

-0,15
0,20
0,10
0,17
0,08
0,12
0,28
-0,18
0,19
0,12

Buskerud videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Buskerud videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-17

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Elektrofag (EL)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Naturbruk (NB)
Restaurant - og matfag (RM)
Teknikk og industriell produksjon (TP)
Elektro og datateknologi
Teknologi- og industrifag

Vg1

Vg2

Vg3

Total

0,0
2,2

0,0
0,0

6,3
3,9
4,5

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

4,2
0,0
0,0
3,6

3,1
0,0

0,0
3,7
7,1
3,2

Buskerud videregående skole

1,3

4,5

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Buskerud videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Gjennomføring fullført og bestått
Det er totalt en oppgang på fem prosentpoeng for elever som fullfører og består i 2019-20. Noe av
dette kan ha sin årsak i at eksamen ble avlyst denne våren. Gjennomføringsgrad for Påbygg Vg3 er 100
prosent. Det kan ha noe å gjøre med at tilbudet om Påbygg er gått fra to klasser til en klasse høsten
2018, og vi tilbyr tolv plasser i en klasse til elever som kommer rett fra Vg2 yrkesfag. Det er forholdsvis
stor konkurranse om disse tolv plassene, og elevene som kommer inn er kanskje mer klare for
påbyggskurset siden de har høyt karaktersnitt.
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Det er et relativt høyt tall for gjennomføring uten å fullføre og bestå bl.a. på Restaurant- og matfag
(RM) og Idrettsfag (ID). Det kan forklares med at noen elever på RM grunnkompetanse, og på ID er det
en del elever som selv om de trives og gjennomfører skoledagene, ikke klarer å bestå reint faglig. Det
er også lavere gjennomføring for Vg2 Helse- og oppvekstfag med 53,3 prosent og Vg2 Service og
samferdsel med 62,5 prosent. I Vg2 Service og samferdsel er fraværet høyt og skårer lavt i
elevundersøkelsen på trivsel, egen innsats og praktisk opplæring. I tillegg er det lave grunnskolepoeng,
snitt 32,9 for å komme inn på Salg, service og reiseliv. Også studiespesialisering Vg1 med ti
prosentpoeng skille mellom to klasser. Her er det mange med lavt karaktersnitt og kort botid med lav
språkkompetanse som gjør det vanskelig for dem å gjennomføre.
Elever på alternativ opplæring, elever med grunnkompetanse og elever som er med i skoleprosjektet i
Vikersund, er elever som ikke fullfører. Dette utgjør ca. 5 prosent av våre elever.
Utvikling i samlet karaktersnitt
Elevene som begynner i Vg1 har lavere gjennomsnittskarakter inn enn hva som er gjennomsnittet i
Viken. Dette kan virke inn på gjennomføringsgrad på Buskerud videregående skole som er lavere enn
snittet i Viken. På Vg2 og Vg3 er det en positiv karakterutvikling på studieforberedende, mens den
positive utviklingen allerede kommer på Vg1 for yrkesfag. Det har noe med at elever nok kan oppleve
mestring i høyere grad når de begynner på yrkesfag i forhold til det de fikk oppleve i grunnskolen. På
studieforberedende er det en nedgang i karakterer på Vg1 som det også er i Viken. Det kan ha
sammenheng med at overgangen til Vg1 studieforberedende nok er ganske stor. Det er gledelig at det
er positiv utvikling på Vg2 og Vg3
Læringsmiljø
Vi ser at skolens resultater er stabile over tid. Vi skårer bra på læringsmiljø, faglig utfordring og støtte
fra lærer. Resultatene på mestring er høyere enn på motivasjon. En av årsakene kan være tett
oppfølging fra lærere og andre ansatte ved skolen. Vi ser et forbedringspotensiale når det gjelder
motivasjon og relevant opplæring og vurdering for læring.
Vurdering for læring
Når vi ser på spørsmålene som blir stilt knyttet til denne indikatoren gjør vi disse observasjonene:
Flertallet av elevene svarer at de får støtte av lærere og tilbakemeldinger på eget arbeid i mange fag
eller noen fag. Et mindretall opplever at de får tilbakemeldinger i kun noen få fag.
På spørsmålet om “Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal
vurderes?” er det et mindretall av elevene som opplever at de er lite delaktige i vurdering i elevenes
eget arbeid. Dette tror vi er en av årsakene til at vi skårer lavere på denne indikatoren.
De nye digitale læringsplattformene kan gi utslag på tilbakemeldinger på elevenes arbeid. Vi har ikke
funnet en form på vurderingsformer ved overgangen til de nye digitale læringsplattformene Teams og
Visma InSchool. Vi ser imidlertid et potensiale i de nye plattformene på sikt.
Mobbing
Vi observerer en nedgang i mobbing fra i fjor. I år observerer vi utslag på to programområder,
Restaurant- og matfag og Teknikk og industriell produksjon. Vi har også hatt en større sak i en klasse
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som inkluderte 4 av 15 elever som er behandlet og fulgt opp. Tiltak er gjennomført med skolens
mobbeteam, TMT og oppfølging i etterkant.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Vi vil fortsette å jobbe med en styrking av profesjonsfellesskapet, og dette gjøres blant annet gjennom
samarbeidet vårt med Universitetet i Sørøst-Norge, som vi kaller “danningsprosjektet”. Der jobber vi
med den overordnede delen av læreplanen med fokus på formålsparagrafen i Opplæringsloven. Her
bruker vi filosofisk dialog og refleksjon som metode. Denne metoden kan overføres til samarbeid på
tvers av faggrupper, og vi utvikler en felles forståelse av den overordna delen av læreplanen. Dette
styrker oss i arbeidet med relasjoner, menneskesyn og inkluderende skole.
For å forebygge mobbing må elevene oppleve et godt klassemiljø og en god lærer-elev-relasjon. Vi tror
danningsprosjektet også er med på å styrke relasjoner på alle nivåer i skolen, som igjen kan virke
forebyggende mot mobbing. Danningsprosjektet gir et grunnlag for et godt læringsmiljø. Når det
gjelder tiltak mot mobbing, har vi TMT, som hjelper elever som blir utsatt for trakassering og mobbing
på Buskerud videregående skole. Dette teamet fanger opp og behandler mobbesaker som meldes inn.
All jobbing i teamet bygger på skolens handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø.
For å ivareta enkeltelever i elevgruppa som kun trenger litt mer støtte og hjelp til struktur for å mestre
opplæringen på en bedre måte, har vi god erfaring de siste årene med å gi disse elevene ukentlige
strukturtimer med faglærer. Disse planlagte uketimene gir eleven mulighet for å lære å håndtere
skolehverdagen og gjøre dem i stand til å kunne fungere selvstendig i studie- og yrkesliv.
Det er viktig for oss å prøve å avklare med Vg1-elever at valg av utdanningsprogram er riktig for
eleven. Dette gjøres tidlig første halvår i Vg1, og det kan vise seg utslagsgivende i økt gjennomføring og
bestått at elevene går et utdanningsløp som er riktig for dem. Dette avklares i et samarbeid med elev,
foresatte, PPOT, rådgiver, kontaktlærer og opplæringsleder.
Vi mener at indikatorer som viser at elever har positiv utvikling i karaktersnitt og gjennomført og
bestått er et resultat av jobbingen vi vi gjør for å etablere gode læringsmiljø og opplæring som skal
være relevant og gi elevene opplevelse av mestring, med utgangspunkt i blant annet det utvalget av
tiltak som beskrevet. Vi er opptatt av å utvikle elevene våre både innen faglig kompetanse og som hele
mennesker, og dette går hånd i hånd. Det er også oppdraget vårt.
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2.8 Drammen videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

1287
1305
121,9
12,0
36,3
150 040 300
99,4%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Drammen videregående skole
Studiespesialisering
Service og samferdsel
Kunst, design og arkitektur
Idrettsfag
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret

50

60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Drammen
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Drammen
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Idrettsfag
Kunst, design og arkitektur
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Drammen videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

2,7
5,2
3,3
3,4
3,4

13,2
19,4
18,5
16,5
16,4

3,2
5,6
3,7
3,8
3,8

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg2
Total
Vg3 og Vg4 Studieforberedende utdanningsprogram

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,58
3,90
4,52
4,31
3,67
4,24
4,31
4,36

4,31
4,30
4,31
4,31
3,87
4,26
4,54
4,37

-0,26
0,41
-0,21
0,00
0,20
0,02
0,24
0,01

Drammen videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Drammen videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-17

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Kunst, design og arkitektur (KD)
Studiespesialisering (ST)
Service og samferdsel (SS)
Salg, service og reiseliv

Vg1

Vg2

Vg3

Total

0,0
0,0
1,7

4,3
0,0
4,7
0,0

16,7
8,0
2,2

3,9

4,4

5,8
2,5
2,8
0,0
6,5
3,2

6,5
1,7

Drammen videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Drammen videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Året vi har lagt bak oss, har vært et godt år for Drammen videregående skole når vi legger målbare
resultater til grunn. Vi har framgang både når det gjelder gjennomføring og karakterutvikling på tvers
av både studieprogram og trinn. Funnene fra elevundersøkelsen er påfallende stabile. Der er lite
variasjon både over tid og sammenliknet med fylket og landet som helhet, men også her ser vi en viss
framgang. Vi vil påpeke at skolen har ca. 900 elever på studiespesialisering og ca. 350 elever til
sammen på idrettsfag, kunst, design og arkitektur og salg, service og reiseliv. Derfor blir utslagene mye
sterkere på de tre sistnevnte studieprogrammene selv om det kan dreie seg om få individer.
Vi fester oss særlig ved tallene for gjennomføring der vi oppfyller skolens mål om å komme over 90%
og får de høyeste tallene vi har hatt. Dette henger for en stor del sammen med ytre forhold. Nasjonale
vedtak om å suspendere fraværsføringen på slutten av året og avlyse eksamen bidro. Dermed ble
fraværs-grensa mindre viktig, og ingen strøk til skriftlig eksamen. Vi ser derfor at
gjennomføringsprosenten økte særlig sterkt på VG3. Samtidig satte skolen inn egne tiltak. Det ble
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lengre tid for lærere og elever til å sikre et godt vurderingsgrunnlag, noe vi opplevde som nødvendig i
en tid med mye hjemmeskole og endrede rammer for opplæring og vurdering.
Karakterutviklingen viser et klart skille mellom studieforberedende og yrkesfaglige programmer. På
studieforberedende blir det en klar nedgang i karakterer fra ungdomsskolen til VG1. Dette bildet er
gjennomgående også på landsplan. Særlig sterkt ser vi det i fagene matematikk (fra 4,2 til 3,7 i 1P) og
naturfag (fra 4,6 til 4.0). Dette gjenspeiler lærernes oppfatning av at det er en diskrepans i vurderingen
mellom skoleslagene. Elevene har ikke blitt faglig svakere, men de møter til dels andre kriterier. Fra
VG1 til VG2 er karakternivået stabilt, for så å vise positiv utvikling fra VG2 til VG3. Det er sannsynlig at
det henger sammen med at elevene da velger programfag som de er motivert for å ta, og at de legger
inn ekstra innsats fram mot endelig vitnemål. På yrkesfag er bildet helt annerledes med klart positiv
karakterutvikling fra trinn til trinn. Til gjengjeld scorer elevene der lavere på faglig utfordring.
Vi har jobbet med vurdering for læring over flere år. Likevel viser det seg vanskelig å få til en signifikant
utvikling her. En gruppe lærere har vært engasjert i et prosjekt med mer karakterfri vurdering. Det
virker lovende, og vi kan bruke erfaringene herfra i det videre arbeidet. Det er særlig på feltene
egenvurdering og medvirkning til vurdering resultatene er lave. Noe tilsvarende finner vi igjen på
tallene for elevdemokrati og medvirkning. Vi har gode tall når det gjelder for eksempel elevrådsarbeid,
men lavere når det gjelder medvirkning i klasser og grupper. Også på variablene variert og relevant
opplæring skårer skolen lavere enn ønsket.
Vi er fornøyde med at det store flertallet av skolens klasser viser 0 i mobbing. Årets tall viser at
mobbing er nær forbundet med miljøet i den enkelte klasse, og at de statistiske variasjonene mellom
studieprogram og trinn kommer som konsekvens av det. På idrett ser vi at 5 av 6 klasser ligger lavt,
selv om idrett som helhet ligger for høyt. Vi må derfor fortsette å jobbe godt med miljøet i alle klasser.
Skolen har system for å håndtere dette.
Vi ønsker å kommentere funnene på tidligere service og samferdsel, nå salg, service og reiseliv
særskilt. Skolen er svært fornøyd med utviklingen der. De skiller seg ut med sterke funn og god
utvikling på variabler som støtte fra lærerne, vurdering for læring, medvirkning, relevant opplæring og
variert opplæring. Dette henger sammen med en helthetlig satsing.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
På salg, service og reiseliv har vi lagt om opplæringen til å bli klart mer praksisnær. Vi har nå to
«stolper». En parallell på VG1 og VG2 spesialiserer seg på organisasjonsarbeid og driver sin egen
hjelpeorganisasjon, «Frontal Aid Organization». Den andre parallellen startet opp høsten 2021 med å
drive skolens kantine, Kafé Påfyll, i samarbeid med en ansatt kafépedagog. Begge skaper sammenheng
og opplevd mening i opplæringen, særlig i programfagene, men også i fellesfagene. I klassene med
organisasjonsarbeid er elevene selv helt konkret med på å sette opp sin egen årsplan. Disse tiltakene
videreutvikles, og vi vil vurdere hvordan erfaringene kan inspirere til utvikling også i andre
utdanningsprogram. Kafédriften er også nær knyttet til skolen som miljøfyrtårn. Vi er stolte over å
være en av de første skolene i Viken fylkeskommune som er resertifisert som miljøfyrtårn.
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Mobbetallene bør ytterligere ned. Vi er overbevist om at det beste er å tenke forebyggende og
etablere trygge klassemiljøer. I tråd med dette gjennomførte vi i år ei oppstartsuke for VG1 med vekt
på felles aktiviteter. Her har vi høstet erfaringer vi kan bygge videre på. Vi har miljøarbeidere som
sammen med kontaktlærerne jobber med klasser og enkeltelever, både forebyggende og med saker
som oppstår.
For å fange opp klasser og elever som trenger oppfølging og hindre frafall, har skolen et system med
triangelmøter. Der møtes et team av klassens kontaktlærere, en rådgiver og en skoleleder fire ganger i
året blant annet for å fange opp enkeltelever som trenger tiltak for å fullføre i tillegg til saker som
gjelder klassemiljø. Vi erfarer at detter er et system som sikrer et godt lag rundt elevene.
For ytterligere å styrke gjennomføring og faglige resultater, har skolen flere tiltak. Vi er sertifisert som
dysleksivennlig skole og har et fast dysleksiteam der faste lærere følger opp hver sine elever med
dysleksi eller dyskalkuli gjennom skoleløpet. Noen ønsker mye oppfølging, andre mindre, men denne
systematikken sikrer at de får det de trenger. Antall elever med vedtak om spesialundervisning er
nesten doblet i løpet av de siste fem årene. Det dreier seg ofte om ungdommer med ulike former for
psykiske vansker, sosial angst e.l. For mange er tiltaket at de har færre fag hvert år og dermed får
utvidet rett til å fullføre videregående opplæring.
For å gjøre elevene enda mer studieforberedt, har vi i år laget et «skriveverksted». Med utgangspunkt i
skolebiblioteket er tilbudet rettet mot både enkeltelever og klasser. Elevene får bistand med skriftlige
arbeider. En av våre lærere tok videreutdanning i skriving som del av videreutdannings-tilbudet
«Kompetanse for kvalitet». Hun er tilknyttet skriveverkstedet og tilbyr skreddersydde kurs tilpasset
ulike fag, men ofte programfag som biologi eller politikk og menneskerettigheter. Tilbakemeldinger
tilsier at dette styrker læringa og gir verktøy til å nærme seg fagfornyelsens krav om dybdelæring og
akademisk skriving.
Etter at Covid-19-pandemien slo inn, har både elever og lærere hatt en krevende hverdag med mange
uker på rødt nivå og mye digital hjemmeundervisning. Hverdagen blir ensformig for elevene. Mange
lærere har fått en bratt læringskurve i bruk av digitale verktøy. Dette er styrket gjennom kursing og
erfaringsdeling. Vi har et eget team for digital brukerstøtte med kursmateriell, spørsmål og svar og
deling av gode eksempler. Dette er ment å gi flere verktøy og dermed møte noe av utfordringen med å
skape mer variert undervisning. Det kan følges opp også i en mer normal skolehverdag.
Skolen trenger tiltak som kan styrke elevenes medvirkning, særlig inn i klasser og grupper. Dette
utpeker seg som et område vi bør utvikle. Vi har et system for læringsevaluering, men årets funn tyder
på at det må vi friske opp og bygge videre på.
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2.9 Drømtorp videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

573
658
80,4
8,0
34,1
92 016 100
97,2%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Drømtorp videregående skole
Service og samferdsel
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Medier og kommunikasjon
Helse- og oppvekstfag
Design og håndverk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Drømtorp
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Drømtorp
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Design og håndverk
Helse- og oppvekstfag
Medier og kommunikasjon
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Service og samferdsel
Drømtorp videregående
skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

6,7
8,4
5,9
7,6
4,5
7,8

10,7
17,8
15,4
22,5
6,7
14,6

4,7
6,3
5,5
6,3
4,7
5,6

7,2

16,2

5,8

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg2
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg3 og Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,22
3,80
3,91
3,88
3,99
3,96
4,24
4,23
4,23
4,01

4,30
4,10
4,15
3,91
4,08
4,04
4,36
4,03
4,18
4,12

0,08
0,30
0,24
0,02
0,09
0,08
0,12
-0,20
-0,06
0,10

Drømtorp videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Drømtorp videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Medier og kommunikasjon (ME)
Påbygg (PB)
Design og håndverk (DH)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Service og samferdsel (SS)
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Salg, service og reiseliv

Vg1

Vg2

Vg3

Total

0,0

0,0

0,0
1,4

1,6

5,6
3,5
5,9

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

3,4
6,1
2,6

Drømtorp videregående skole

3,4

1,0

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Drømtorp videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Elevene som kommer inn på Drømtorp har snitt høyere eller likt fylket og eller i landet på de fleste
programområdene. Kun på Medier og kommunikasjon (ME) og Påbygging til generell
studiekompetanse (3PB) er det noe lavere enn dette snittet. 8 prosent av skolens elever i ordinær
opplæring har færre enn 30 grunnskolepoeng, og disse elevene finner vi særlig på Vg1 Salg, service og
reiseliv (SR) (20 prosent av elevene), Informasjon og medieproduksjon (IM) (11 prosent) og 3PB (10
prosent). Våre elever i ordinær opplæring fullfører og består (86 prosent) i større grad enn elever på
tilsvarende utdanningsprogrammer i fylket (82,8 prosent) og landet ellers (81,2 prosent), med unntak
av elevene på Design og håndverk (DH) (61,5 prosent) og Helse og oppvekst (HS) (78,8 prosent). Vi ser
at andelen som fullfører og består er proporsjonal med antall grunnskolepoeng, altså at de med
svakest grunnskolepoeng fullfører og består i minst grad. Andelen sluttere er lavere på Drømtorp sett
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under ett (3,8 prosent) enn ved tilsvarende utdanningsprogram i fylket (5,3 prosent) og landet ellers
(5,4 prosent), men høyere enn det vi har satt som skolens mål (< 2,5 prosent).
For å sikre inkludering for alle i skolens fellesskap har vi som mål at elevene i snitt skal ha mer enn 95
prosent nærvær. Elevfraværet ved skolen er synkende, men er likevel for høyt (5,8 prosent i
unntaksåret 2020), og høyere enn i fylket og landet ellers. Vi ser at fraværet henger sammen med
grunnskolepoengene ved at det er elevene med de svakeste forkunnskapene som har det høyeste
fraværet på vår skole.
Sett under ett har elevene våre positiv karakterutvikling fra forrige trinn, med unntak av elevene på
3PB som har en svak negativ karakterutvikling (-0,20). 3PB har en krevende fagkombinasjon, og
overgangen fra mye praktisk opplæring til ren teoretisk opplæring er krevende. Når vi går dypere inn i
tallene kan det se ut til at vi er flinkest til å løfte elevene som kom inn med mellom 35 og 50
grunnskolepoeng ved vår skole. Det er elevene med de høyeste (> 50) og de laveste (< 35)
grunnskolepoengene som har svakest karakterutvikling.
Flertallet av elevene våre trives på skolen. Elevenes læringsmiljø er svært viktig for elevenes læring og
et satsingsområde for skolen, derfor tar skolen tallene fra elevundersøkelsen på dette området svært
alvorlig. Mobbetallene for skolen er for høye. På alle utdanningsprogrammer bortsett fra ME opplever
elever mobbing. Elevundersøkelse viser at de fleste av elevene ved skolen opplever god relasjon til
lærer. Likevel oppgir en gruppe elever særlig på PB og HS at de ikke trives noe særlig og 25 prosent av
elevene sier at de opplever at bare noen få, én eller ingen lærere bryr seg om dem.
Basert på resultatene ser vi to hovedutfordringer:



Øke faglig utvikling og opplevelse av mestring for alle elever, og særlig elever med svake
forkunnskaper
Fange opp de elevene som ikke har det bra, og sørge for at alle elever blir sett og hørt av
lærerne

Vi tror at ved å jobbe godt med disse to utfordringene, vil vi også klare å redusere elevfraværet slik at
alle elever får delta i skolens fellesskap og dermed ha større mulighet til å fullføre og bestå.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Problemstillingene som ligger i disse utfordringene er komplekse, og skolens arbeid med profesjonelle
læringsfellesskap er derfor helt sentralt for å løse utfordringene. Videre tar vi utgangspunkt i et bredt
inkluderingsbegrep der både sosial, faglig og personlig inkludering ses som vesentlig for at eleven skal
ha et godt og trygt læringsmiljø. Skolens visjon Ditt potensial – vårt felles ansvar beskriver denne
tankegangen, og vi jobber med både faglig og sosial mestring for alle våre elever slik at de kan nå sine
mål. Dette er beskrevet mer utfyllende i skolens Standard for opplæring og vurdering som ligger på
hjemmesiden.
Den første skoleuken har vi oppstartssamtaler med alle elevene, og samtidig kartlegges alle elever
faglig. Kartleggingsresultatene gjøres kjent for alle klassens lærere så snart de foreligger. Sammen med
informasjon fra oppstartssamtalen danner dette et godt grunnlag for tilpasset opplæring for alle
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elever. For å sikre mestring, motivasjon og faglig utvikling, gjenstår det å skape eierskap til resultatene
hos hver enkelt lærer og følge opp med nye kartlegginger gjennom året. En rød tråd i resultatene våre
er at elever med svake forkunnskaper ser ut til å streve på flere områder. Dette perspektivet ønsker vi
å sette søkelys på i det daglige arbeidet med elevenes læring, trivsel og utvikling.
Skolens system for arbeid med læringsmiljøet er beskrevet i vår standard. I tillegg til oppstartssamtaler
har vi tverrfaglig læringsteam, klasselærerråd og jevnlige møter mellom kontaktlærer og
avdelingsleder for oppfølging av læringsmiljø og enkeltelever. Gjennom disse foraene, hvor vi
samarbeider om elever på tvers av fag, skaper vi arenaer for erfaringslæring og kompetanseutvikling i
profesjonelle læringsfellesskap. Videre bruker vi elevmentorer blant annet for å lage inkluderende
sosiale aktiviteter i klassen og i midttimene for alle elever på skolen. Vi har utviklet tilbudet fra
aktiviteter for elever som allerede opplever sosial mestring, som ballspill i hallen eller foto booth med
utkledning i skoletorget til også å inkludere aktiviteter for elever med lav opplevd sosial mestring, for
eksempel rollespill/D&D, bolle og bok på biblioteket og den elevdrevne Tekoppen.
Vi er kjent med de aller fleste av tilfellene bak mobbetallene i datagrunnlaget, og vurderer at det betyr
at vi har et velfungerende system for å fange opp når elever ikke opplever at de har et godt og trygt
læringsmiljø. Vi har dette høyt på agendaen, og vil fortsette med dette. Som grunnlag for utvikling av
treffsikre tiltak i hverkapittel 9A-sak (i opplæringsloven), er undersøkelse og identifisering av
opprettholdende faktorer vesentlig, og det er første trinn for å utvikle tiltak i hver enkelt sak. Vi har
nylig utviklet verktøy for kartlegging av læringsmiljøet på elev- og gruppenivå nettopp med henblikk på
å identifisere slike opprettholdende faktorer, og er i gang med å ta disse i bruk. Vi vurderer også om
noen av disse verktøyene skal bli en del av det systematiske forebyggende arbeidet med
læringsmiljøet.
Et av skolens store utviklingsarbeider inneværende skoleår og de neste årene er læreplananalyse og
vurderingsarbeid. Målet er at lærerne samarbeider om følgende fire spørsmål når de planlegger
opplæringen:
 Hva skal elevene lære, og hva skal de kunne gjøre med det de har lært?
 Hvordan ser det ut når elevene har lært det de skal?
 Hva gjør vi med dem som ikke lærer det de skal?
 Hvordan kan vi videreutvikle elevenes læring når de har nådd målene?
Når disse fire spørsmålene danner grunnlaget for samarbeid om opplæringen, vil hver lærer få støtte
til å planlegge god tilpasset opplæring for alle elever slik at elevene opplever mestring og alle lærer
mer.
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2.10 Dønski videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

491
532
51,4
6,0
12,1
55 879 550
97,3%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Dønski videregående skole
Studiespesialisering
Idrettsfag
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret

62

60.0

70.0
Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Dønski
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Dønski
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Idrettsfag
Studiespesialisering
Dønski videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

4,0
6,1
5,1

11,1
19,3
15,3

3,8
5,5
4,7

Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg1
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg2
Vg3 og Vg4 Studieforberedende utdanningsprogram
Dønski videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet
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Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,19
4,39
4,10
4,23

4,29
4,38
4,30
4,32

0,10
-0,01
0,20
0,09

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Dønski videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20

3.0

3.5

2020-21

4.0

4.5

5.0

Viken, 2020-21

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Studiespesialisering (ST)
Dønski videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

64

Vg1

Vg2

Vg3

Total

0,0
2,9
1,4

2,9
0,0
1,6

1,9
7,3
4,6

1,5
3,2
2,4

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Dønski videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Jevnt over skolen er skolen inne i en meget positiv utvikling. Dette gjelder både gjennomføring,
karakterutvikling og på viktige områder i Elevundersøkelsen. Skolens resultater har blitt gradvis bedre
over tid, og det er spesielt gledelig at vi har klart å opprettholde resultater på fullført og bestått som
er godt over forventet sett i forhold til elevenes forutsetninger. Karakterutviklingen er også positiv
med 0,09 karakterpoeng. I sum viser dette en skole med stabil utvikling og godt grunnlag for videre
forbedringsarbeid.
I Elevundersøkelsen trekker vi fram positiv utvikling på mobbing, trivsel og læringskultur.
Mobbetallene er lave i forhold til tallene for Viken og viser også en positiv utvikling sammenlignet med
foregående år. Enkelte klasser har likevel høyere tall. Trivselen er svært høy, 4,4. Dette er høyere tall
enn Viken og også opp fra 2019-20. Læringskulturen er lavere enn i Viken, men likevel i en positiv
utvikling internt på Dønski. Elevundersøkelsen gjennomføres på alle trinn. Tallene som kommenteres
er derfor de samlede tallene.
Områdene i Elevundersøkelsen som utpeker seg som mindre positive, er vurdering for læring, variert
opplæring og elevdemokrati/elevmedvirkning. Dette er områder hvor indikatorskåren har variert de
foregående årene, men understreker viktigheten av at skolen må forbedre seg for ytterligere å
forbedre elevenes læring. Alle disse områdene er viktige for elevenes læring.
Fraværet synker på linje med resten av fylket. Selv om dette er en positiv utvikling, ser vi at nedgangen
har vært mindre på Dønski enn snittet i fylket.
Resultatene fordelt på utdanningsprogram viser at idrettsfag har høyest tall for fullført og bestått,
93,9, mens studiespesialisering har 92,4. Utviklingen er spesielt gledelig for studiespesialisering, der
andelen som fullfører og består har økt med 13,2 prosentpoeng siden 2017-18. Idrettsfag ligger stabilt
høyt siste to år, med nedgang på 0,4 prosentpoeng siden 2017-18.
Elevundersøkelsen fordelt på utdanningsprogram viser at mobbetallene er lavere på idrettsfag enn på
studiespesialisering, med 1,5% mot 3,2%. Ellers viser Elevundersøkelsen ingen signifikante forskjeller
mellom utdanningsprogrammene.
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Tallene i Elevundersøkelsen og resultater for karakterutvikling og fullført og bestått tyder på at skolen
har klart å gi elevene et godt tilbud under koronasituasjonen 2020. Trivselen er høy, elevene opplever
høyere støtte fra lærer enn tidligere og gjennomføringsresultatene er svært gode. Det underbygger
inntrykket av at lærerne har strukket seg langt for å gi elevene opplæring og en skolehverdag mest
mulig lik normalen.
Karakterutvikling i de ulike fagene viser at spesielt matematikk har en positiv utvikling de siste to
årene. I alle matematikkfag er det bedre karakterer i 2019-20 enn i 2017-18. Det er jobbet over tid for
å øke antallet som består matematikkfaget med blant annet styrkningsressurser til dette. Det er da
gledelig at elevene også øker karakterene i faget. Vi ser at norsk har hatt en nedgang i
karakterresultater de siste årene. En viktig informasjon er likevel at seksjonen har jobbet bevisst med å
redusere avviket mellom eksamen og standpunkt, og selv om karakterer i standpunkt da går ned, kan
det være mulig at dette er en riktig utvikling. Tallene for norsk bør uansett undersøkes nærmere.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Skolen har en strategiplan som gjennom flere år har hatt stabile mål, flest mulig skal fullføre og bestå,
elevene skal lære mer og elevene skal ha et trygt og godt læringsmiljø. Strategiplanen er redigert nå i
januar etter resultater fra Elevundersøkelsen og i tillegg på bakgrunn av fjorårets resultater.
Strategiplanen er vårt viktigste samlede verktøy for hvordan vi skal utvikle oss.
På bakgrunn av resultater og drøftinger med tillitsvalgte er blant annet følgende satsninger prioritert i
strategiplanen: Tett elevoppfølging, variert og tilpasset undervisning i lys av fagfornyelsen, samt
utvikling av profesjonsfellesskapet. For å sikre forankring i organisasjonen er det utarbeidet
konkretiserte tiltak på fag- og avdelingsnivå. Tiltakene blir fulgt opp gjennom en møteplan som
prioriterer oppfølging av de ulike tiltakene.
Vurdering for læring er et av områdene vi skal utvikle oss på. I strategiplanen er dette koblet opp mot
variert og tilpasset undervisning. I arbeidet med nye læreplaner er vurderingsarbeidet prioritert, og
her bygger skolen videre på tidligere kollektivt arbeid med blant annet nettbasert opplæring i
vurdering for læring. Vi har hatt planleggingsdag i januar 2021 der vurderingsarbeid var tema, og der
faggrupper jobbet med både underveis- og sluttvurdering. Å trekke elevene inn i vurderingsarbeidet er
viktig, og bør også sees i sammenheng med elevmedvirkning. Vurderingsarbeid blir temaer på
møteplanen utover året, og der skal også de enkelte fag, for eksempel norsk og matematikk, jobbe
med sluttvurdering. Rammen for vurderingsarbeidet er fagfornyelsen og ny vurderingsforskrift fra
august 2020.
For at tett oppfølging skal lykkes i større grad må vi gjøre rolleavklaringen enda tydeligere. Faglærere,
kontaktlærere, rådgiver, avdelingsledere og andre personer i IKO1-arbeidet er alle viktige brikker i
oppfølgingsarbeidet, som alle må ha en klar oppgave. På den måten kan fraværet gå ytterligere ned og
den faglige utviklingen kan bli bedre. Klasseteam annenhver uke vil også være viktig for å sikre
kontinuitet i oppfølgingsarbeidet.
Skolen jobber systematisk og involverende med resultater og undersøkelser. Elevundersøkelsen er tatt
opp i de enkelte klasseteamene (klassens lærere), og kontaktlærerne har involvert elevene i hvilke
tiltak som bør gjøres i den enkelte klasse. Rektor har møter med elevrådet for å få kvalitative innspill i
punktene i Elevundersøkelsen. Dette er gjort over flere år og styrker elevdemokratiet. Arbeidet med
klassene følges opp med møter i klasseteamene hver 2. uke. Videre involveres lærerne i arbeidet med
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oppfølging av halvårsvurdering med karakter i januar og midtveisvurderinger i mars og oktober. På alle
disse stoppunktene gjennomføres strukturerte og involverende prosesser der lærerne sammen legger
planer for å løfte den enkelte elev. Den tette oppfølgingen struktureres slik at det er mest mulig klart
hvem som gjør hva av faglærer, kontaktlærer, ledere og IKO-team.
Som ramme for skolens utvikling ligger vår visjon: «På Dønski skal alle lykkes». Visjonen er godt kjent
og ligger til grunn for vår strategi, og ikke minst er den med på bygge opp under en kultur der alle skal
bidra til at hver enkelt skal løfte seg. Dette krever åpenhet og samarbeid mellom ansatte, og at vi er
villige til å diskutere hvilke tiltak som er riktigst å prioritere. Skolen satser på kollegaveiledning. Dette
innebærer observasjon og veiledning mellom lærere på samme fag/trinn, og at kollegaveiledningen
skal kobles til fagfornyelsen. Tillitsvalgte sitter i styringsgruppa for kollegaveiledningen, og deres bidrag
er avgjørende for at innretningen på kollegaveiledningen oppleves relevant for lærerne.
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2.11 Eidsvoll videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

704
746
88,4
11,0
27,8
101 130 127
98,8%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune
Eidsvoll videregående skole
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialisering
Påbygg Vg3
Idrettsfag
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Bygg- og anleggsteknikk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Eidsvoll
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Eidsvoll
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Idrettsfag
Påbygg Vg3
Studiespesialisering
Teknikk og industriell
produksjon
Eidsvoll videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

23,5
11,3
19,6
22,0
23,3
15,8

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

2,5

13,5

2,7

4,5

18,2

4,5

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg2
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg3 og Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,30
3,17
3,67
4,12
3,76
3,92
4,09
3,80
4,06
3,84

4,14
3,55
3,82
4,19
3,74
3,94
4,39
3,79
4,33
3,96

-0,15
0,38
0,14
0,07
-0,02
0,02
0,30
-0,01
0,27
0,12

Eidsvoll videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Eidsvoll videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Elektrofag (EL)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Teknikk og industriell produksjon (TP)
Elektro og datateknologi
Teknologi- og industrifag

Vg1

Vg2

Vg3

Total

5,3
6,8

8,2
4,2

9,5
0,0
4,2

8,0

7,7
9,5
6,9
22,2

7,4
3,5
4,2
7,8
9,5
7,0
22,2
0,0
3,7
6,1

7,1
0,0
3,7
5,1

Eidsvoll videregående skole

8,4

4,3

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Eidsvoll videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene:
Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring de siste årene har vært stabil. Skolen har en visjon om at elevene skal
gjennomføre og bestå med best mulig resultat. Det er forskjell på å fullføre med bestått resultat og det
å gjennomføre med best mulig resultat. Detaljert oversikt over elevenes status gjennom hele
skoleforløpet er en av våre styrker.
Yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram skårer ulikt på fullført og bestått. Byggfag og
Helse- og oppvekst har lavere skår. Inntakspoengene er i gjennomsnitt lavere for elevene i disse
klassene. De to siste årene har vi økt med en klasse på Vg1 i begge programområdene, men flere av
elevene har ikke Byggfag eller Helse- og oppvekstfag som sitt førsteønske, og de har lang reisevei.
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Sluttårsak har ofte sammenheng med disse faktorene. Vi har også tilrettelagt opplæring i de to samme
utdannings-programmene, der flerårig opplæringsløp/grunnkompetanse påvirker resultatene.
Elektrofag og Idrettsfag har som forventet gode resultater. Vg3 Påbygg varierer fra år til år, pga.
inntakspoeng og antall elever i klassen. Liten gruppe har gitt mulighet for mer støtte til hver elev. På
studiespesialiserende utdanningsprogram er resultatet 88 prosent, og det er en positiv utvikling som
kan ha sammenheng med systematisk og målbevisst oppfølging av enkeltelever.
Et interessant funn i dagens diskusjon om nærskole, er at flere elever som velger å avbryte
opplæringen på dette utdanningsprogrammet heller ikke har skolen som sitt førstevalg, samt at de har
lang reisevei.
Skolebidragsindikatorene viser at vi bidrar over gjennomsnittet både for yrkesfaglige- og
studieforberedende utdanningsprogram, og dette er tilfellet gjennom flere år.
Karakterutvikling
Totalt er det positiv karakterutvikling for studiespesialiserende, men overgangen fra grunnskolen til
videregående skole kan være utfordrende fordi det er flere fag og timer, mer teori og fag som kan
oppleves som vanskeligere. Dette kombinert med nye metoder og vurderingsformer, kan forklare en
negativ karakterutvikling i starten av løpet, men den endres i positiv retning de to siste årene. Positiv
karakterutvikling innenfor yrkesfagene mener vi har sammenheng med at elevene møter et fagområde
som de er motivert for. Den marginale nedgangen på Vg2 kan skyldes mindre bruk av utplassering
grunnet pandemien.
Læringsmiljø
Relevant opplæring
Her ligger skolens resultater mellom 3,5-3,8. Dette burde vært høyere, men resultatene kan også ses i
lys av tiden vi er i. Vi ser også relevant opplæring i sammenheng med tilpasset opplæring, og det kan
også forklares med mindre rom for slik aktivitet og tilpasninger nå.
Vurdering for læring
Både i resultatene og i dialog med elevene, ser vi at det er et potensial for utvikling. Det er ingen høy
score verken for Viken eller oss, til tross for satsing. Hvorfor? Hva er det med vurdering for læring som
gjør at elevene svarer som de gjør? Handler dette uansett om karakterer? Eller eksamen? Faglig
utfordring? I dialog med elevene gir de uttrykk for at det er større faglige utfordringer når de sitter
hjemme, og det er krevende. I undersøkelsen vises svarene fra elever på Vg1 i en periode med mer
tilstedeværelse på skolen.
Mestring og motivasjon
Tilpasset opplegg kan bidra til motivasjon og mestring, men hva skal til for å løfte elevene her?
Sammenliknes svarene i «Mestring» med «Motivasjon», er det lavere score på motivasjon. Kan dette
handle om rett valg og karriereveiledning før de velger retning og skole? Er det en sammenheng?
Mobbing
Flere klasser skårer rødt. Dette tas på alvor. Elevundersøkelsen gir muligheter for å avdekke mobbing
på klassenivå, og det jobbes aktivt med utfordringen. Elevene poengterer at de pga. pandemien savner
fysiske møteplasser i skolesamfunnet.
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Elevdemokrati og medvirkning
Tema som preger skolens historie og som det er tradisjon for å prioritere. Vi er gode på klassenivå,
men kan bli bedre på områder som handler om fellesskap på skolen.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Vi skal fortsette det systematiske arbeidet rundt enkelteleven og være spesielt oppmerksom på elever
med lang reisevei, som heller ikke har fått oppfylt sitt førsteønske.
Det er områder innenfor læringsmiljøet som kan løftes. Vi er gode til å se enkeltelever, og spesielt
elever som har behov for tilpasset opplæring. Det skal vi fortsette med, men i større grad legge vekt på
tiltak som kan løfte elever som er høyt presterende. Vi håper det kan bidra til en læringskultur som
dreier i retning av mestring og motivasjon for alle våre elever.
Demokrati og medbestemmelse - vi skal sette av mer tid til erfaringsdeling og videreutvikle metodene
for elevdemokratiet, slik at tiltak vi iverksetter treffer og har god effekt.
Mobbing – vi vil fortsette det forebyggende arbeidet som blant annet VIP og VIP-makkerskap, «Med
fra start» og mulighetene som ligger i klassens time. Når mobbing og uønsket atferd avdekkes, går vi
aktivt inn i problematikken i tråd med gjeldende retningslinjer.
Skolen vil prioritere tid til pedagogisk utviklingsarbeid der lærere, ledere og andre ansatte kan
reflektere over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis.
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2.12 Eikeli videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

435
423
36,4
5,9
6,8
44 804 700
96,1%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Eikeli videregående skole
Studiespesialisering
Service og samferdsel
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

60.0

Gjennomført skoleåret

74

70.0
Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
15
10
5
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Eikeli
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Eikeli
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Eikeli videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

13,8
7,5
7,9

53,3
29,5
31,1

12,8
7,5
7,9

Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg2
Total
Vg3 og Vg4 Studieforberedende utdanningsprogram
Eikeli videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet
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Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,12
3,15
4,06
3,91
3,48
3,87
3,69
3,89

4,10
3,96
4,09
3,95
3,57
3,92
3,88
3,97

-0,01
0,81
0,04
0,04
0,09
0,04
0,19
0,09

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Eikeli videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20

3.0
2020-21

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken, 2020-21

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Studiespesialisering (ST)
Salg, service og reiseliv
Eikeli videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet
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Vg1

Vg2

Vg3

Total

2,1
10,0
2,9

4,6

1,2

4,6

1,2

2,8
10,0
3,0

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Eikeli videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Skolens resultater når det gjelder skolegjennomføring er over fylkessnittet på Studiespesialisering. Det
er tilfredsstillende, men det er uten tvil mulig å forbedre dette resultatet. Elevene som begynner på
Eikeli har et relativt lavt karaktersnitt sammenlignet med nærliggende skoler, men inntakssnittet er
allikevel på et nivå som burde tilsi at et høyere antall av elevene burde gjennomføre.
Når det gjelder Service og samferdsel er andelen som fullfører og består oppsiktsvekkende lav. På
dette utdanningsprogrammet har Eikeli lang tradisjon for en høy skolegjennomføring. Skolen merker
seg at det er en urovekkende høy andel av elevene på dette utdanningsprogrammet som i fjor føler at
de blir mobbet. Fraværet i fjor er også høyt. Det er en nær sammenheng mellom trivsel, nærvær og
skolefaglige prestasjoner. Den lave gjennomføringsandelen må sees i sammenheng med dette.
Utviklingen i samlet karaktersnitt er positivt på begge utdanningsprogram over alle årene, med unntak
av Vg1 Studiespesialisering som har en svak nedgang (-0,1). Det er verdt å merke seg at de elevene
som løftes mest, er elevene på Service og samferdsel som faktisk har en oppsiktsvekkende positiv
utvikling i karaktersnitt, spesielt på Vg1. Den positive utviklingen i samlet karaktersnitt på Service og
samferdsel har vært et kjennetegn på dette utdanningsprogrammet de siste årene.
Det er flere områder å ta tak i når det gjelder læringsmiljø. Skolen merker seg imidlertid at elevenes
motivasjon, og støtten de føler at de får fra lærerne, har vært økende over tid. Det er grunn til å tro at
dette også er en medvirkende årsak til at elevene har en positiv karakterutvikling mens de er elever på
Eikeli videregående skole.
Når det gjelder elevmedvirkning ligger Eikeli under fylkessnittet på samtlige områder. Noe av årsaken
kan forklares med at omleggingen til Teams-møter fra mars 2020 har vært krevende for elevrådsstyret,
noe som har medført langt færre elevrådsmøter. Hjemmeskole med Teams-undervisning har også
bidratt til lavere elevmedvirkning. Et enkeltelement som også har hatt betydelig innvirkning er
organisering av prøver/vurderingssituasjoner, der elevene i liten grad har fått medvirke, noe som har
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betydd mange og tette vurderingssituasjoner med karakter. Skolens miljøarbeider har vært sykmeldt
siden begynnelsen av november 2020. Dette har ført til at elevene har hatt mindre tilgang til en
voksenperson.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Skolen har økt rådgiverressursen fra 100 prosent til 200 prosent fra skolestart til uke 40. Resten av
skoleåret er rådgiverressursen økt fra 100 prosent til 140 prosent. Dette gjør at elevene har økt tilgang
til rådgiver ved skolestart og gjennom skoleåret. Skolen tror at dette spesielt vil komme elevene på
Vg1 til gode.
Skolen har tilsatt permanent en ekstra miljøarbeider i 20 prosent stilling slik at elevene vil ha flere
voksenpersoner å henvende seg til.
Skolen har omorganisert ledergruppa ved å innføre trinnledere. Trinnlederne skal følge opp og støtte
kontaktlærerne i arbeidet med å være tett på elevene. Trinnlederne skal følge sine elever gjennom
hele sin opplæring på Eikeli.
Ledergruppa tar imot elevene hver morgen når de kommer til skolen. Vi tror at synlige ledere vil skape
større trygghet for elevene.
Ledergruppa har utarbeidet en vurderingsplan for å sikre at elevene ikke får en opphopning av
vurderingssituasjoner.
Skolen håper at de ovennevnte tiltak også skal føre til at færre elever føler seg mobbet.
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2.13 Eiker videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

415
425
37,0
5,0
10,8
47 261 950
93,8%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Eiker videregående skole
Studiespesialisering
Service og samferdsel
0.0
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Fullført og bestått

30.0

40.0
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60.0

Gjennomført skoleåret

79

70.0
Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent

10
5
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Eiker
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Eiker
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Eiker videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

5,1
3,0
3,2

21,6
11,4
12,4

4,9
3,0
3,2

Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg2
Total
Vg3 og Vg4 Studieforberedende utdanningsprogram
Eiker videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet
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Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,70
3,52
4,51
4,33
3,56
4,25
4,18
4,32

4,39
3,70
4,28
4,48
3,80
4,41
4,48
4,39

-0,31
0,18
-0,23
0,15
0,24
0,16
0,30
0,07

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Eiker videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20

3.0

3.5

2020-21

4.0

4.5

5.0

Viken, 2020-21

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Studiespesialisering (ST)
Service og samferdsel (SS)
Salg, service og reiseliv

Vg1

Vg2

Vg3

Total

2,8

3,9
0,0

0,0

3,5

0,0

2,3
0,0
18,2
3,7

18,2
6,4

Eiker videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet
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Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Eiker videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
95,6% av våre elever fullførte og bestod skoleåret 2019/20. Her ligger vi 8,6% høyere enn nasjonalt
nivå. Når vi filtrerer på utdanningsprogram, viser dataene at vi har en høyere andel fullført og
bestått i studiespesialiserende utdanningsretning (ST) i forhold til vårt yrkesfaglige utdanningsprogram
- Service og samferdsel (SS). Allikevel har vi 13,3% høyere gjennomføringsscore på YF sammenliknet
med nasjonale tall. Gode tall på grunn av satsing over lenger tid.
Totalfraværet er lavere på ST og noe høyere på yrkesfag (YF) sammenlignet med Viken. Grafene viser
at fraværet gikk kraftig ned når fraværsgrensa ble innført i 2016. SS har noe høyere fraværsprosent i
2018/19, men dette er i hovedsak knyttet til enkeltindivider med særskilte utfordringer som skolen har
god kjennskap til. Nedgang i fravær forrige skoleår kan skyldes hjemmeskole og forenkling ved
dokumentasjon av fravær.
Tallene for utvikling av karaktersnitt (skolebidrag) viser ulikheter mellom utdanningsprogrammene.
Elevene på VG1ST har en nedgang i karaktersnittet fra ungdomsskolen, mens elevene på VG1 YF har
en økning. På VG2 og VG3 ser vi at begge utdanningsprogrammene har et positivt skolebidrag fra
foregående skoleår.
Elevundersøkelsen på VG1 viser at skolen skårer høyere enn snittet i Viken på faglige utfordringer,
mens ved øvrige indikatorene på læringsmiljø ligger vi noe lavere. Vi har en positiv utvikling på
indikatoren for variert opplæring.
Tallene for mobbing er litt høyere på SSR enn på ST. Utvalget på SSR er veldig lavt og gir stort utslag på
prosenten. På VG2SS og VG3 ST er det ingen elever som opplever mobbing.
Dataene for elevdemokrati og elevmedvirkning viser at skolen hører på elevenes forslag. Vi ligger
ganske likt med Viken når det gjelder forslag fra elevene på hvordan de skal jobbe med fagene, og at vi

82

tilrettelegger for elevrådsarbeid. Færre elever prosentvis får være med på å sette klasseregler
sammenlignet med Viken. Samlet sett er det en positiv utvikling på skolen innen elevdemokrati.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Gjennomføring
 Vi har et bredt programfagstilbud basert på elevers interesser og karriereplaner. Det øker
sjansen for at elever er motivert for læring fordi de har fått fagvalget sitt.
 Økt ressurs på sårbare elever: Miljøterapeutressurs, elevveileder, ekstra pedagogressurser.
 Vi monitorerer eventuelle karakter 1 og Ikke vurdering (IV) for igangsetting av tidlige tiltak i
tverretatlig teammøter og klassemøter.
 Ledere tilrettelegger for lærere under Covid19-tiden for at de ikke skal bli syke og for å sikre
stabilitet for elevene.
 Vi har godt samarbeid med bedrifter både på lærer og ledernivå for å få gode og relevante
samarbeidsbedrifter til yrkesfaglig fordypning (YFF)
 Samarbeid med ungdomsskoler for å bedre overgangen og avstemme forventninger til faglig
nivå
Læringsmiljø - vurdering for økt læring
 Vi har menneskesynet til rammeverket for læring og ledelse i Viken: Vi har høye forventninger
til at alle mennesker kan lære og utvikle seg
 Alle deltar i profesjonelle læringsfellesskap om vurdering (PLF). I PLF skal skolens datagrunnlag
gjøres kjent, drøftes og vi etablerer mål kollektivt
 Pedagogisk skoleutvikling er fast sak på ledermøter. Personalmøter og ledermøter skal være
preget av at vi utvikler organisasjonen faglig og pedagogisk
Mobbing
 Vi er en MOT-skole for å styrke den enkeltes ungdoms robusthet og klassemiljø
 Vi bruker VIP-makkerskap i alle klasser for å sørge for at alle har relasjoner og ikke faller
utenfor
 Vi samarbeider tett med russen: Kontaktpersoner i skoleledelsen er med på valgprosessen av
russestyret og har hyppige samarbeidsmøter for oppfølging av avgangsklassene med tanke på
inkludering og adferd gjennom eventuell russetid
 Vi har tilgjengelige voksne på alle arenaer og det er lav terskel for å oppsøke voksne uansett
rolle
 Vi overvåker elevenes psykososiale miljø gjennom fast punkt på ledermøter og tverretatlige
team møter. Vi er tett på eleven og har god kjennskap på individnivå.
Elevdemokrati og medvirkning
 Mange voksne aktører deltar i arbeidet med elevdemokratiet
 Vi har høy hyppighet på samarbeidsmøter
 Elevdemokratiet er høyt og bredt forankret i organisasjonen

83

2.14 Frederik II videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

1154
1284
123,5
17,3
29,5
141 305 400
102,1%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Frederik II videregående skole
Studiespesialisering
Service og samferdsel
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Idrettsfag
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret

84

60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Frederik II
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Frederik II
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Idrettsfag
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Frederik II videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

3,3
11,1
2,0
2,6
3,3
3,5

8,5
23,9
8,7
12,9
18,0
15,2

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

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg2
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg3 og Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,38
3,68
4,26
3,94
3,69
3,91
3,92
4,03
3,93
4,04

4,06
3,88
4,03
3,86
3,79
3,85
4,26
4,02
4,23
4,05

-0,31
0,20
-0,23
-0,08
0,10
-0,06
0,34
-0,01
0,30
0,01

Frederik II videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Frederik II videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Service og samferdsel (SS)
Salg, service og reiseliv

Vg1

Vg2

Vg3

Total

3,9
2,1

5,4
2,5
11,4

1,5
2,5
5,7
0,0

4,5

2,5

3,7
2,3
5,7
8,3
5,9
3,3

5,9
3,0

Frederik II videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Frederik II videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Studiespesialisering
På studiespesialisering er gjennomføringstallet på 84,2 prosent. Dette er en fremgang på 4,9 prosent
fra forrige skoleår hvor tallet var 79,3. På Påbygg er gjennomføringstallet på 90,5 prosent. Det er tall
som indikerer at elevene trives og at læringsmiljøet er bra. Vi ser at karaktersnittet på inntak Vg1 er
høyt med karaktersnitt på 4,38. Utviklingen i karaktersnitt er normalt jevnt på studiespesialisering
både på Vg1, Vg2 til Vg3, samt Påbygg Vg3.
Elevundersøkelsen viser at læringsmiljøet generelt på Frederik II videregående skole er godt, og helt i
tråd med snittet i Viken. Elevene opplever at opplæringen er variert, faglig utfordrende, støttende
lærere med en god vurderingskultur. Forbedringspotensialet i læringsmiljøet er på relevans og
vurdering. Fraværet på Studieforberedende er på 3,7 prosent totalt, og 6,1 prosent på Påbygg Vg3.
Mobbingen har gått markert ned fra 4,7 til 3,3 for hele skolen, og ned til 2,3 på Studiespesialisering.
Det er tall som indikerer at det er trygt og fint å være elev på Frederik II videregående skole. Vi ser at 9
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av 29 klasser på Studiespesialisering har fått utslag på mobbing, og vi vil kartlegge og følge opp
problematikken i de aktuelle klassene for å bedre klassemiljøet.
Idrett
På Idrettsfag er gjennomføringstallene veldig gode. 96,5 prosent har fullført og bestått, noe som er litt
høyere enn forrige år, og kun 1 elev har sluttet. Det virker som elevene trives med å gå Idrettsfag og at
de i stor grad har et variert opplæringstilbud som treffer de fleste.
Fraværstallene viser et totalfravær på 3,1 prosent, men timefraværet er lavt. Det betyr at
idrettselevene i stor grad er til stede i alle timer når de er på skolen, og at de ved fravær er borte hele
dagen. Idrettselevene sier også at de trives på skolen. Samtidig slår det ut på mobbing i
elevundersøkelsen i 6 av 9 klasser. Spekterundersøkelser i disse klassene viser ikke mobbing.
Salg, service og reiseliv/YSK Salg, service og reiseliv
Gjennomføringstallene for våre to utdanningsprogram er bra og i positiv utvikling. 83,8 prosent har
fullført og bestått. Sett i lys av at det ved skolestart 2019 var 86 prosent av elevene på Salg, service og
reiseliv Vg1 ordinært definert som IKO elever, er dette gode tall. Elevene trives godt og de får variert
og tilpasset opplæring.
16 av 20 elever på Vg2 Salg, service og sikkerhet og Transport og logistikk er formidlet til læreplass.
Alle avgangselevene på YSK-løpet (Yrkes- og studiekompetanse) fullførte med 100 prosent, og alle
fullførte fagprøven med Bestått eller Bestått meget godt.
Fraværstallene viser også en positiv utvikling. Vi har et totalfravær på 2,7 prosent.
I elevundersøkelsen slår det ut mobbing i 3 av 10 klasser. Det er i etterkant blitt gjennomført en
spekterundersøkelse i alle tre klassene. Det fremkommer ingen mobbing i spekterundersøkelsene,
men for å bedre klassemiljøet og tonene i klassen, vil det bli gjennomført Mot-økter i to av klassene.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Studiespesialisering (ST)
Elevundersøkelsen viser et lite forbedringspotensial i læringsmiljøet på relevans. Et av tiltakene har
vært å satse på klasseteam på Vg1. Et klasseteam består av lærere fra fellesfagene og de har gjennom
skoleåret blitt utfordret på å lage tre tverrfaglige prosjekter som tar opp i seg de tverrfaglige temaene.
Gjennom denne undervisningen skal elevene oppleve både sammenheng mellom fagene og relevante
læringsoppdrag. I tillegg har vi fra høsten 2020 satset på tre nye profilområder på ST med toppidrett,
forskerlinje og bærekraft & innovasjonsklasse. Vi er opptatt av å bygge trygge og gode klassemiljø for å
øke læringsutbyttet for elevene på ST. På Vg2 har vi et tiltak med fokusområder, hvor vi kobler opp to
og to programfag for å sikre tettere oppfølging og støtte til elevene også på Vg2.
Med innføringen av fagfornyelsen har vi vektlagt læring på nye og mer kreative arenaer. Skolen har
tilbudt Esport som programfag på Vg2 og Vg3. Det er designet to kreative verksteder som bl.a. brukes
til at elever lager Escape Room og at samarbeidspartnere kommer inn med innovasjons- og
læringsprosjekter til elevene. I ST-avdelingen og fagseksjonene har det vært organisert utviklingsarbeid
og profesjonelle læringsfellesskap hvor lærerne reflekterer over egen og andres praksis.
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Tallene viser også at det er et forbedringspotensial på tema vurdering. Dette er et område vi jobber
målrettet mot, både i seksjoner og på fellesmøter. Målet er å skape en felles forståelse blant lærerne
om hvordan vi kan jobbe med underveisvurdering.
Idrett
I idrettsavdelingen arbeider vi hele tiden med å bedre det lærende fellesskapet. Det er satt fokus på
vurdering, fagfornyelsen, individuelle utviklingsplaner og klasseteam. Det arbeides regelmessig med
disse temaene og settes av felles og individuell tid til arbeidet.
Gjennom dette har vi lagt til rette for at de ansatte reflekterer over felles verdier, vurderer og
videreutvikler sin praksis.
Salg, service og reiseliv/YSK Salg, service og reiseliv
På avdelingen Salg, service og reiseliv har vi god tradisjon for å jobbe i lærende lærerteam og dette er
et kontinuerlig utviklingsarbeid. Videre har vi fokus på vurderingsarbeid, fagfornyelsen med nye
læreplaner og hvordan vi i samarbeid på tvers av fag kan gi elevene god og tilpasset opplæring. Vi har
på avdelingen arbeidet med individuelle utviklingsplaner og lagt til rette for at de ansatte kan dele og
sammen reflektere over felles verdier og satsningsområder.
På Vg1 har vi organisert oss slik at vi er rustet til å håndtere ulike behov og situasjoner. Alle fag er
parallellagt, og det gir fleksibilitet med hensyn til metodevalg, gruppestørrelse og tilrettelegging for
den enkelte elev. Tilgjengelige kontaktlærere og programfagslærere gjør det mulig å være svært tett
på elevene.
Det ble gjennomført et 12 timers kurs for hver elev, Trygg læring, hvor elevene lærer kommunikasjon
og konflikthåndtering. Kurset skal forebygge og skaper gode relasjoner og trygghet i klassen. Dette
kurset gjennomfører elevene sammen med sine faglærere

Forsterket avdeling – Sandveien
Vi jobber kontinuerlig for å gi elevene den beste opplæringen hver dag, med mål om en
opplæringskontrakt etter to år på skole, eller videre til et dagsenter.
Vårt fokus er å skape gode relasjoner på alle nivåer, mellom alle ansatte, mellom ansatte og elever, og
mellom elevene, slik at dette fremmer trygghet og læring for alle på avdelingen.
Elevene på Forsterket avdeling besvarte ikke elevundersøkelsen.
Vi har tett kontakt med foresatte og er i samtale med dem dersom elever ikke kommer på skolen.
Fraværet hos oss er svært lavt.
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2.15 Frogn videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

639
685
61,5
9,3
12,0
69 736 400
96,6%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Frogn videregående skole
Studiespesialisering
Service og samferdsel
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Idrettsfag
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

60.0

Gjennomført skoleåret

90

70.0
Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Frogn
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Frogn
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Idrettsfag
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Frogn videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

4,4
6,8
6,8
5,2
4,2
4,5

19,9
20,5
8,5
22,7
17,8
18,7

5,1
5,7
6,8
5,1
4,4
4,6

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg2
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg3 og Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,35
3,94
4,28
4,04
4,05
4,04
4,07
4,15
4,09
4,14

4,25
3,77
4,17
4,17
4,02
4,14
4,29
4,10
4,26
4,19

-0,10
-0,17
-0,11
0,13
-0,03
0,10
0,22
-0,05
0,17
0,05

Frogn videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Frogn videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Studiespesialisering (ST)
Service og samferdsel (SS)
Salg, service og reiseliv

Vg1

Vg2

Vg3

Total

0,0
3,3

4,5
1,8
6,9

0,0
2,2
0,0

3,1

1,6

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

7,7
3,8

Frogn videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Frogn videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Skoleårsgjennomføring: Resultatene viser en økning i gjennomføring på 5 prosentpoeng fra året før.
Bortfall av eksamen kan være medvirkende til dette resultatet. Samtidig kan det også forklares med
elever som ikke klarte seg i den digitale og hybride skolehverdagen. Tiltakene har vært mange for å få
alle gjennom og noen har vi ikke lykkes med å få til å delta i opplæringen. Rammefaktorene har vært
krevende og stadige endringer har preget våren 2020.
Fravær: Reduksjon i fravær skyldes regler om ikke fraværsføring fra 12.3.20. I tillegg har skolen et
forholdsvis større antall elever med kroniske sykdommer enn skoler det er naturlig å sammenligne seg
med. Det er altså få elever som generer det fraværet.
Læringsmiljø: Resultatene viser lærere som har store ambisjoner på vegne av sine elever og at elevene
opplever å få faglige utfordringer. På andre områder ser vi en forskjell på resultatene i forhold til
resultatene i Viken. Skolen har et stabilt pedagogisk personale med liten turn over. Når det gjelder
skolens ledelse og rektorer, så har det vært store endringer gjennomen lengre periode. Det å bli kjent
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med nye ledere, stadige skifter av rektorer og dermed endringer i retning, krever noe av hele
organisasjonen. Endringene i ledelse og retning setter også sitt preg på den jobben som gjøres av
pedagogene i klasserommene. Gjennom systematisk arbeid med skolestart, har denne hatt som mål å
skape en trygg og informativ start for alle. VIP makkerskap er brukt som ramme på alle trinn for å sikre
et inkluderende og forutsigbart klassemiljø. Som den eneste videregående skolen i Norge har skolen
deltatt i læringsmiljøprosjekt i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Gjennom samarbeid med
grunnskolen i Frogn kommune har vi fått mulighet til å se hele skoleløpet for frognungdommen under
ett. Elevene sier også at vi har et forbedringspersonale knyttet til relevant opplæring. Gjennom fjoråret
jobbet vi systematisk med hele organisasjonen knyttet til satsingsområder og konkretisering av disse.
Ved å jobbe videre med disse områdene vil vi øke fokus på læringsmiljøet gjennom arbeid med
kontaktlærerrollen og faglæreres ansvar overfor elevene.
Mobbing på skole: De er alvorlig når elever melder at de føler seg mobbet på skolen. Gjennom flere år
med systematisk arbeid knyttet til opplæringsloven kapittel 9A, har skolen tydelig rutiner og
retningslinjer når elever melder om mobbing eller krenkelser. I tallene i denne oversikten viser til
klasser der små hendelser og utsagn fører til opplevde krenkelser hos enkeltelever. I disse klassene er
det klasselærerråd ukentlig for å være i forkant av situasjoner vi vet kan oppstå fort. Dette er også
strukturer som raskt gir oss informasjon om hendelser som kan være i ferd med å oppstå, og tiltak
settes inn på enkeltelever og klasser umiddelbart.
Elevdemokrati og medvirkning: Vi jobber systematisk med en trygg skolestart hvor alle skal delta i
prosesser med felles regler og valg av tillitselev. Utfordringen slik vi leser i resultatene og ser i
hverdagen er å holde engasjementet ved like i klassene over tid. Det å skape engasjement for
fellesskapet er en av skolens satsinger, men vi ser at vi fortsatt er avhengig av enkeltelever som
engasjerer seg i klasser og elevråd. Det er fint at elevene har en tydelig opplevelse av at skolen hører
på de forslagene de kommer med. Det er et viktig utgangspunkt for å utvikle elevdemokratiet videre.
Læringsresultater: Tallen viser en sammenslåing av yrkesfaget vi tilbyr, og det treårige hybridløpet vi
kaller Business. Service og samferdsel på Vg1 og Vg2 har elever med store sprik i karakterinntak. Det er
mange elever med ulike læringsutfordringer. Lærertetthet og relevans gjennom ulike prosjekter er et
av de viktigste tiltakene for å øke elevenes læring. Prosjektene er koblet til lokalsamfunnet og
bærekraft, blant annet har elevene plukket aroniabær og epler som de foredler og lager ulike
produkter av. De har bygget stand og solgt varene i Drøbak. Prosjektene gir elevene en bred
kompetanse innen salg, service og bedriftsforståelse, i tillegg til kommunikasjon, helse og hygiene.
Elevene har vist stort engasjement i alle prosjektene. Tidligere har elever ved Salg og Service valgt 3PÅ,
men de siste to årene har vi jobbet aktivt med å få elever ut i lære ved å jobbe tett med
opplæringskontor og bruke noe yrkesfaglig fordypnings-tid til å gi elevene kompetanse i de ulike
yrkene og bidratt i søkeprosess og oppfølging. Dette har ført til at flere går ut i lære. Trinnleder og
lærere har tett oppfølging av elever i tillegg er Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og rådgivere tett
på for å styrke elevenes gjennomføring av skoleløpet.
Business-linja har vært gjennom en utvikling fra kull 2000 til 2004. Kull 2004 har fag innen teknologi
hvor tverrfaglighet mellom teknologi og innovasjon/entreprenørskap er hovedtyngden og som skaper
stor grad av relevans og lærelyst. Teknologi og forskningslære tilbys i Vg1 og informasjonsteknologi i
Vg2. Det er flere ulike tverrfaglige prosjekter blant annet mellom matematikk, økonomi,
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markedsføring samt teknologi og forskningslære. Dette gir elevene dybdekunnskap bla innen statistikk,
analyse og oppbygging av måleinstrumenter.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Vi jobber kontinuerlig med å bygge samarbeidet mellom kontaktlærer, rådgiver og trinnleder for å øke
trivsel og trygghet, og legge best mulig til rette for at elevene kommer seg på skolen og fullfører
planlagt utdanningsløp. Gjennom opplæring i trinnlederrollen og bedrede møtestrukturer, samt økt
fokus på kontaktlærerrollen, håper vi å se resultater av disse tiltakene de neste to årene.
Når det gjelder mobbing på skolen har vi hatt en fin reduksjon i mobbetallene, så vi vil fortsette vår
kollektive kapasitetsbygging i hele personalet. Videre vil vi fortsette å jobbe tverrfaglig for å oppdra
elevene til å bli gode og ansvarsfulle medelever som kan ta vare på både seg selv og sine medelever.
Her kan nevnes oppstartprogrammet med VIP makker, skolemiljøpakka, gutte- og jentegrupper og
psykisk helse.
Når det kommer til elevdemokrati og medvirkning er dette ett av hovedtemaene som vi skal jobbe
med elevrådet for å finne ut av. Vi er på vei inn i en prosess med analyse av elevundersøkelsen med
både elever og ansatte, og spent på tilbakemeldinger på denne prosessen. Vi har egen kontaktperson
for elevrådet som jobber systematisk med oppfølging av elevrådsstyret og som også deltar i alle
elevrådsmøter. Dette skoleåret har også elevrådsstyret hatt jevnlige møter med rektor hvor saker fra
elevrådet diskuteres direkte. Dette vil være med på å øke kommunikasjon og avklaring av konkrete
saker.
Gjennom arbeidet med læreplanfornyingen setter vi vurdering på dagsorden. Vi har støtte i
skolebasert veileder fra Høgskolen i Innlandet, som har bred kompetanse på området. Vi jobber med å
konkretisere planene for systematisk arbeid med endringene i forskriften. Konkret ser vi bak tallene at
4 av 10 elever ikke opplever å få medvirke til vurderingskriterier og heller ikke opplever at de vet hva
de blir målt etter. Dette er konkrete tilbakemeldinger fra elevene som vi skal ta ut i organisasjonen.
Skolens satsingsområder er Bærekraft, Samfunnsengasjement, Læringsmiljø og Livsmestring. I
konkretiseringen av disse områdene meldte elevene spesielt behov for økt relevans i opplæringen.
Konkret organiserer vi tverrfaglige prosjektdager på tvers av klasser og trinn en gang i året, videre
jobber alle Vg1 klasser med ett eller flere tverrfaglige prosjekter gjennom skoleåret. I år hadde vi for
første gang prosjekt i Vg3 knyttet til elevenes fordypningsoppgave i norsk, hvor også fagene religion og
historie ble knyttet sammen og vurdert i arbeidet elevene leverte. Gjennom flere store og små
tverrfaglige prosjekter vil relevansen øke for elevene. Vi tror også at elevenes motivasjon, lysten til å
lære og yte vil øke med flere tverrfaglige prosjekter. Gjennom utforskertrang, nysgjerrighet og økt
medvirkning og deltagelse i planlegging av prosjekter fra elevene, vil relevans og motivasjon kunne
øke.
Gjennom fokus på ledelse og rolleforståelse vil ledergruppen bli mer samkjørt og stabile. Kontinuitet,
samskaping og felles retning vil være en start for å sikre at det pedagogiske personalet opplever
samstemte ledere som trekker skolen i felles retning. Det vil skape ro og trygghet for den enkelte i sitt
pedagogiske virke, og nærhet og støtte fra leder vil bidra i utviklingen av elevenes læring og utvikling.
95

2.16 Glemmen videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

1177
1266
169,5
26,9
42,0
218 017 937
95,5%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune
Glemmen videregående skole
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialisering
Restaurant - og matfag
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Medier og kommunikasjon
Kunst, design og arkitektur
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Design og håndverk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Glemmen
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Glemmen
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Kunst, design og arkitektur
Medier og kommunikasjon
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Restaurant - og matfag
Studiespesialisering
Teknikk og industriell
produksjon
Glemmen videregående

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

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

0,6
0,5
0,5
1,3
0,6
1,0
1,0
0,7
1,7

0,8

2,0

0,6

0,9

2,2

0,8

Kilde: Hjernen & Hjertet

97

Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg2
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg3 og Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,58
4,01
4,16
4,29
4,08
4,13
4,06
4,50
4,29
4,17

4,40
4,20
4,25
4,29
4,12
4,16
4,36
4,16
4,25
4,22

-0,18
0,19
0,09
0,00
0,04
0,03
0,30
-0,34
-0,04
0,04

Glemmen videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Glemmen videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Kunst, design og arkitektur (KD)
Medier og kommunikasjon (ME)
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Design og håndverk (DH)
Elektrofag (EL)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Restaurant - og matfag (RM)
Teknikk og industriell produksjon (TP)
Håndverk, design og produktutvikling
Elektro og datateknologi
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Teknologi- og industrifag

Vg1

Vg2

Vg3

Total

1,9
4,2
5,6

0,0
0,0

2,0
12,0

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

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

4,6
0,0
0,0
0,0
0,0
5,6
6,2
3,4

Glemmen videregående skole

1,9

3,3

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal
ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Glemmen videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Jevnt over har skolen hatt en positiv utvikling både i forhold til gjennomføring, læringsresultater og
læringsmiljø. Vi ser imidlertid at det er interne variasjoner som særlig kan knyttes til klassetilhørighet.
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Skoleårsgjennomføring:
Skolen har hatt en samlet positiv utvikling på andelen som fullfører og består de siste årene. Samlet
andel (85 prosent) er i skolens interne analyser på 90,4 prosent. Dette skyldes at vårt tilbud innenfor
Studiespesialisering utelukkende gis på vår tilrettelagte avdeling knyttet til psykiatri (Lillebekk). Her er
elevene tatt inn med planlagt utvidet tid. Det vises i grafen som om ingen fullfører og består. Vi har
gjennom flere år hatt stabilt gode resultater på de fleste av utdanningsprogrammene; Elektrofag (EL),
Helse- og oppvekstfag (HO), Kunst, design og arkitektur (KDA), Medier og kommunikasjon (MK),
Medieproduksjon (MP). I år ser vi en betydelig gledelig økning i andel fullført og bestått og tilsvarende
reduksjon i antall sluttere på Design og håndverk og Påbygg til generell studiekompetanse. Teknikk og
industriell produksjon (TIP) og Restaurant- og matfag (RM) har fullført og bestått på henholdsvis 80
prosent og 78 prosent. En vesentlig del av dette er knyttet til elever som går for planlagt
grunnkompetanse. På RM og TIP er andelen som slutter høy (henholdsvis 7 prosent og 5,8 prosent).
Ser vi nærmere på trinn og programområder, ser vi at spesielt Vg1 TIP har nedgang i fullført og bestått
(70,8 prosent vs. 86,8 prosent året før) og økning i andel sluttere (8,3 prosent vs. 4,4 prosent året før).
Vi ser at minoritetsspråklige elever er en gruppe som generelt skårer svakere enn sine medelever og
som fullfører og består i mindre grad.
Fravær:
Fraværet for skolen som helhet viser en positiv utvikling med nedgang både på dager og timer.
Redusert fravær gjelder alle utdanningsprogram, men vi registrerer likevel et høyt timefravær på de
studieforberedende tilbudene (KDA, MK og Påbygg)
Utvikling i samlet karaktersnitt:
Samlet for skolen har elevene nærmest ingen karakterutvikling verken i negativ eller positiv retning
(+0,04) sammenliknet med resultatet de hadde forrige skoleår. På Påbygg er det en negativ
karakterutvikling på -0,34. Det betyr at elevene får bedre karakterer på Vg2 yrkesfag enn det de får på
Påbygg. Dette er samme tendens som for Viken (-0,38) og nasjonalt.
Elevundersøkelsen - samlet:
Skolen har hatt fremgang hvert år siden 2016, med svakest resultater på vurdering for læring,
motivasjon og praktisk opplæring. Sammenliknet med Viken generelt skiller vi oss mest positivt ut på
variert opplæring, relevant opplæring, vurdering for læring, støtte fra lærerne og motivasjon.
De områdene vi selv er mest fornøyd med er trivsel, støtte fra lærer og faglige utfordringer. Resultatet
viser at vi har klart å gi et relevant og variert tilbud til tross for pandemisituasjonen. Resultatet er viktig
for oss da vi vet at lærerne har strukket seg langt. Vi ser utfordringer og negative variasjoner knyttet til
enkeltklasser på ulike utdanningsprogram.
Mobbing på skolen
7,8 prosent av skolens elever sier at de har opplevd mobbing på skolen. Av disse sier 1,5 prosent at de
blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller hyppigere. Dette er særlig knyttet til enkelte klassemiljøer. Det
er allerede tatt grep inn mot aktuelle klasser.
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Elevdemokrati og medvirkning:
På hvert utdanningsprogram ser vi at elevene i enkelte klasser ikke opplever den følelsen av
elevmedvirkning som vi som skole ønsker å fremme.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Vi ser at koronasituasjonen er uheldig for de mest sårbare elevene. En viktig faktor for oss i normalår
er elevtjenestens arbeid med enkeltelever. Vi har en forsterket elevtjeneste og skolemiljøavdeling som
støtter lærerne i å fange opp og ivareta utsatte elever. Dette skoleåret rapporterer elevtjenesten
færre henvendelser og de har ikke den samme muligheten til å fange opp ting i pauser. For å
kompensere for dette iverksetter vi ulike tiltak der kroppsøving, elevtjeneste og skolemiljøavdeling
skaper arenaer der det er mulig å fange opp de sårbare elevene enda bedre.
Med bakgrunn i skolens terminresultater gjennomfører lærere, kontaktlærere og skoleledelse møter
med fokus på tiltak for fullført og bestått. I etterkant av disse drøftes tiltak både på skole-, avdelingsog klassenivå. Ledergruppa beslutter bruk av egne avsatte midler for at alle elever skal bestå.
Eksempler på tiltak er leksehjelp, ekstraundervisning, alternativ bruk av lærerkompetanse og
aktiviteter i skolens ferier. Det fokuseres på erfaringsdeling i skolens ledergruppe knyttet til arbeidet
med å få elever til å fullføre og bestå, spesielt på RM og TIP dette skoleåret.
Mot de minoritetsspråklige elevene tilbys ekstra støtte både innenfor og utenfor skoletid. Gjennom
satsningen “Vennskap uten grenser” skaper vi motiverende aktiviteter som er språkfremmende. Vi har
også alternativ engelskopplæring utenfor skoletid på denne arenaen. Med trygge voksne til stede frem
til kl. 20.00 hver dag, vil elever som ikke har tilgjengelig hjelp hjemme få det hos oss. Vi skal fortsette å
videreutvikle skolen som nærmiljøarena der elevene får støtte både direkte opp mot læringsarbeidet,
men også for helhetlig elevutvikling og trivsel/tilhørighet. Vi jobber med å videreutvikle helhetlige,
virkelighetsnære og elevaktive læringsoppdrag på hele skolen der fellesfag og programfag kobles
sammen i den grad det er mulig og naturlig. Dette vil forhåpentligvis bidra til at elevene opplever det
helhetlige opplæringstilbudet som enda mer praktisk rettet.
Hvert klasseteam samles med sine ledere og gjennomgår hver enkelt elev sine resultater med fokus på
å løfte alle elever. Dette gjennomføres tre ganger i året i tillegg til kontinuerlig oppfølging. Disse
samlingene resulterer i forslag tiltak (LØFT-tiltak) mot grupper eller enkeltelever. Vi skolerer det
pedagogiske personalet i veiledningsarbeid opp mot den enkelte elev. Dette er rettet mot
læringsresultater, men også mot områder som har indirekte betydning for elevenes læring og
utvikling. Vi håper dette vil heve resultater innenfor både området “Vurdering for læring” og
“motivasjon”. Vi vil igangsette enda mer systematisk arbeid med ny vurderingsforskrift opp mot
konkrete læringsoppdrag der lærere i profesjonsfellesskap drøfter alternative vurderingsmetoder.
Etter inspirasjon fra Bjørkelangen videregående skole vil vi vurdere å ha “elevkontakt i hvert enkelt
fag”, slik at medvirkningsprosessene fordeles på flere elever i samme klasse og at det blir mer direkte
knyttet til utfordringer i hvert enkelt fag.
Vi vil systematisere klassens time i forkant av neste skoleår. Denne ligger nå i skolens felles årshjul,
men må følges opp på en bedre måte. Vi vil vurdere rotering av elevrådsledelse midt i skoleåret slik at
elevrådsleder og nestleder kan være mer aktivt med i planlegging av nytt skoleår. Vi vil i større grad
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involvere kontaktlærere og teamledelse i å få elever til å bidra aktivt inn i skolens ulike elevstyrte
aktiviteter. Covid-19-situasjonen har gjort dette arbeidet betydelig mer utfordrende i år.
Vi jobber aktivt mot karrierenettverkene på ungdomsskolene slik at elevene gjør utdanningsvalg som
de vil være mest mulig motivert for.
Vi jobber systematisk mot mobbing og ekskludering på vår skole. Likevel ser vi at enkelte elever
opplever mobbing. Vi bruker våre miljøarbeidere og helsesykepleiere inn mot de klassemiljøene dette
er rapportert fra. Dette skjer umiddelbart etter at resultatene foreligger. Vi ser noen mønstre over tid
knyttet til opplevd mobbing og lærernes evne til å skape gode klassemiljøer. Dette tar vi med oss inn i
stillingsplanarbeidet i forkant av neste skoleår. Spesielt vil vi vurdere bruk av kontaktlærere neste
skoleår.
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2.17 Gol vidaregåande skule
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

289
371
36,8
5,0
11,8
52 168 045
93,8%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Gol videregåande skule
Studiespesialisering
Restaurant - og matfag
Musikk, dans og drama
Medier og kommunikasjon
Idrettsfag
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0
Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Gol
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Gol
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Idrettsfag
Medier og
kommunikasjon
Musikk, dans og drama
Restaurant - og matfag
Studiespesialisering
Gol videregåande skule

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

2,8

9,1

2,8

10,1

33,2

10,2

5,6
4,9
5,1
4,9

10,2
5,8
11,8
11,8

4,7
3,2
4,1
4,2

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg2
Total
Vg3 og Vg4 Studieforberedende utdanningsprogram
Gol videregåande skule
Kilde: Hjernen & Hjertet

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,62
3,40
4,53
4,33
3,33
4,27
4,02
4,26

4,37
3,44
4,30
4,37
3,67
4,33
4,26
4,29

-0,26
0,05
-0,23
0,03
0,34
0,05
0,24
0,04

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Gol videregåande skule, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Musikk, dans og drama (MD)
Studiespesialisering (ST)
Restaurant - og matfag (RM)
Gol vidaregåande skule

Vg1

Vg2

Vg3

Total

5,0

0,0

11,8

12,7
0,0
10,8

2,9

6,9

4,3

7,6

5,5
15,0
8,1
5,6
7,9

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Gol videregåande skule

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Gol videregående skole har samlet sett en høy prosentandel av elevene som fullfører og består.
Idrettsfag som er et utdanningsprogram med stor konkurranse og høye inntakspoeng, utmerker seg
særlig med 100 prosent gjennomføring. På studiespesialisering er det en jevnt høy gjennomføring.
Medier og kommunikasjon har blitt faset ut på Gol videregående skole, og skoleåret 2019-20 var det
igjen en Vg3-klasse som hadde en gjennomføring under snittet for Viken fylkeskommune.
Utdanningsprogrammene Restaurant- og matfag og Musikk, dans og drama har også en gjennomføring
under snittet for Viken fylkeskommune, men få elever i klassene gir større utslag på statistikken.
Fraværet ved Gol videregående skole har tidligere år vært høyt sammenlignet med Viken. For 2019-20
har det kommet ned på samme nivå som Viken for studieforberedende utdanningsprogram, mens det
for yrkesfaglige utdanningsprogram er 0,5 prosentpoeng lavere enn snittet i Viken. For
studieforberedende utdanningsprogram betyr det at fraværet er mer enn halvert de siste fem årene.
På yrkesfaglige utdanningsprogram er det ikke en like stor elevgruppe, noe som fører til større
svingninger i totalfraværet, og her er fraværet redusert til bare en fjerdedel av hva det var for fem år
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siden. Forrige skoleår sto en liten andel elever for en stor andel av totalfraværet ved skolen. Disse
elevene er med på å gi et høyt totalfravær, mens antall elever som har sluttet blir lavere. En
gjennomgående utfordring for fraværet er et mangelfullt kollektivtilbud for våre elever som kommer
fra andre kommuner enn Gol. Elevene er avhengig av skoleskyssen som går til oppsatte tider, og på
grunn av lange avstander har vi en del hybelboere som også har utfordringer med å være borteboere
og å komme seg på skolen på egen hånd.
Totalt sett går elevene ut av Gol videregående skole med litt høyere karaktersnitt enn da de kom til
skolen. For Vg1 studieforberedende er det en negativ karakterutvikling, noe som kan forklares ved en
naturlig justering i overgang fra grunnskole til videregående, mens det er gledelig å se at det både på
Vg2 yrkesfag og Vg3 studieforberedende er en merkbar positiv utvikling. For Vg3 studieforberedende
kan avlysning av eksamen være en del av forklaringen for disse resultatene.
Resultatene fra Elevundersøkelsen når det gjelder læringsmiljø vises bare for Vg1-elevene som startet
høsten 2020. Jevnt over er det små endringer sammenlignet med de siste årene i de ulike kategoriene.
Det som kan legges merke til er at årets Vg1-elever opplever større faglige utfordringer og lavere
mestring enn tidligere år. Dette kan forklares med en elevgruppe som har lavere inntakspoengsum på
studiespesialisering enn tidligere år. Høsten 2020 kom alle elever som søkte inn på Vg1
studiespesialisering. Elever kunne oppleve å stå på venteliste på yrkesfaglige utdanningsprogram for så
å få tilbud om skoleplass på studiespesialisering.
Skolen har jobbet mye med temaene elevdemokrati og medvirkning, noe resultatene på disse
områdene fra Elevundersøkelsen gjenspeiler. Skolen er godt fornøyd med resultatene og ønsker å
fortsette å jobbe videre med dette.
Tallene for mobbing på skolen gjelder for alle elever ved skolen høsten 2020, og med en prosentandel
på 7,9 prosent er dette et altfor høyt tall som skaper bekymring. Tallene for mobbing har dessverre økt
betraktelig fra skoleåret 2018-19 (2,8 prosent), og det er også en liten økning fra fjoråret (7,3 prosent).
Ved nøyere gjennomgang på klassenivå kan tallene være gjenkjennbare ut fra ulike situasjoner som
har vært ved skolen høsten 2020. Disse situasjonene har vært tatt raskt tak i med ulike tiltak fra både
rådgivere, kontaktlærere og skoleledelse, men vi ser at vi kan bli mer systematisk i vår jobb med
dokumentasjon opp mot opplæringslovens kapittel 9A.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
For Gol videregående skole er det særlig viktig å sette inn tiltak for å redusere andelen av elever som
føler seg mobbet på skolen. Dette gjelder både forebyggende arbeid og å fortsette med tiltakene
rundt pågående saker. Det er innledet et samarbeid med mobbeombudet, men på grunn av korona
har dette arbeidet blitt utsatt to ganger (både vår og høst 2020). Skolen har et engasjert elevråd med
elevrådsstyre i spissen, som har ledet an et prosjekt med klassens time som skal videreføres og
styrkes. Innholdet i den ukentlige klassens time henter tema med fokus på skolemiljø og overordnet
del av læreplanen. I 2021 skal skolen delta på prosjektet med gratis skolemåltid, og vi ser for oss at det
kan være en faktor vi kan bruke for å styrke skolemiljøet.
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I tillegg til forebyggende arbeid er det viktig for Gol videregående skole å fortsette arbeidet opp mot
ulike elever og situasjoner på skolen. Rådgiverne, sammen med kontaktlærerne, gjør en god og viktig
jobb her, og skoleledelsen kan i enda større grad støtte denne jobben på systemnivå når det gjelder
dokumentasjon med tanke på opplæringslovens kapittel 9A. Skolen har et eget system med
oppfølgingsplaner for hver enkelt elev, men trenger å bli mer bevisst på å bruke rutinen Viken
fylkeskommune har inn mot elevenes skolemiljø.
I forbindelse med prosjektet rundt klassens time vil vi som skole også fortsette å legge vekt på
temaene elevdemokrati og medvirkning. For å lykkes med prosjektet er involveringen av tillitsvalgt
elev og resten av klassen avgjørende. Ivrige elever i elevrådsstyret er viktige pådrivere, og deres
engasjement må vi ta godt vare på og bringe videre inn til resten av skolen. Videre må faglærerne
involveres for større medvirkning fra elevene inn mot medvirkning i fag.
Skolen jobber systematisk inn mot elever som har fått karakter 1 eller IV første termin ved å utforme
individuelle tiltak. Dette for å få hver enkelt elev til å lykkes i størst mulig grad med å gjennomføre og
bestå videregående. Her er både avdelingsledere og rådgivere involvert sammen med faglærerne. Det
kan blant annet nevnes ekstra matteundervisning, mattehjelp fra eldre elever og styrket opplæring i
skriving.
Et av skolens satsningsområder de siste årene har vært vurdering for læring (VFL). Dette temaet
jobbes det videre med, både ut fra endringene i vurderingsforskriften og for å utvikle
vurderingspraksisen ved skolen. Samtidig vil det bli brukt tid i kollegiet på fagfornyelsen og å sette seg
inn i nye læreplaner etter hvert som de kommer. Det knytter seg også noe spenning til hvordan
rammeverk for læring og ledelse i Viken vil påvirke det lokale arbeidet på skolene, og skolen vil bruke
våren til å sette seg nye mål for pedagogisk utviklingsarbeid med bakgrunn i denne, og resultatene
som er presentert i tilstandsrapporten.
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2.18 Greåker videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

1018
1112
119,2
19,4
21,5
125 784 950
102,0%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Greåker videregående skole
Studiespesialisering
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Musikk, dans og drama
Helse- og oppvekstfag
Bygg- og anleggsteknikk
0.0
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20.0

Fullført og bestått
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50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Greåker
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Greåker
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Helse- og oppvekstfag
Musikk, dans og drama
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Studiespesialisering
Greåker videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

8,3
10,1
25,6
28,9
15,1
11,4
12,7

2,8
4,3
5,6
4,5
2,8
3,2
3,5

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg2
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Vg3 og Vg4
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,70
3,42
4,25
4,40
3,70
4,09
4,13
4,53
3,83
4,19
4,17

4,35
3,62
4,09
4,23
3,72
4,00
4,36
3,85
2,76
4,22
4,09

-0,34
0,20
-0,15
-0,17
0,02
-0,09
0,22
-0,69
-1,07
0,04
-0,08

Greåker videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Greåker videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Musikk, dans og drama (MD)
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Greåker videregående skole

Vg1

Vg2

Vg3

Total

0,0
1,8

0,0
4,0

0,0
0,8
2,2

9,8
6,3
3,8

3,7
2,8
3,3

0,0
2,2
2,2
7,4
4,6
2,9

1,0

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal
ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Greåker videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Gjennomføring og fravær
Skoleårsgjennomføring viser et resultat på 81,1 prosent for skolen totalt. Hovedårsaken til lavt resultat
er at privatister og lærlingklasser er inkludert i datagrunnlaget. Det gir derfor et riktigere bilde å se
nærmere på tallene for hvordan elevene gjør det på de ulike utdanningsprogrammene. For
studiespesialisering endte kun 13,9 prosent med IV eller 1 i ett eller flere fag. Det var
1,2 prosent elever som sluttet. Det er et uttalt mål å få ned antallet som ikke får vitnemål. Til tross for
koronasituasjon og digital hjemmeskole store deler av vårhalvåret, ser vi gode resultater
for Påbygg der 91,4 prosent fullførte og besto. Totalt sluttet 3 elever. For Musikk, dans og
drama (MDD) viser tallene for fullført og bestått Vg1 100 prosent, Vg2 83 prosent og Vg3
89 prosent. Hovedårsak til at elever ikke fullfører og består er helsegrunner. Svært få elever slutter på
MDD. For Helse- og oppvekstfag (HO) fullførte og besto 76,3 prosent. Totalt sett er det en øking i antall
fullført og bestått sammenlignet med året før. 14 elever sluttet. Totalt er 93 prosent av elevene
sysselsatt etter Vg2. Hovedårsak til at 7 prosent av elevene faller fra mellom Vg2 og Vg3 er
helsegrunner. På Bygg- og anleggsteknikk (BA) fullførte og besto 84 prosent på Vg1 og
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92,11 prosent på Vg2. Det er nedgang fra året før. Opphør av praksis i Yrkesfaglig fordypning og
programfagene under nedstengingen ga store konsekvenser. 5 elever sluttet på Vg1 og 10 elever på
Vg2. 3 fikk læreplass, 3 byttet til annet skoletilbud, 1 elev flyttet til Oslo, og 3 elever oppga personlige
årsaker.
Fraværet for skolen har generelt gått jevnt ned etter at fraværsgrensa ble innført i 2016. For
studiespesialisering gikk fraværet fra 2018-19 til 2019-20 ned fra 4,2 prosent til 3,2 prosent. Denne
store nedgangen kan henge sammen med at fraværsreglene ble endret da skolene ble stengt i mars
2020, men vi hadde også nedgang i årene før.
Læringsresultater
Det samlede karaktersnittet på studiespesialisering var på 4,25. Det er ingen tvil om at det spesielt er
klassene på sciencelinja som trekker opp dette snittet. Resultatene for Påbygg for skoleåret er jevnt
over gode. Det totale karaktersnittet ligger på 3,76 prosent. Matematikk har det laveste
karaktersnittet, med en gjennomsnittskarakter på 3,3, mens kroppsøving ligger høyest med
gjennomsnittskarakter på 4,7. Vi har god resultater både i felles- og programfag på MDD, og det er
gledelig at resultater for fullført/bestått i språkfag fortsatt holder et høyere nivå enn
tidligere. Læringsresultatene er stort sett positive for alle klasser på HO. En klasse har negativt
skolebidrag. Her er årsaken kjent og har vært jobbet aktivt med. En del elever på BA tas inn både med
manglende karakterer i fag og med manglende fag fra ungdomskolen. Når elevene starter hos oss,
ønsker de fleste av disse å fullføre og bestå i alle fag.
Læringsmiljø
Skolen har god skår på elevdemokrati og medvirkning. Resultatet er stabilt når vi sammenligner med
tidligere år og vi ligger noe høyere enn gjennomsnittet. Elevene svarer generelt at de trives godt på
skolen sin og med lærerne sine og opplever skolemiljøet som trygt. De opplever mestring, variert og
relevant opplæring. Det er ingen urovekkende tall for mobbing. Vi analyserer resultatene knyttet til
mobbing sammen med elevtjenesten for å finne ut om undersøkelsen avdekker noe vi ikke allerede
kjenner til. Vi har jobbet med to mobbesaker på HO og en sak på BA i en Vg1
klasse. Vi har jobbet systematisk med dialog og tiltak i tråd med vår plan for trygt og godt skolemiljø og
retningslinjene for saker knyttet til opplæringslovens kapittel 9A.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Vi jobber for at elevene skal bli selvregulerte, studieforberedt og yrkesforberedt. Elevene hos
oss skal oppleve læring, utvikling og mestringsfølelse gjennom elevaktiv, utforskende og
temabasert opplæring hvor flere fag møtes, og elevene oppøver ferdigheter og er produsenter av
egen kunnskap. Ledelsen legger til rette for tverrfaglig samarbeid mellom fellesfaglærere og
programfagslærere så vel som faglag hvor lærerne sammen utvikler metodikk. Vi sørger for arenaer
for deling av god praksis og for gode samarbeidsteam rundt eleven.
Et universelt tiltak for skolen er kontaktlærerressursen. Vi har to kontaktlærere pr 15 elever for å sikre
tett og god oppfølging. Vi gjennomfører jevnlige «IKO-møter» (identifisering, kartlegging,
oppfølging) med rådgiver, avdelingsledelse og kontaktlærere. Her er målet at vi skal identifisere elever
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i faresonen så tidlig som mulig og sette inn tiltak som kan forhindre stryk eller IV. Kontaktlærere og
faglærere har gode rutiner på å melde bekymring hvis det er elever de ser er i faresonen. Vi
gjennomfører «løft-møter» i etterkant av termin 1. Der ser vi hvilke elever som må få tilpasset
opplæringen og vurderinger så de opplever mestring og motivasjon i fagene. Vi jobber med
læreres fremovermeldinger til elevene. Disse bør tilpasses sånn at den enkelte elev forstår både hvor
hen ligger i faget og hvordan eleven bør jobbe for å nå ønskede resultater i faget. Elevene får god
støtte og oppfølging fra lærerne. Dette har det vært stort søkelys på også i en situasjon med mye
hjemmeskole
For å få ned antallet elever som ikke består ett eller flere fag på studiespesialisering, har vi lagt opp til
flere strategier ut over de universelle. Vi har innført en linjestruktur som fører til at elevene går i klasse
med andre elever som har sammenfallende interesser. Fagene vinkles inn mot et felles programfag de
får allerede fra Vg1. Et av målene med denne satsingen er at elevene nå får programfag på Vg2 og Vg3
sammen med klassen sin, sånn at det blir flere muligheter for å jobbe med gode klassemiljøer. Et
annet mål er at elevene skal oppleve skolehverdagen som relevant både med tanker på de studiene de
ønsker etter videregående, men også relevant for arbeidslivet.
For Påbygg, HO og BA ble det satt inn styrkingstiltak i matematikk. På HO ekstra lærerressurs i
matematikk på Vg1 og i engelsk på Vg1 og Vg2. For BA styrkingstiltak i matematikk med vektlegging
av yrkesretting. Det har vært vanskeligere med praksis på HO og BA i koronasituasjonen. For å bidra til
at flere elever fullfører på BA kan elever med høyt fravær ta igjen timer i programfagene ved å jobbe
med ulikt arbeid i skolebygget eller i bedrift på slutten av skoleåret.

114

2.19 Halden videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

1048
1222
136,8
27,1
49,8
172 518 732
96,4%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune
Halden videregående skole
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialisering
Service og samferdsel
Restaurant - og matfag
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Musikk, dans og drama
Idrettsfag
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Bygg- og anleggsteknikk
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Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Halden
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Halden
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Restaurant - og matfag
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Teknikk og industriell
produksjon
Halden videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

8,3
4,1
5,9
10,7
9,4
14,0
2,2
4,1
9,9
11,4

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

6,8

10,3

4,7

4,5

9,6

3,6

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg2
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg3 og Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,48
3,61
4,11
4,14
3,96
4,05
3,97
4,10
4,00
4,06

4,18
3,98
4,10
4,06
4,03
4,04
4,25
3,71
4,13
4,08

-0,30
0,37
-0,02
-0,08
0,07
-0,01
0,28
-0,39
0,13
0,02

Halden videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Halden videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Musikk, dans og drama (MD)
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Elektrofag (EL)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Restaurant - og matfag (RM)
Service og samferdsel (SS)
Teknikk og industriell produksjon (TP)
Elektro og datateknologi
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Salg, service og reiseliv
Teknologi- og industrifag

Vg1

Vg2

14,8
0,0
0,9

0,0

0,0

0,0
0,0
2,1

2,3

0,0

Vg3

Total
8,3
0,0
1,4
6,7
0,0
0,0
0,8
7,7
4,5
0,0
3,3
4,5
18,2
3,0
2,9

0,0
0,9
6,7

4,5
0,0
3,3
4,5
18,2
3,0
3,5

Halden videregående skole

2,0

3,1

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Halden videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Skolen har jevnt over hatt en positiv utvikling i rapporteringsperioden, spesielt når det gjelder
gjennomføring, fraværsutvikling, læringsresultater og læringsmiljø.
Vi ser en positiv utvikling for gjennomføring på skolen som helhet de siste fire årene, med 91,3
prosent fullført og bestått skoleåret 2019-20, noe som ligger over gjennomsnittet i Viken og vesentlig
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over fjorårets resultat for skolen. Avlysning av eksamen våren 2020 ga anledning til at elevene kunne
utvikle og vise sin kompetanse helt til avslutningen av skoleåret. Dette kan ha bidratt til et bedre
resultat sammenlignet med tidligere år. Vi ser forskjell på utdanningsprogram, der Elektrofag skiller
seg positivt ut med 100 prosent fullført og bestått, mens Service og samferdsel ligger lavest med 83,6
prosent fullført og bestått. Vi vil imidlertid påpeke at Service og samferdsel, i likhet med Musikk, dans
og drama og Vg3 påbygg har hatt svært stor forbedring i fullført og bestått de siste årene. I tillegg til
andelen fullført og bestått, kommer elever som gjennomfører skoleåret etter sin individuelle plan,
fordi de har behov for alternative løp eller lenger tid på opplæringsløpet.
Skolens totalfravær er lavere enn foregående år og følger kurven til Viken. De midlertidige
fraværsreglene som ble innført våren 2019-20 har trolig påvirket resultatet i positiv retning. Vi ser
forskjeller mellom utdanningsprogrammene. Studieforberedende utdanningsprogram har størst
timefravær, noe som kan ha sammenheng med en oppstykket skoledag, hvor elevene stadig veksler
mellom fag, lærere og undervisningsgrupper, i motsetning til på yrkesfag, der elevene har mer
helhetlig timeplan. Det laveste fraværet finner vi hos Vg4 Påbygg. Elevene her er mer voksne og
motiverte for skole. Sammenligner vi med Vg3 Påbygg, har Vg4 Påbygg både lavere fravær, færre
sluttere og bedre fullført og bestått. Det høyeste totalfraværet finner vi på Service og samferdsel,
noe som kan ses i sammenheng med relativt lave inntakspoeng, lavest fullført og bestått og flest
elever som avbryter opplæringen. De fleste elevene i skolen har lite fravær. Enkeltelever med høyt
fravær følges opp av lærere, ledere og elevtjeneste.
I oversikten over læringsresultater ser vi at studieforberedende utdanningsprogram har en negativ
karakterutvikling i overgangen fra ungdomsskole til Vg1. Dette avtar ved overgangen til Vg2 og blir
positiv ved overgangen til Vg3. Dette kan forklares med økte faglige krav i videregående, men også
ulikheter i vurderingskultur mellom skoleslagene. På yrkesfaglige utdanningsprogram har elevene
lavere inntakspoeng (bortsett fra Elektrofag), og vi ser en positiv karakterutvikling ved overgangen til
videregående skole, noe som kan ha sammenheng med at praktiske fag kommer på timeplanen.
Overgangen til Vg3 Påbygg for yrkesfagelever som velger det, møter en studieforberedende læringsog vurderingskultur, samt fravær av praktiske fag. Dette kan være en av forklaringene på den
negative karakterutviklingen til Vg3 Påbygg.
Seks av ni indikatorer vedrørende læringsmiljø viser en positiv utvikling sammenlignet med året før.
Vi er glade for utviklingen vedrørende variert og relevant opplæring, fordi det direkte kan påvirke
elevenes motivasjon og læringsresultater. Elevene opplever å få mer faglige utfordringer, mer støtte
fra lærerne og bedre læringskultur. Samtidig går indikatoren mestring litt tilbake, noe som kan ha
sammenheng med økte faglige utfordringer. Indikatoren vurdering for læring har ikke endret seg i
positiv retning, til tross for fokus på dette området. Vår oppfatning er at dette er et område som i
stor grad vil kunne påvirke læring og elevenes mestringsopplevelse, selv om faglige utfordringer øker.
Oversikten over mobbing viser store variasjoner internt. Tallene på skolenivå har blitt vesentlig bedre
med 2,9 prosent sammenlignet med 4,9 prosent forrige år. Tallet er allikevel for høyt, og
utdanningsprogrammene med dårlig skår på mobbing, undersøker og håndterer de situasjonene
tallene er et uttrykk for. Fire utdanningsprogram har null mobbing, blant annet Musikk, dans og
drama, som er et utdanningsprogram preget av stor raushet og takhøyde. De høyeste tallene på
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mobbing har vi på Service og samferdsel. Dette er et resultat som må undersøkes i lys av høyt fravær
og høy andel elever som avbryter opplæringen.
Når det gjelder elevdemokrati og elevmedvirkning har skolens resultater utviklet seg positivt
gjennom de siste skoleårene. Allikevel ligger vi fortsatt litt under gjennomsnitt når det gjelder
elevdemokrati. Dette er skolens elevråd opptatt av og jobber med å forbedre.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Skoleåret 2019-20 har resultatmessig vært et bra år for Halden videregående skole og understøtter at
utviklingsarbeidet vi er i gang med virker positivt på skolens resultater. Vi ser imidlertid at det fortsatt
er store variasjoner internt i organisasjonen og vil videreføre arbeidet med å dele erfaringer. Et nytt
grep kan være systematisk å bruke indikatorer som viser variasjoner i skolen som utgangspunkt for
forbedringsarbeid. Dette skoleåret har vi samlet de yrkesfaglige og de studieforberedende
utdanningsprogrammene i hver sin sektor. Vi ser at dette er arenaer som gir gode muligheter for
erfaringsdeling og læring mellom utdanningsprogrammene. Skolen har planlagt et utviklingsarbeid
rundt det profesjonelle læringsfellesskapet både blant lærere og ledere for å lære sammen for å
forbedre praksis. Målet er å øke alle elevers læringsutbytte, men også å utjevne interne forskjeller.
Mange forhold ved elevenes læring og læringsresultater har hatt en positiv utvikling de siste
skoleårene. Vi har lang og god tradisjon for å være tett på elevene. Systematisk resultatoppfølging
gjennom skoleåret inkluderer lærere, ledere og elevtjeneste. Mange profesjoner jobber tverrfaglig
rundt elevene. Arbeidet er organisert i ressursgrupper, klasselærermøter og systematisk samarbeid
mellom kontaktlærer, rådgiver og utdanningsleder vedrørende hver enkelt elev. Skolen har en
løsningsorientert tilnærming for å tilpasse opplæringen til den enkelte elev. Det er høy terskel for å
slutte, og det prøves ofte ut mange alternative løsninger; IKO-tiltak (Identifisering, kartlegging,
oppfølging), alternative læringsarenaer, grunnkompetanse, samtaler o.l. før eleven avbryter
opplæringen. Vi ser, med bakgrunn i resultatene, at vi må fortsette å forsterke innsatsen ytterligere
på enkelte utdanningsprogram, eksempelvis Service og samferdsel og Vg3 påbygg. Dette må settes
på agendaen i de to sektorene, for å kunne lære av utdanningsprogram med bedre læringsresultater.
Bruk av læringsfremmende vurdering må intensiveres i arbeidet med å forbedre elevenes
læringsresultater på alle utdanningsprogram. Dette er et arbeid som har pågått over tid uten at det
har gitt positivt utslag på indikatorene i elevundersøkelsen. Vi har påbegynt flere endringer innenfor
skolens vurderingspraksis dette skoleåret, i tråd med den nye vurderingsforskriften. Her vil det være
spesielt interessant å dele erfaringer og lære av hverandre på tvers av yrkesfaglige og
studieforberedende utdanningsprogram.
Selv om tallene for mobbing har bedret seg fra året før, har vi fortsatt for høye tall på enkelte
utdanningsprogram. Vi jobber systematisk med trygt og godt skolemiljø og har gode rutiner internt
for å undersøke og håndtere avvik på dette. Vi antar at vi også her vil kunne ha utbytte av
erfaringsdeling på tvers i organisasjonen. Eksempelvis kan arbeidet med samhold, inkludering og
toleranse på utdannings-program med null mobbing, ha overføringsverdi til andre
utdanningsprogram med dårligere resultater.
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2.20 Holmen grunn- og videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

65
80
27,7
4,0
6,5
32 941 000
98,5%

Tilbudet ved Holmen grunn- og videregående skole er et tilrettelagt opplæringstilbud på Vg1. Elevene
gjennomfører Vg1 over ett eller flere år.

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Holmen videregående skole
Studiespesialisering
Service og samferdsel
Restaurant - og matfag
Design og håndverk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0
Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
16
14
12
10
8
6
4
2

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Holmen
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Holmen
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Design og håndverk
Restaurant - og matfag
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Teknikk og industriell produksjon
Holmen videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

45,2
28,1
13,1
21,7
5,0
27,3

4,6
4,6
2,1
6,2
0,5
4,4

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Holmen videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-17

2.5

3.0

2019-20

3.5

2020-21

4.0

4.5

5.0

Viken, 2020-21

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Holmen videregående skole
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1.5

2.0

2.5

3.0

Viken fylkeskommune

3.5

4.0

4.5

5.0

Analyse av resultatene.
Skoleårsgjennomføring
På Holmen videregående skole tar elevene et planlagt utdanningsløp, på VG1 over ett0 eller flere år.
Sakkyndighet og enkeltvedtak danner grunnlag for mål og tidsbruk.
Årlig ser vi at ca. 30% av elevmassen fullfører og består VG1. Dette gir en indikasjon på at elevene
trenger tid for å gjennomføre VG1. Relativt lave årlige gjennomføringstall er forventet og i stor grad i
samsvar med de mål som settes for den enkelte elev i enkeltvedtak og IOP. En del av elevmassen går
for et planlagt grunnkompetanseløp.
På Restaurant og matfag ser vi at elevene bruker mer enn et år, men at alle elevene 2019/20
gjennomfører skoleåret. De fleste av disse elevene går videre et tredje år på Holmen; Veien til
lærekandidat (VLK).
Av den totale elevgruppen slutter ca. 5%. Dette er innenfor det som er forventet, dog er tallene for
Design og håndverk noe høyere enn forventet.
Totalfravær, prosent
Holmen vgs. har hatt en nedgang i fraværsprosenten. Vi antar at noe av reduksjonen skyldes
hjemmeskolesituasjonen våren 2020. Fraværstallene varierer fra 4-6%, høyest på studieforberedende
utdanningsprogram. Vi er fornøyde med tallene, men presiserer at deltidselever kan bidra til lave tall.
Fraværet på de ulike avdelingene viser at Design og håndverk, samt Restaurant og matfag er de
avdelingene med høyest fravær. Dette speiles også i skoleårsgjennomføringen.
I elevundersøkelsen er det vanskelig å se områder som kan gi svar på ulikhetene i avdelingenes
fravær.
Læringsmiljø
Holmen skolen organiserer undervisningen i faste grupper på ca. 8 elever. Totalt har
Holmen videregående skole 84 elevplasser fordelt på 5 utdanningsprogram, samt VLK
Elevundersøkelsen viser at elevene på Holmen har en stabil, men noe lav motivasjon for skole
generelt. Dette er forventet med bakgrunn i skoleerfaringer for våre elever. Elevene på
studiespesialisering skårer noe lavere enn resten av avdelingene. Mestring ligger også noe lavt, men
stabilt over år. Mestring kan relateres til skoleårsgjennomføring, men også måloppnåelse i de enkelte
fag. Vi ligger noe svakere enn fylket, men ser en bedring fra gjennomføringen i 2019.
Støtte hjemmefra viser en svakt synkende skåre. Skolen oppfatter samarbeidet hjem skole som godt.
Elevene opplever opplæringen som variert og relevant.
Elevene opplever vurdering for læring på samme nivå som resten av fylket. Et område med
forbedringspotensial er hvor vi tar med elevene i å vurdere eget arbeid.
Elevene skårer høyt på læringskultur og støtte fra lærerne. Elevgruppenes størrelse og tilrettelegging
er faktorer som kan bidra til gode arbeidsforhold og læring for denne elevgruppen.
Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, VG1
Elevene på Holmen videregående skole skårer litt høyere en fylkessnittet på områdene deltakelse i å
lage regler, om skolen hører på elevenes forslag og at det blir tilrettelagt for elevrådsarbeid. Skolens
elevråd består av elever fra alle klasser. I og med at klassene er små blir det relativ høy prosentvis
deltakelse i rådsorganene. Elevdemokratiet fungerer godt, men har behov for hjelp og støtte av
miljøarbeider til organisering.
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På området elevenes medvirkning i å drøfte hvordan man skal jobbe med fagene, er det en spredning i
de ulike utdanningsprogram, mest er det å hente på å øke elevenes involvering på
studiespesialisering.
Oppsummering
Skolen har en ujevn profil på de parametere som det rapporteres på. Gjennomføringen pr skoleår er
lav bla fordi elevene går et planlagt utdanningsløp over flere år. Fraværet er det samme som eller litt
høyere enn fylkets snitt. På område læringsmiljø scorer Holmen elevene høyere enn fylket på 5 av 9
områder. Den samme tendensen ser vi på området demokrati og medvirkning. I sum relativt gode
resultater.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Elevene på Holmen skole går i grupper på ca. 8 elever. Vårt grunnlag for å trekke konklusjoner per
avdeling er noe begrenset, da en god del svar er «prikket» og kun gir oss mer overordnet
informasjon/svar. Våre tiltak retter seg derfor i hovedsak mot skolen som helhet, men også mot
avdelinger der informasjonen er tilstrekkelig dokumentert.
Når det gjelder skoleårsgjennomføringen, følger skolen tett opp elevene og samarbeider med
foresatte/institusjoner og pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste (PPT). Ukentlige møter hvor
elevenes utvikling – fravær og faglig status drøftes, danner grunnlag for tiltak. Det er naturlig at
gjennomføringsgraden er lavere for våre elever, men skolen jobber kontinuerlig med motivasjon og
oppfølging av elever som sliter med oppmøte og gjennomføring. Vi viderefører trivselstiltak og arbeid
med klassemiljø, som utgangspunkt for skoleoppmøte og motivasjon. Kontaktlærere og rådgivere
følger opp i samarbeid med andre instanser.
Tross en meget god utvikling og lavt fravær 2019-20, ser vi avdelingsvise forskjeller. Skolens tiltak
intensiveres på avdeling Design og håndverk, hvor fraværet har vært høyest. Tiltak både på individnivå
og avdelingsnivå er iverksatt.
I vurderingsarbeidet vil tiltak vedrørende elevdeltakelse særlig gjelde elevene på
studiespesialiserende, hvor elevundersøkelsen indikerer forbedringspotensial.
Tiltakene som gjelder elevdemokrati, hvor vi har stor deltakelse fra elevene, videreføres.
For å få elevene mer deltakende i å foreslå hvordan man skal arbeide i fagene, er våre tiltak å
bevisstgjøre lærerne, slik at de gir elevene muligheten til aktiv deltakelse i planleggingen og valg av
metodikk.
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2.21 Hvam videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

452
546
67,9
10,0
38,2
89 193 910
97,9%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Hvam videregående skole
Naturbruk
Medier og kommunikasjon
Idrettsfag
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0
Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Hvam
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Hvam
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Idrettsfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Hvam videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

18,7
18,8
12,7
15,6

4,7
8,4
3,2
4,4

Kilde: Hjernen & Hjertet

127

Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

3,93
4,14
4,05
3,96
4,33
4,15
3,89
4,64
4,22
4,13

3,84
4,30
4,09
3,80
4,38
4,09
4,15
4,69
4,39
4,18

-0,09
0,16
0,05
-0,16
0,05
-0,05
0,26
0,05
0,17
0,05

Hvam videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Hvam videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-17

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Medier og kommunikasjon (ME)
Naturbruk (NB)
Hvam videregående skole

Vg1

Vg2

Vg3

Total

5,0
0,0
4,8
4,2

12,2
0,0
2,4
5,2

5,4

7,6
0,0
2,8
4,1

0,0
2,3

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Hvam videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Totalt sett har skolen positiv utvikling og gode resultater på områder som fullført og bestått, elever
som slutter, fravær, læringsmiljø og karakterutvikling. Når disse resultatene brytes ned til
utdanningsprogram, og videre til klassenivå, er det allikevel en variasjon som viser viktigheten av
videre fokus på målrettede tiltak. Når det gjelder mobbing på skolen og elevdemokrati og medvirkning
har skolen positiv utvikling, og resultater som er like under, eller likt, med fylkesgjennomsnittet.
Elevtallet ved skolen har økt jevnt de siste årene, fra 279 elever til 434 elever på 8 år.
Karakterpoengsum fra grunnskolen forteller oss at studieforberedende utdanningsprogram ligger
under fylkesgjennomsnittet, mens det for vårt yrkesfaglige utdanningsprogram naturbruk ligger over
fylkesgjennomsnittet.
Andel elever som fullfører og består ligger totalt for skolen noe over gjennomsnittet for
fylkeskommunen, og er noe over skolens gjennomsnitt siste fem år. Skoleåret 2019-20 hadde skolen
færre elever som sluttet enn fylkesgjennomsnittet
Fraværstallene viser fallende fraværskurve fra skoleåret 2015-16. Naturbruk har lavere totalfravær enn
de studieforberedende utdanningsprogrammene idrettsfag og medier og kommunikasjon.
Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon har høyt gjennomsnittlig fraværsprosent i
fylkeskommunen, og i tillegg ligger Hvam 2,4 prosentpoeng over dette. Dette gir skolen et samlet
totalfravær på 4,4%, noe som er 0,3 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet i fylkeskommunen.
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Totalt for skolen er karakterutviklingen positiv. Yrkesfaglig studieretning/naturbruk har positiv
karakterutvikling på alle trinn, og høyest på vg1. Når det gjelder studieforberedende
utdanningsprogram er det negativ karakterutvikling på Vg1 og Vg2, men dette går over i en større
positiv utvikling på Vg3.Tidligere år viser ikke den samme karakterutvikling på Vg3, og en medvirkende
årsak kan være avlyst eksamen våren 2020.
For utdanningsprogram idrettsfag ligger standpunktkarakter i programfag noe under
fylkesgjennomsnittet. For medier og kommunikasjon er det enkelte fellesfag som ligger klart under
fylkesgjennomsnittet. På naturbruk ligger karaktersnittet høyere enn fylkesgjennomsnittet, og det er
ingen fagretninger som skiller seg ut. Men realfag på yrkesfaglig studieretning er der det er flest elever
som får ikke vurdert, og det er en høy andel lave karakterer.
Elevundersøkelsen på Vg1 nivå viser at skolen, for skoleåret 2020-21, ligger likt eller høyere enn
fylkesgjennomsnittet på alle valgte kategorier. Totalt sett rapporterer elevene om noe mer motivasjon
og støtte hjemmefra enn fylkesgjennomsnittet. Men også relevant opplæring og faglig utfordring er
bedre enn fylkesgjennomsnittet. Sammenliknet med fjoråret er det læringskultur som går mest frem.
Bak tallene ligger det noe variasjon mellom studieretninger og klasser.
Når det gjelder mobbing på skolen viser resultatet 4,1 prosent for skoleåret 2020-21. Det er 1
prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet i fylkeskommunen.. Det rapporteres mer mobbing på vg1 og
vg2, enn på vg3. Tilfellene er ikke jevnt fordelt på skolen, men viser større utfordringer i enkelte
klasser, særlig knyttet til idrettsfag.
Kategorien for elevdemokrati og medvirkning viser resultater som er rett under fylkesgjennomsnittet
totalt for skolen. Størst positiv bidragsyter til resultatet er naturbruk som ligger noe over
gjennomsnittet, mens det er utdanningsprogram for idrettsfag som viser et resultat noe under
gjennomsnittet. Det er lite variasjon i resultatene siste tre år, både på skolenivå, og for hvert
utdanningsprogram. Men det er noe større variasjon mellom trinn.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Høy fullføringsgrad og karakterutvikling
Skolen har over flere år hatt en tett og systematisk oppfølging av elevene gjennom hele skoleåret. Fag
der det erfaringsmessig er flere elever med faglige utfordringer, for eksempel matematikk, er styrket
med større lærertetthet, matteverksted og tolærersystem. I kroppsøving er det satt inn korte
målrettede tiltak for å få elevene aktive og sikre karaktergrunnlag. Disse tiltakene må evalueres
regelmessig for å se om det er de beste tiltakene for elevenes læring og utvikling. Skolen ønsker å
fortsette med, og utvikle målrettede tiltak mot enkeltelever og grupper for å øke gjennomføringen og
sikre god karakterutvikling
Elevenes læringsmiljø
Resultatene fra elevundersøkelsen viser at skolens arbeid over tid har hatt effekt på elevenes
læringsmiljø. Skolen ønsker å videreutvikle analyse av resultatene og forskningsbaserte tiltak, med
elevmedvirkning i det videre arbeidet for å skape best mulig læringsmiljø for alle elever. Det
rapporteres positive effekter ved bruk av VIP makkerskap på skolen. Et tiltak her vil være å samle
positive erfaringer, utvikle god delingskultur, og ha fokus på hvordan dette anvendes i klassene.
Nulltoleranse for mobbing
Skolen følger opp all mobbing og starter arbeidet med rapportert mobbing i elevundersøkelsen med
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en gang resultatene er klare. Det settes inn målrettede tiltak og felles innsats i de miljøer og klasser
som rapporterer mobbing. Basert på de erfaringer som gjøres på forskjellige utdanningsprogram, og i
ulike klasser, er erfaringsdeling og felles innsats sentralt. Det bør evalueres hva som har hatt størst
effekt i nedgangen av mobbetilfeller. Skolen vil øke sin kompetanse på hvordan man arbeider med
utfordrende klassemiljøer.
Økt fokus på elevmedvirkning
Et sentralt område inne elevmedvirkning er elevrådsarbeidet. Dette har gradvis blitt fulgt opp mer
systematisk og fra høsten 2020 har dette arbeidet begynt å gi resultater i form av et mer engasjert
elevråd og aktive tillitsvalgte. Ett videre arbeid med strukturen rundt dette, og å skape gode arenaer
for reel medvirkning for elevene, ser skolen på som viktig i det videre arbeidet.
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2.22 Hønefoss videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

749
785
104,0
10,6
23,8
107 377 805
97,1%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune
Hønefoss videregående skole
Teknikk og industriell produksjon
Service og samferdsel
Restaurant - og matfag
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Medier og kommunikasjon
Kunst, design og arkitektur
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Design og håndverk
Bygg- og anleggsteknikk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Hønefoss
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Hønefoss
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Kunst, design og arkitektur
Medier og kommunikasjon
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Restaurant - og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Hønefoss videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

6,7
8,2
3,6
8,3
9,9
8,6
17,1
4,4
7,2
2,6
6,7
7,6

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

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,39
3,83
3,96
3,66
3,82
3,79
4,00
4,05
3,38
4,02
3,91

4,20
3,82
3,91
3,76
3,87
3,85
4,19
3,75
3,67
3,92
3,89

-0,20
-0,01
-0,06
0,10
0,05
0,06
0,19
-0,30
0,29
-0,11
-0,02

Hønefoss videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Hønefoss videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-17

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Kunst, design og arkitektur (KD)
Medier og kommunikasjon (ME)
Påbygg (PB)
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Design og håndverk (DH)
Elektrofag (EL)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Restaurant - og matfag (RM)
Service og samferdsel (SS)
Teknikk og industriell produksjon (TP)
Elektro og datateknologi
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Teknologi- og industrifag

Vg1

Vg2

Vg3

Total

0,0
0,0

3,8
0,0

16,7
0,0
3,8

7,1

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

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

0,0
20,0

2,5
0,0
0,0
3,7
2,6

Hønefoss videregående skole

0,0

2,5

4,1

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Hønefoss videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Hønefoss vgs. har hatt en jevn og positiv utvikling på gjennomføring de siste årene. Vi opplever
framgang på læringsresultater – gjennomsnittskarakterene hos elevene øker. Vi skårer høyt på alle
måleindikatorene i elevundersøkelsen som omhandler læringsmiljøfaktorer og det er gledelig at vi
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klarer å holde oss på et høyt nivå år etter år. Vi opplever at vi klarer å holde godt læringstrykk gjennom
år.
Vi har de siste årene hatt en positiv utvikling når det gjelder elever som fullfører og består
opplæringen. Gjennomføringstallene er på 85,4 prosent og noe under snittet i Viken, men høyere enn
tidligere år og omtrent på samme nivå som skoler vi kan sammenligne oss med. Studieforberedende
utdanningsprogram har høyeste fullført og bestått prosent med 90,8 og ligger på samme nivå som for
skolene i Viken. Yrkesfaglig utdanningsprogram på 86,1 er høyre enn gjennomsnitte for Viken, mens
påbygging til generell studiekompetanse ligger på 75,2 prosent og ligger under gjennomsnittet for
Viken som har 83,9% som fullfører og består påbygg. Mange elever på Vg3 påbygg opplever året som
krevende. Skolen har tilrettelagt for at enkeltelever har fått muligheten til å ta året over to år, noe som
igjen påvirker fullført og beståttprosenten det aktuelle året.
Selv om yrkesfag (YF) skårer høyt på fullført og bestått ser vi at utdanningsprogrammet Restaurant- og
matfag (RM) skiller seg negativt ut på gjennomføringstallene. På utdanningsprogrammet RM har vi
lenge hatt for mange elever som ikke fullfører eller består. Dette henger sammen med lave
inntakspoeng fra grunnskolen, og at elever som kommer inn ikke har dette som sitt førstevalg og store
sosialpedagogiske utfordringer.
Vi ligger på omtrent samme antall elever som sluttet som året før, med 20 elever. Det er gledelig at vi
har klart å holde på elevene til tross for hjemmeskole i en kritisk periode av skoleåret. Fraværet for
skolen sett under ett er lavt, på 2,9 prosent mot 4,5 prosent året før. Skolen ligger under fylket som er
på 4,1 prosent. Fraværstallene er lave på de fleste yrkesfaglige utdanningsprogram. Vi ser at
fraværsprosenten gir størst utslag på Vg3.
Det er gledelig at samlet karaktersnitt stadig øker. Skolen har hatt en fin karakterutvikling de siste fem
seks årene noe som vi tenker henger sammen med at flere elever med høyere gjennomsnittlig
karakterpoengsum fra grunnskolen søker seg inn til skolen. Karakterutviklingen fra grunnskolen viser 0,02. Vi har likevel en positiv utvikling fra skoleåret 2018-2019 til 2019-2020. Elevene har en negativ
karakterutvikling fra grunnskole til Vg1, mens elevene løftes i karakterer fra Vg1 til Vg2/Vg3 med
unntak fra Vg2 YF til Vg3 påbygg. Det er stor overgang fra Vg2 YF med mye praktisk og til Vg3 påbygg
med mye teorifag.
Hønefoss vgs. skårer høyt på alle måleindikatorene i elevundersøkelsen. Går vi inn i elevundersøkelsen
og undersøker svarene nærmere på utdanningsprogramnivå er det mange klasser som skårer høyt på
trivsel, støtte fra lærere, læringskultur, felles regler og faglig utfordringer. Vi ser likevel at det kan
variere noe fra klasse til klasse. På utdanningsprogram for RM viser det seg at resultatene jevnt over er
lavere enn resten av skolen, med unntak av trivsel og støtte hjemmefra der elevene på nevnte
utdanningsprogram skårer like høyt som andre utdanningsprogram.
Skolen sett under ett ligger forholdsvis høyt på vurdering for læring sammenlignet med andre skoler i
fylket (0,2 over gjennomsnittet for fylket). Vi har likevel merket oss at elever på Vg1 skårer lavere enn
tidligere på egen skole og ligger på samme nivå som fylkets elever på vg1 inneværende år. Vi mener
det kan henge sammen med at skolen gjennom mange år har hatt en felles systematikk rundt
vurdering for læring gjennom bruk av digitale verktøy. Når disse digitale verktøy (som It’s learning) nå
er borte, må skolen arbeide med å få på plass nye gode systemer. Elevene på Vg1 skårer dårligere enn
elever på Vg2 og Vg3 også når det gjelder mestring. Vi aner en sammenheng mellom vurdering for
læring med tilbakemeldinger satt i et system og opplevelse av mestring hos elevene. Kan hende
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skyldes det mange nye systemer og mye utprøving inneværende skoleår som spesielt elever på Vg1
opplever som krevende. Kan hende er det andre ting i tillegg. Det er uansett ikke signifikant nedgang.
Skolen skårer høyt på relevant og variert opplæring. Snittskåren er vesentlig høyrere enn
gjennomsnittet i fylket. Den gode skåren mener vi er resultat av skolens satsingsområde sammenheng,
yrkesretting og relevans (SYR) gjennom mange år. Skolen har et utstrakt samarbeid med arbeidslivet i
regionen gjennom yrkesfaglig fordypning både på Vg1 og på Vg2. Dette bidrar til at elevene opplever
at det de lærer er nyttig, at de får en større variasjon i opplæringen og en god veksling mellom teori og
praksis.
Demokrati og medvirkning ligger skolen 0,2 over gjennomsnittet i fylket og har ligget på samme nivå i
mange år. Dette handler vel så mye om bevisstgjøring hos elever om at de medvirker til egen læring.
Elevundersøkelsen viser at elevene trives godt på skolen. Dette er en viktig forutsetning for læring.
Likevel se vi dessverre at noen elever opplever mobbing i skolehverdagen. Vi jobber systematisk med
enkeltelever og klasser både forebyggende og der vi får konkrete meldinger om mobbing. Skolen
gjennomfører tiltak som retter seg direkte mot mobbeproblemene. Inneværende skoleår retter vi
tiltak spesielt mot klassemiljøet i Restaurant og matfag (RM) og Bygg og anlegg (BA).

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Skolen vil videreføre og videreutvikle satsningsområdet SYR (sammenheng, yrkesretting og relevans) i
tråd med fagfornyelsen. Vi vil videreføre og utvikle de gode arenaene der læringsfelleskapet og
profesjonsfelleskap står sentralt med deling og endring av praksis.
På utdanningsprogram for RM har skolen allerede økt ressursbruken for å styrke både faglig og sosialpedagogisk arbeid rundt klassen. Fra høsten 2021 styrkes dette ytterligere.
Skolen prøver ut inneværende skoleår nye digitale verktøy for å kunne gi pedagogisk merverdi i
lærings- og vurderingsarbeidet. Målet er å få på plass igjen mer enhetlighet og systematikk rundt
lærings- og vurderingsarbeidet.
Skolen vil arbeide videre med å øke antall elever som fullfører og består. Vi setter hvert år inn ekstra
lærerressurser både til enkeltelever og til grupper for å få flere til å bestå.
Skolen vil fortsatt legge til rette for alternative opplæringsveier og tilrettelegge for fleksible
opplæringsløp for enkeltelever til tross for at dette vil gi uheldig utslag i statistikken. Dette gjør vi fordi
vi mener det kan være det beste for den enkelte elev.
Skolen vil ha fokus på systematisk arbeid rundt klassemiljø og læringsmiljø gjennom hele skoleåret.
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2.23 Jessheim videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

1470
1542
217,4
16,0
44,8
202 703 990
97,3%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Jessheim videregående skole
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialisering
Service og samferdsel
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Musikk, dans og drama
Kunst, design og arkitektur
Helse- og oppvekstfag
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret

138

60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Jessheim
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Jessheim
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Kunst, design og arkitektur
Musikk, dans og drama
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Teknikk og industriell produksjon
Jessheim videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

0,0
16,5
20,6
18,5
25,5
14,3
25,3
16,8
8,1
18,4

0,0
4,0
3,5
5,0
5,8
5,7
5,5
3,3
2,0
4,0

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,69
3,71
4,32
4,36
4,17
4,28
4,26
4,10
4,06
4,22
4,28

4,30
4,04
4,20
4,41
4,26
4,35
4,55
3,50
3,99
4,31
4,28

-0,39
0,33
-0,12
0,05
0,09
0,07
0,29
-0,60
-0,07
0,09
0,01

Jessheim videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Jessheim videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-17

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Kunst, design og arkitektur (KD)
Musikk, dans og drama (MD)
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Service og samferdsel (SS)
Teknikk og industriell produksjon (TP)
Salg, service og reiseliv
Teknologi- og industrifag

Vg1

Vg2

Vg3

Total

0,0
1,8
3,7

0,0
2,2
2,4

1,3

0,0
4,3
0,0

0,0
2,8
4,9
1,1
0,0

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

5,6
6,7
3,3

Jessheim videregående skole

2,1

3,2

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Jessheim videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Jessheim videregående skoles visjon er «Din framtid vårt mål» Vårt mål er at den enkelte elev skal få
realisert sine individuelle mål og drømmer – sin framtid. Samtidig som vi erkjenner at læring er en
sosial prosess som skjer i samspillet elev – elev og elev- lærer, noe som gjør det til vårt felles mål.
Jessheim videregående har hatt en positiv utvikling i andel fullført og bestått på 2,4 prosentpoeng
sammenliknet med skoleåret 18/19. Samtidig gikk andelen «sluttere» ned med ett prosentpoeng til
3.1. Skolen ser på reduksjonen i antall «sluttere» de to siste årene som en indikasjon på at vårt
systematiske arbeid med nærværsfaktorer som for eksempel programmet «VIP Makkerskap» og delt
lunsj med voksne til stede har positiv effekt. Sammen med fraværsregelen har dette ført til en positiv
utvikling i det totale elevfraværet ved skolen. Vi har fortsatt utfordringer knyttet til lav skolemotivasjon
og psykisk helse på en del utdanningsprogrammer, og rådgivere, PPT, helsesykepleiere, NAV og
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oppfølgingstjenesten (OT) jobber sammen i vårt team for elevtjenester for å avhjelpe disse
utfordringene
Skolen har økt fullført og bestått som et av våre strategiske utviklingsmål. Skolen erkjenner at det er
uønsket variasjon mellom de ulike utdanningsprogrammene, men gleder oss over en positiv utvikling
på 3. og 4. påbygg (21,4 prosent og 8,2 prosent), helse og oppvekst (7,8 prosent) og kunst, design og
arkitektur (6,4 prosent) fra skoleåret 18/19. Skolen er bekymret for andelen som fullfører uten å bestå
på enkelte utdanningsprogrammer. Til tross for en beundringsverdig omstillingsevne og innsats fra
lærere og elever, så førte nedstengingen til at andelen bestått sank med 1,8 prosentpoeng fra termin
1 til termin 2 innen de studieforberedende utdanningsprogrammene. Påbyggselevene ser ut til å ha
profitert på nedstengingen med en økning i bestått fra 1. til 2. termin på 5,9 prosentpoeng. De
yrkesfaglige utdanningsprogrammene hadde en positiv utvikling i samme periode på 3,3
prosentpoeng. At eksamen ble avlyst, reddet skoleåret for noen og fratok andre den siste muligheten
til å bestå.
Et av skolens strategiske utviklingsmål er at skolen samlet skal ha en positiv karakterutvikling. De siste
årene har karakterutviklingen vært svakt negativ. For skoleåret 19/20 var den lik null eller nøytral. Vi
ser at overgangen til mer praktisk opplæring på de yrkesfaglige studieretningene sammenliknet med
ungdomsskolen fører til et løft for denne elevgruppen, mens økte faglige krav fører til det motsatte
innenfor de studieforberedende utdanningsprogrammene på Vg1. Vi gleder oss over at den sistnevnte
trenden snur i løpet av de tre årene elevene på studieforberedende utdanningsprogrammer tilbringer
hos oss. Den negative karakterutviklingen på 3. påbygg ved overgangen fra mye praktisk opplæring til
et teoritungt påbyggingskurs er en utfordring vi deler med skoler over hele landet.
Resultatene for «Læringsmiljø» fra elevundersøkelsen viser over tid at vi ligger nær gjennomsnittet på
de ulike indikatorene og at resultatene er relativt stabile de siste årene. Vi mener det er en
sammenheng mellom opplevelsen av variasjon og relevans i opplæringen på den ene siden og
motivasjon og mestring på den andre. I et utviklingsperspektiv er stabiliteten over tid i indikatorene for
læringsmiljø lite tilfredsstillende. Vi forventer at vårt arbeid med lærende tankesett, utvikling av
gode framovermeldinger og implementering av fagfornyelsen skal gi elevene en økt opplevelse av
variasjon, relevans og vurdering for læring i årene som kommer.
Vårt miljøskapende arbeid i form av VIP-makkerskap, skoleutvalg, elevrådets komitearbeid og
elevrådskontaktens innsats og økt voksentetthet i fellesarealene har bidratt til en markert nedgang i
mobbetallene de siste årene fra 8,7 prosent i 17/18 til 2,9 i 20/21. Vi analyserer hvert år resultatene
fra elevundersøkelsen på klassenivå og intervenerer i klasser som rapporterer om mobbing.
Vi gjennomfører hvert år opplæring av tillitselever og elevverneombud om blant annet kapittel 9A i
samarbeid med elev-, lærling- og mobbeombudene i Viken. Tallene for elevdemokrati og
elevmedvirkning fra Vg1 viser at det ennå gjenstår noe på å skape en tråd fra denne opplæringen og
elevrådets aktiviteter til opplevelsen av deltakelse og medbestemmelse i det enkelte klasserom.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Jessheim videregående skole er en lærende organisasjon, og det skal være læring i alt vi gjør.
Vi skal implementere et lærende tankesett i organisasjonen, det vil si at feil ansees som muligheter for
læring, enten det skjer i den individuelle læringsprosessen eller som organisasjonslæring på avdelingseller skolenivå. Sentrale elementer i dette arbeidet er vurdering for læring, evnen til å gi
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gode framovermeldinger og å oppmuntre til prøving og feiling. Alle faglag skal utvikle
vurderingsopplegg som ivaretar disse elementene. Skolen bruker læringsressursene fra Høyskolen i
Innlandet «Profesjonsutvikling i fagfornyelsen» aktivt i dette arbeidet.
Vi skal jobbe aktivt med skolens resultater i ledergruppa og den partssammensatte analysegruppa vår,
der ledere og lærere sammen analyserer resultatene og diskuterer årsakssammenhenger og tiltak. Et
utviklingsmål for 2021 er å involvere elevstemmer i gruppa.
Vi skal jobbe systematisk med identifisering, kartlegging og oppfølging av elevenes læring (IKO).
Møtestrukturen tilgodeser klasseteam som en arena for en tverrfaglig og helhetlig tilnærming til den
enkelte elevs faglige og sosiale utvikling.
Det er et mål for skolen at alle som har vært til stede og fullfører et helt skoleår, skal få bestått i
standpunkt. Vi må prioritere ressurser til studieverksteder, to-lærere, assistenter og støttegrupper
innenfor matematikk, engelsk, fremmedspråk og særskilt språkopplæring.
Vi skal videreføre det frafallsforebyggende arbeidet i team for elevtjenester.
Vi skal jobbe systematisk for å bedre gjennomføring for ungdom som har vært utenfor skolesystemet i
kortere eller lengre tid. Gjennom kullansvar og skole på byggeplass har mer enn 80 ungdommer
kommet tilbake til utdanningsløp i 2020. Skolen har i tillegg til dette nå ca. 100 elever i Vg3
fagopplæring i skole.
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2.24 Kalnes videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

400
543
70,4
12,8
31,1
84 194 184
110,6%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Kalnes videregående skole
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Naturbruk
Idrettsfag
Design og håndverk
Bygg- og anleggsteknikk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

60.0

Gjennomført skoleåret
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70.0
Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Kalnes
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Kalnes
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Idrettsfag
Naturbruk
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Kalnes videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

4,7
16,8
15,0
13,7
11,1
19,8
13,5

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

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,14
3,77
3,87
4,10
4,21
4,19
3,84
3,95
4,45
4,15
4,07

4,15
4,19
4,18
4,17
4,22
4,21
3,60
3,78
3,97
3,80
4,10

0,01
0,42
0,31
0,07
0,01
0,02
-0,25
-0,17
-0,48
-0,35
0,03

Kalnes videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Kalnes videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-17

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Design og håndverk (DH)
Naturbruk (NB)

Vg1

Vg2

Vg3

Total

0,0
0,0

12,5
0,0
0,0
10,8
6,6

0,0

4,9
0,0
0,0
6,5
3,9

3,5
1,8

Kalnes videregående skole

7,7
2,7

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Kalnes videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Kalnes videregående skole gjør det noe bedre totalt enn Viken når det gjelder gjennomføring. Det kan
se ut til å være størst behov for å sette inn målrettede tiltak innen Design og håndverk (DH) og Vg3
Påbygg som har størst antall elever som avbryter utdanningen. Det er f.eks. svært stor forskjell mellom
Bygg- og anleggsteknikk (BA) og DH når det gjelder gjennomført og bestått.
Kalnes videregående skole har hatt en positiv utvikling fra 2014-15 til 2019-20 innen yrkesfaglig
utdanningsprogram og studieforberedende utdanningsprogram når det gjelder fravær. Når det gjelder
studieforberedende utdanningsprogram ser vi i andre oversikter at dette fraværet er sterkt relatert til
Vg3 påbyggsklassen.
For Vg1 og Vg2 yrkesfag og studieforberedende har man en positiv utvikling når det gjelder
læringsresultater, og dette må videreføres og stimuleres videre. Når det gjelder Vg3 og Vg4 må
læringsresultatene sees i sammenheng med punktene om gjennomføring og fravær, da vi tror dette
påvirker læringsresultatene og læringsmiljøet i stor grad. Dersom vi klarer å få elevene til å trives, føle
seg trygge og sett i større grad enn i dag, også på disse trinnene, vil dette kunne medføre bedre
læringsresultater. Vi har de siste to årene hatt mye fokus på Vg1 og Vg2 elevene, deres innkjøring på
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Kalnes videregående skole, og laget egne oppstartsdager for dem ved skolestart. Dette er også
klassene som hittil har gjennomført MOT-økter, for å bedre klassemiljø og elevenes robusthet. Det kan
synes som at Vg3 og Vg4 elevene våre ikke har fått den samme rammen rundt seg som de øvrige, og at
dette har gitt utslag på læringsresultatene. Samtidig vet vi at motivasjonen kan være synkende hos de
elevene som er i avslutningen av en lengre utdanning, og at det faglige nivået blir høyere enn tidligere
på Vg3 studieforberedende løp.
Tilbakegangen i resultater fra elevundersøkelsen kan blant annet tilskrives koronasituasjonen. Vi ser at
både variert opplæring, relevant opplæring, vurdering for læring, støtte fra lærerne og motivasjon har
sunket i år i forhold til tidligere år for Kalnes videregående skole. Skolen har hovedvekten av sine
opplæringstilbud innen yrkesfagene, og det er mange elever med særskilte behov innen våre
utdanningsprogram. Det kan være utfordrende å opprettholde variasjon, relevans, vurderinger innen
de praktiske fagene med den situasjonen vi har hatt dette siste året, med reduksjon av praktiske
øvelser og mer bruk av digital undervisning, som man ikke er så godt kjent med fra før. Dette vil
naturlig nok også innvirke på opplevelsen av støtte fra lærerne og egen motivasjon. Skolen har lærere
som har vært opptatt av dialog, samtaler og svært tett oppfølging av elevene sine, for i det hele tatt å
få dem til å klare å fullføre. Dialogen blir annerledes når man ikke kan sees fysisk på skolen daglig i
såpass lange perioder om gangen, som vi har opplevd nå.
På punktet om faglig utfordring ligger Kalnes videregående skole på samme nivå for skoleårene 201920 og 2020-21 på 4,3, mens Viken er på 4,4. For en skole som er sammensatt av yrkesfag og
studieforberedende fag, og som har et stort mangfold av elever som går for ulike løp innad i hver
klasse, kan dette være et tilfredsstillende resultat, selv om vi alltid ønsker å forbedre oss her.
Støtte hjemmefra har hatt en naturlig økning, slik vi ser det, og tilskriver dette mer digital undervisning
og da hjemmeundervisning i perioden i fra 12. mars 2020 til i dag. Dette er positivt!
Tallene for mobbing i elevundersøkelsen er høyere enn ønsket, men ikke ukjente, basert på saker både
rektor og leder for elevtjenesten har jobbet med dette skoleåret. Dette gjelder først og fremst saker
knyttet til Naturbruk og Idrettsfag Vg2. Vi har også tidligere sett at Vg2 er et «brytningsår» når det
gjelder de sosiale forholdene i klassene. Det er ofte på dette trinnet det oppstår konflikter mellom
elever, og dette kan jo komme av at man da er mer kjent og trygg på skolen, og hevder seg selv i større
grad, både positivt og negativt.
Når det gjelder elevmedvirkning og elevdemokrati er det positivt at vi scorer godt i forhold til Viken på
alle områder, med unntak av det første (elever og regler) hvor vi scorer likt 3,4. Dette er selvsagt ingen
hvilepute for oss, da vi har stort trykk på elevrådsarbeid via faste møter etter en årsplan, selv om dette
nå gjennomføres digitalt. Dette gjelder Skolemiljøutvalg og russemøter. Vi har klassens time i de fleste
klasser som gjennomføres med kontaktlærer.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Kalnes videregående skole har behov for å øke gjennomføringsgraden for våre elever på DH. Dersom vi
ser dette utdanningsprogrammet opp mot BA, er det stor forskjell på dette området. Vi har nå fått en
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rådgiver som har ansvar for begge områdene og noe av målet med dette er at det kan føre til en mer
lik praksis mellom programmene.
Skolen har allerede flere målrettet tiltak for Vg3 Påbygg, for å sikre en større grad av gjennomføring,
som f.eks. tettere oppfølging av kontaktlærer med hyppigere elevsamtaler spesielt i begynnelsen av
skoleåret. Et tiltak fra skolens sider er å legge inn to kontaktlærere til å følge opp elevene i klassen. Fra
våren 2020 ser vi at enkelte elever i denne klassen profiterer på utstrakt bruk av digital opplæring,
men for de fleste har det ført til mer fravær, og mindre mulighet for å gjennomføre med bestått. Vi ser
at hovedfunnet er at jo mer elevene er til stede fysisk på skolen, jo større er muligheten for å fullføre
og bestå. Dette har vært en av de største utfordringene fra våren 2020, med koronarestriksjonene
som ligger på oss i en eller annen grad. For inneværende skoleår har vi foreløpig vært på rødt nivå fra
og med uke 48, samt perioder med full nedstengning. Vi har som skole likevel lagt vekt på å få til så
mye tilstedeværelse som mulig for alle elever.
Fraværet i de enkelte klassene får mye fokus på Kalnes videregående skole, og følges jevnlig opp i IKO
arbeidet (Identifisering, kartlegging, oppfølging). Elever med fravær som nærmer seg 10 prosent kalles
inn til samtale, for kartlegging av årsaker til fraværet. Ut fra tilbakemeldinger i kartleggingene legges
det inn tiltak, der skolen har mulighet til dette. Årsakene kan da dreie seg om manglende relevans i
opplæringen, motivasjon, hjemmeforhold, relasjon, behov for tilpasninger i opplæringen. Tiltakene vil
da kunne favne mange ulike forhold, f.eks. kompetanseheving hos ansatte og relasjonsbygging i
klassene ved hjelp av MOT-programmet etc. På noen av våre utdanningsprogram må elevene forholde
seg til mange ulike lærere, og det kan føre til lite stabilitet, større utrygghet og forutsigbarhet og da
igjen gi større fravær. Et tiltak for kommende skoleår vil være å styre kontaktlærere mer inn i sine egne
klasser, slik at det blir færre skifter for elevene. Dette gjelder spesielt for naturbruk.
Kalnes videregående skole har et mål om å få alle elever på skolen, og dersom de møter opp skal vi
klare å få dem til å bestå. Vi har stort fokus på relasjonsbygging, og det å se alle elevene våre. Tidligere
har vi kunnet gjennomføre helsefremmende timer med aktiviteter for alle elever på tvers, som har gitt
stor effekt for læringsmiljøet og trivselen. Dette har vi ikke kunnet gjøre i samme grad fra mars 2020.
Vi har gjort om organiseringen av fellesfag inn mot de ulike studieretningene, ved å lage tettere team
rundt klassene, der fellesfagslærere i størst mulig grad skal tilhøre et eller to utdanningsprogram.
Dette er et tiltak for å blant annet gjøre det mulig for fellesfagslærerne å samarbeide mer med
programfagslærerne om opplæringen. Dette utvider profesjonsfellesskapet, og setter større krav til
samarbeidskompetanse, som vi da jobber for å heve i personalet. Målet har da vært, og er fremdeles,
å skape større relevans og variasjon i opplæringen for elevene.
Arbeidet med fagfornyelsen, som vi nå jobber mer med igjen, vil forhåpentligvis også føre til en større
relevans i fagene. Her har det vært nødvendig å se på alle aktiviteter vi gjør for å oppnå målene, og se
mulighetene i det samfunnet rundt oss har behov for, og som vi leverer elever videre til. Tettere
kontakt med næringen rundt oss, både på yrkesfagene og idrettsfag er virkelig en nøkkel for å få til
denne relevansen. Dette er det nå satt i gang et omfattende arbeid med, spesielt på idrettsfag, der
både elever og ansatte er involvert i organisasjoner i nærmiljøet sitt.
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Skolen har også gjort flere grep for å øke læringsutbyttet og trivselen hos elevene, og kan her nevne
noe av det som nå skal gjennomføres: gratis skolemåltid, MOT- skolen som samfunnsbygger,
omorganisering av tilrettelagt avdeling med mål om bedre og mer tilpasset opplæring for alle elever.
Når det gjelder arbeidet med et godt og trygt skolemiljø har skolen allerede mange tiltak som
gjennomføres i dag. Vi har et behov for å styrke tiltakene spesielt mot Vg2, da det ofte er her sakene
dukker opp. Vi har i dag satt inn ekstra miljøarbeider på flere av klassene på Vg1, for å støtte opp
under det sosialfaglige arbeidet, og det kan være en sårbarhet når denne styrking ikke videreføres på
Vg2. Det kan være aktuelt å legge inn flere tiltak fra starten av skoleåret på Vg2, som å videreføre
miljøarbeidere, og spille enda mer på helsesykepleier som støttespiller inn i dette arbeidet.
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2.25 Kirkeparken videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

962
1026
97,8
14,0
26,8
120 037 980
97,7%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Kirkeparken videregående skole
Studiespesialisering
Service og samferdsel
Restaurant - og matfag
Påbygg Vg3
Musikk, dans og drama
Kunst, design og arkitektur
Idrettsfag
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Kirkeparken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Kirkeparken
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Idrettsfag
Kunst, design og arkitektur
Musikk, dans og drama
Påbygg Vg3
Restaurant - og matfag
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Kirkeparken videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

14,3
12,7
8,6
37,4
11,3
20,1
14,8
15,0

4,6
4,2
2,7
5,8
3,3
6,8
4,6
4,6

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,50
3,51
4,37
4,25
3,63
4,13
4,36
3,99
4,33
4,27

4,40
3,79
4,33
4,36
3,60
4,22
4,56
3,68
4,50
4,34

-0,09
0,28
-0,05
0,11
-0,03
0,08
0,20
-0,31
0,17
0,07

Kirkeparken videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Kirkeparken videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-17

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Kunst, design og arkitektur (KD)
Musikk, dans og drama (MD)
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Restaurant - og matfag (RM)
Service og samferdsel (SS)
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Salg, service og reiseliv

Vg1

Vg2

Vg3

Total

2,7
0,0
0,0
0,0

5,8
5,0
0,0
1,9

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

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

5,6
9,5
8,7
7,7
2,2

Kirkeparken videregående skole

3,5

2,7

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Kirkeparken videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Skoleårsgjennomføring, skoleåret 2019-20.
Totalt sett fremstår resultater for skoleårsgjennomføring som positivt for skolens del. Vi ligger noe
over snitt for fylkeskommunen når vi ser på hele skolen. Internt på skolen er det imidlertid noen
skeivheter som bør gis oppmerksomhet. Det er spesielt ved programområde for Service og samferdsel
vi ser at vi har en større gruppe elever som har gjennomført skoleåret, men ikke fullført og bestått. I
skolens påbyggsklasse er det dessverre en større andel elever som har sluttet, i tillegg til en like stor
andel som har gjennomført, men ikke fullført og bestått.
For øvrig kan vi glede oss over et lavt antall sluttere. Når vi går bak statistikken og ser hvilke elever som
utgjør gruppen av sluttere, kan vi med trygghet si at vi har hatt oppfølging med og kjenner hver eneste
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en av disse. I mange tilfeller fremstår avbrudd i skoleåret som en fornuftig løsning for disse, mange har
krevende livssituasjoner eller sykdom som gjør at de har sykemeldt seg for skoleåret og fått plass på
ny, eventuelt har de måttet bruke mer tid på å få bukt med utenomfaglige hindre for deres skolegang.
Fraværsstatistikk
Ut fra fraværsstatistikken ser vi at totalfraværet i prosent for elever ved de studieforberedende
utdanningsprogrammene følger samme størrelse og trend som Viken totalt, og denne er svakt
nedadgående fra forrige skoleår. For yrkesfaglige utdanningsprogram ser vi derimot en motsatt trend,
hvor fraværet har hatt en svak økning sammenlignet med sist skoleår og Viken totalt. Vi ser i gjentatte
tilfeller at fraværet er den største bidragsyteren til om elever fullfører, består, gjennomfører skoleåret
eller slutter. Denne tendensen ved våre yrkesfaglige utdanningsprogram kan sees i sammenheng med
den litt større andelen av elever som gjennomfører skoleåret ved programområde for Service og
samferdsel, men som ikke består. Tiltak for å få denne elevgruppen til å øke tilstedeværelsen på skolen
vil kunne ha en direkte påvirkning på statistikken over skoleårsgjennomføringen.
Læringsmiljø
Skolen skårer omtrent på snitt med øvrige skoler i Viken fylkeskommune på kapitlene om læringsmiljø i
elevundersøkelsen. Det ser ut til at trenden er en svak tilbakegang på flere av punktene, sammenlignet
med tidligere skoleår. Denne trenden er så svak at den sannsynligvis ikke er signifikant, men likevel en
påminner om at det viktige arbeidet med utvikling av vår felles pedagogiske praksis ved skolen er
viktig.
Resultatene fra kapitlet i elevundersøkelsen om mobbing er, totalt sett, gode. Her er det imidlertid
relativt stort sprik mellom ulike utdanningsprogram og trinn. Tallene fra Service og samferdsel, Salg,
service og reiseliv samt Informasjonsteknologi og medieproduksjon er alvorlige, men også godt kjent
for skoleledelsen. Det er satt i gang saksbehandling med utgangspunkt i opplæringslovens kapittel 9A i
flere av disse sammenhengene, og det er satt i gang gode tiltak med målsetting om å gjenopprette og
opprettholde elevenes rett til et godt og trygt læringsmiljø på skolen.
I tilknytning til spørsmålene om elevdemokrati og medvirkning på Vg1 ser vi at skolen skårer omtrent
på snitt med øvrige skoler i Viken fylkeskommune. Kirkeparken har en lang og god tradisjon for et
synlig og godt fungerende elevdemokrati. I koronasituasjonen har vi imidlertid blitt nødt til å avlyse en
god del arrangementer og tiltak som tidligere år har vært med på å tydeliggjøre elevenes mulighet for
påvirkning, både på individ-, klasse-, og skolenivå. En del tiltak er blitt erstattet av digitale ordninger,
men disse har på langt nær hatt den samme oppslutningen som de tradisjonelle, fysiske
arrangementene har hatt.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Kirkeparken videregående skole fortsetter å jobbe langsiktig med utviklingsprosesser og strukturer
som skal sørge for at vi gir hver enkelt elev et best mulig læringsutbytte, et trygt og godt læringsmiljø
og at flest mulig gjennomfører og består opplæringen. Vi etterstreber å jobbe som et profesjonelt
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læringsfellesskap hvor vi baserer oss på en forskningsinformert praksis tilpasset våre lokale
forutsetninger.
Den enkeltfaktoren som viser seg å være mest styrende for våre resultater, er elevenes oppmøte på
skolen. Øker tilstedeværelsen, bedres resultatene og motsatt, ved høyt fravær svekkes resultatene.
Skolen har innført og jobber med en lang rekke tiltak for å sørge for økt tilstedeværelse ved skolen.
Det aller viktigste tiltaket ligger i å tilby så god undervisning som mulig, hvor elever opplever mestring
og engasjerer seg i egne læreprosesser.
Skolen innførte og etablerte et system for oppfølging av elever skoleåret 2018-19. Dette systemet
inneholder årshjul med innsatsbeskrivelser og forslag til tiltak for å ivareta elever som har lavt utbytte
av undervisning eller som har høyt fravær. Systemet er et verktøy som skoleledelsen bruker for å sette
et systematisk søkelys på elevenes tilstedeværelse og resultater gjennom skoleåret. Skolen er
sektorielt oppdelt slik at hver enkelt skoleleder har ansvar for et begrenset område med elever som de
skal følge opp.
Midtveis i terminene og ved terminslutt gjøres det et kartleggingsarbeid for å finne frem til elever og
fag som vil ha behov for ekstra innsats eller tilpasninger for å øke gjennomføringsgrad og resultater.
Slike innsatser kan gå ut på at man styrker enkelte fag for å kunne gi bedre oppfølging til elever som
har utfordringer eller etablering av ulike ekstratilbud i form av fagkafe-ordninger.
Elever som har utenomfaglige hindre for sin skolegang ivaretas i stor grad av skolens elevtjeneste.
Elevtjenesten har et utstrakt samarbeid med lokale instanser og helsetilbud som setter oss i en
posisjon til faktisk å kunne avhjelpe en del av de hindringene som kan oppstå for at elever kan
konsentrere seg og gjøre det beste ut av sin skolegang. Kirkeparkens elevtjeneste består av de
ordinære skolerådgiverne innenfor sosialpedagogisk rådgivning, karriereveiledning og
spesialpedagogisk rådgivning. Utover disse har vi også bistand fra helsesykepleier, spesialsykepleier
innen psykisk helse, miljøterapeut og en egen NAV-veileder. NAV-veilederen er ansatt hos NAV med
tjenestested ved skolen og har en stilling som er et resultat av en samarbeidsavtale mellom tidligere
Østfold fylkeskommune og NAV. Denne veiledningen har bidratt til å bygge bro mellom de
tilrettelegginger og innsatser som skolen kan stå for og de som styres i NAVs regi. Tjenesten har vært
et uvurderlig tilskudd til vår elevtjeneste og har bidratt overfor et stort volum av elever som under
andre forutsetninger muligens kunne endt som dropouts, hatt en negativ livsutvikling eller lidd under
uforløst potensial.
Kirkeparken videregående skole er en MOT-skole. Koblingen til organisasjonen MOT innebærer at alle
klasser gjennomfører et program over 12 undervisningsøkter over to eller tre år. Arbeidet med MOTprogrammet har som mål å skape trygge klassemiljø, inkluderende skolekulturer og bærekraftige
lokalsamfunn. På det individuelle nivået søker vi å styrke elevenes robusthet og bevissthet og evne til å
bygge gode, trygge relasjoner. Utover de 12 undervisningsøktene preges skolen av MOT-samarbeidet
ved at man har en rekke temadager hvor hensikten er å bygge opp under de overordnede
målsettingene.
Kirkeparken tar resultater fra ulike brukerundersøkelser og resultatstatistikk på alvor, og arbeider
systematisk og langsiktig med de dataene vi får tilgang til. Resultatene fra elevundersøkelsen
bearbeides og drøftes i samarbeid med skolens elevråd og i seksjoner og fagteam. Dette arbeidet gjør
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vi for å få en felles forståelse av ståsted og behov for videreutvikling, det fungerer både som en
milepæl i skolens felles utviklingsarbeid og rettesnor for den videre innsatsen vi skal nedlegge for
stadig forbedring og utvikling.
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2.26 Kjelle videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

176
203
30,3
7,5
42,9
60 507 900
97,9%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Kjelle videregående skole
Naturbruk
Bygg- og anleggsteknikk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

60.0

Gjennomført skoleåret

158

70.0
Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Kjelle
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Kjelle
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Naturbruk

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

3,8
2,5
3,1

15,9
18,2
17,3

3,7
3,2
3,4

Kjelle videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Utdanningsretning
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg2
Vg3 og Vg4 Yrkesfaglige utdanningsprogram
Kjelle videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

3,56
3,81
4,18
3,74

3,69
3,83
4,07
3,80

0,13
0,02
-0,11
0,05
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Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Kjelle videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-17

2.5

3.0

2019-20

2020-21

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken, 2020-21

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Naturbruk (NB)
Kjelle videregående skole

Vg1

Vg2

3,6
0,0
2,9

11,8
14,3
7,0

Kilde: Hjernen & Hjertet

160

Vg3

Total
6,7
4,3
4,7

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Kjelle videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Gjennomføring
Kjelle videregående skole har hatt en positiv utvikling på fullført og bestått de siste tre årene, med
95,8 prosent i 2019-20. Dette er et av de aller høyeste tallene i Viken. Det er verdt å nevne at vi
også i Vg3 Naturforvaltning (studieforberedende), som kommer etter to år med yrkesfag, hadde
100 prosent gjennomført og bestått i 2019-20.
Samtidig ser vi på fraværet en jevnt nedadgående trend de siste to årene, med 3,4 prosent i 201920. Vi hadde i en av klassene et relativt høyt fravær med 6,4 prosent i 2019/2020. Med unntak av
denne klassen ligger vi stabilt på mellom 2,3 prosent og 3,4 prosent, og har en svakt synkende
tendens.
Læringsresultater
Læringsresultater viser at vi har en positiv karakterutvikling både på Vg1 og Vg2 og en svakt
fallende karakterutvikling på Vg3. Det er viktig å igjen poengtere at 100 prosent av elevene på Vg3
har bestått og den negative utviklingen fra Vg2 til Vg3 er marginal. Her ser vi det er utfordring for
elevene når de går fra Vg2 Yrkesfag til Vg3 studieforberedende, med den økte teoretiske tilgang
som er på Vg3.
Læringsmiljø
Skolen scorer, i elevundersøkelsen, høyere enn gjennomsnittet for Viken på alle punkter, med
unntak av “faglig utfordringer” og “støtte hjemmefra”, hvor vi ligger likt med fylket. Skolen har
gjennomgående bedre resultater på elevundersøkelsen i 2020-21 enn vi hadde i 2019-20. Det er
gledelig å bemerke at det de to siste årene er en markant økning i elevenes opplevelse av støtte
fra læreren.
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Når det gjelder mobbing er det gledelig å registrere en nedgang fra 8,9 prosent i 2019-2020 til 4,7
i 2020-2021. Dette er imidlertid fra et høyt nivå, til et nivå vi fortsatt ikke er fornøyd med. Går vi
nærmere inn i tallene ser vi at det er minimalt med tilfeller første årene elevene går på skolen (i
vg1) på Bygg- og anleggsteknikk og Naturbruk. Det er imidlertid en økning fra Vg1 til Vg2, noe som
krever en systematisk oppfølging.
I forhold til elevdemokrati og elevmedvirkning, ligger vi over fylkesgjennomsnittet på alle
punkter.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Opprettholde de gode resultatene – didaktiske utfordringer
Kjelle videregående skole viser til gode resultater både med tanke på gjennomføring,
læringsresultater og læringsmiljø. Det er midlertidig viktig at vi opprettholder de gode resultatene
og fortsetter å jobbe målrettet mot våre mål i profesjonsfellesskapet.
Som følge av korona har vi blitt tvunget over på digitale flater i varierende grad, og sett en
betraktelig digital utvikling hos både elever og medarbeidere. Det vil bli viktig for oss å
opprettholde trykket på bruk av digitale verktøy med fokus på erfaringsdeling og samarbeid i
tiden etter korona. Mye digital undervisning i fellesfag har vært krevende for mange elever, både
sosialt og faglig. Motivasjon i forbindelse med teoretisk arbeid hos elevene er noe vi må ha et
ekstra godt blikk på i tiden fremover.
Skolen arbeidet systematisk over tid med overordnet del av læreplanen. Det systematiske
arbeidet med fagfornyelsen har imidlertid ikke vært som vi ønsket. Dette gjelder særlig arbeidet
på tvers av avdelinger og i den samlede medarbeidergruppe. Skolen har lang erfaring i å fastholde
en felles referanse i utviklingsarbeid, som vi også mener er en vesentlig forutsetning for å nå
intensjoner, formål og mål i fagfornyelsen. Som følge av Koronapandemien har vi ikke oppnådd
den kollektiv forståelse vi ønsker. Det vil være viktig for oss å jobbe målrettet med fagfornyelsen
slik at vi opprettholder de gode resultatene med tanke på læringsresultater og læringsmiljø, og
hvor elever og medarbeidere trekker i samme retning.
Klassemiljø
Vi har for høye tall på mobbing, og vi vil fortsette arbeidet med å bedre klasse- og skolemiljø.
Tiltak må drøftes i ledergruppen og avdelingene. Resultatene på klassenivå drøftes i de enkelte
klasser, og spesielt økningen fra Vg1 til Vg2 må følges opp systematisk.
Årets utfordringer med korona gjør det ekstra viktig for oss å igjen bygge opp en fellesskapspreget
skolekultur. I år har vi ikke fått gjennomført fellesmøter der alle elever og medarbeidere er
samlet, samarbeid på tvers av klasser og felles lunsjbespisning har vært vanskelig å få til. Disse
utfordringer har vært drøftet også i skoleutvalget og elevrådet, som peker på at dette er et savn
blant elevene. Elevene legger i særlig vekt på at elever som startet i Vg1 inneværende skoleår ikke
har opplevd å ta del i de møteplasser som alltid har vært vesentlige for fastholdelse av et godt
psykososialt læringsmiljø. Dette medfører også et brudd i den kulturoverføring som «gamle
elever» alltid har gitt de «nye elever», og er en utfordring som vil ha 1.prioritet framover.
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2.27 Kongsberg videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

1250
1465
161,7
15,1
46,0
190 385 339
100,8%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune
Kongsberg videregående skole
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialisering
Service og samferdsel
Restaurant - og matfag
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Naturbruk
Musikk, dans og drama
Idrettsfag
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Design og håndverk
Bygg- og anleggsteknikk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Kongsberg
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Kongsberg
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Naturbruk
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Restaurant - og matfag
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Teknikk og industriell produksjon
Kongsberg videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

4,2
11,0
4,7
12,1
7,3
40,4
4,0
18,7
7,1
15,1
12,0
15,3
6,4
13,1

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

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,65
3,79
4,21
4,29
3,96
4,11
4,16
4,46
4,30
4,24
4,18

4,32
3,86
4,09
4,23
4,08
4,15
4,42
4,01
3,89
4,28
4,16

-0,33
0,07
-0,12
-0,06
0,12
0,04
0,26
-0,45
-0,42
0,03
-0,02

Kongsberg videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Kongsberg videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-17

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

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

Vg1

Vg2

Vg3

Total

0,0
4,2
2,9

0,0
0,0
3,5

0,0
0,0
0,0
5,6

0,0

2,0
0,0
2,4
0,0
0,0

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

1,9
0,0

0,0

0,0
2,3
0,0
7,5
0,0
0,0
8,7
3,3

Kongsberg videregående skole

1,7

1,7

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Kongsberg videregående skole
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1.5

2.0

2.5

3.0

Viken fylkeskommune

3.5

4.0

4.5

5.0

Analyse av resultatene
Vi ser av tabellen for gjennomføring at skolen har en noe lavere prosentandel fullført og bestått enn
gjennomsnittet i fylket. Antall sluttet er også litt lavere enn gjennomsnittet og det betyr at vi har flere
elever som er på skolen, men som av ulike grunner ikke følger ordinær progresjon i utdanningsløpet.
Vi ser at Restaurant og matfag, musikk og til dels påbygg er særlige bidragsytere til dette resultatet.
Det er ulike årsaker som antall primærsøkere, elevens inntakspoeng og helsesituasjon som bidrar til
dette. Vi har blant annet en del elever som av helsegrunner får innvilget et trinn over to år,
en tilpassing særlig ofte brukt på påbygg.
Vi ser allikevel når vi analyserer dataene fra Hjernen og Hjertet at vi går frem på gjennomført og
bestått prosenten på skolen generelt på alle utdanningsretningene. Denne fremgangen skyldes
styrkingstiltak på systemnivå, sikre overganger og relasjonsarbeid for bedre å kunne ivareta den
enkelte elev.
Når det gjelder fravær så ser vi at skolen følger utviklingen i Viken generelt på studieforberedende,
men har et lavere fravær over tid på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YF). Dette er kanskje et
uttrykk for det tette samarbeidet skolen har med lokalt arbeidsliv der tilstedeværelse understrekes
som kanskje det viktigste kriteriet for å kunne få en læreplass. Særlig er fraværet lavt på Teknikk og
industriell produksjon (TIP), Elektro, Bygg – og anleggsteknikk (BAT) og Naturbruk – alle
utdanningsprogram som jobber tett og godt med næringene og som har elever i realistiske
opplæringssituasjoner i bedrifter eller i tett samarbeid med disse.
Vi ser at vi har noe å gå på, for å løfte elever gjennom det videregående skoleløpet. Særlig gjelder
dette de studieforberedende utdanningsprogrammene. At de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i
større grad får dette til kan kanskje forklares med økt motivasjon ved å selv kunne velge retning, og at
praktisk arbeid gir nytt mot til mange elever, særlig gjelder dette elever med lav inngangssum. Skolen
har på de studieforberedende områdene en del elever med høy og svært høy poengsum inn i
videregående skole. Det er for disse vanskelig å kunne heve seg tilsvarende elever med
lavere inngangspoeng.
Vi tenkte det ville være interessant å se dette i sammenheng med læringstrykk og elevenes opplevelse
av å få faglige utfordringer. Skolen er skeptisk til å ensidig se på skolebidraget som et kvalitetstegn, her
mener vi det er for mange faktorer utenfor skolen som påvirker resultatene.
Resultatene på læringsmiljø viser en skole som ligger jevnt eller over Viken på alle parametere.
Samtidig går vi også fram fra tidligere år. Skolen har gjennom hele korona-perioden hatt fokus på
kvalitet i undervisningen enten det gjennomføres i klasserom/verksted eller digitalt. Vi har klart å
holde læringstrykket oppe til tross for endringer fra uke til uke. Faglig utfordring, læringskultur og
støtte fra lærere utmerker seg særlig positivt. Vi skårer lavest på vurdering for læring, men over
gjennomsnittet.
Vi er fornøyde med at vi totalt for skolen ligger på grønt på mobbing. Skolen har gjennom flere år
jobbet målrettet med skole- og klassemiljø og er opptatt av inkludering. Skolens slagord «Vi står
sammen!» er et symbol på dette. Vi ser allikevel at vi i noen klasser har røde mobbetall – noe som har
fått umiddelbar oppmerksomhet fra involverte lærere og ledere.
Skolen skårer over gjennomsnittet på alle parameterne for elevmedvirkning. Dette er vi veldig stolte
av. Vi har hatt en jevn framgang over år på dette punktet. Skolens arbeid for å skape trygge
inkluderende klasse- og læringsmiljø fordrer jo at dialogen med elevene er god og at de tillitsvalgte og
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elevene tas med på råd i arbeidet med å jobbe med læringsmiljøet. Elevene opplever i større og større
grad å bli tatt på alvor og at det å engasjere seg blir verdsatt.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
For å få ned fravær og opp gjennomføring gjør vi kontinuerlig vurderinger og setter inn tiltak på de
ulike avdelingene. Elever med karakteren 1 og Ikke vurdering (IV) blir fulgt opp av kontaktlærer,
sosialrådgiver og avdelingsleder for å motivere og hjelpe elever som sliter med fravær og står i fare for
å ikke gjennomføre.
Vi ser at vi på studieforberedende kan gjøre noe med organisering av opplæringen for å skape mer
mestring og motivasjon. Vi innfører fra neste skoleår faste fagdager etter en rullerende plan. Vi ønsker
med dette å sette fokus på fagfornyelsen, tverrfaglig jobbing, dybdelæring og bedre muligheter for å
ta i bruk ulike vurderingsformer i tråd med vurderingsforskriften.
Våren 2021 jobber vi med den nye vurderingsforskriften i alle avdelinger som en del av fagfornyelsen
og vår felles pedagogiske utvikling. Her er det særlig variasjon i vurderingsformer og elevmedvirkning i
vurderingsarbeidet som skiller seg ut fra tidligere.
Skolen er også mer bevisst på å inkludere elever i pedagogisk utviklingsarbeid og i avgjørelser som
påvirker deres skolehverdag som klassemiljø, byggesak og kantineprosjekt.
Skolen har nulltoleranse for mobbing og jobber systematisk med resultater som kommer fram i
elevundersøkelsen. I klasser hvor elever har meldt at de blir mobbet tar kontaktlærer dette opp med
klasseteamet og med klassens tillitsvalgte. Det gjennomføres nye undersøkelse og de blir enige om
hvordan de skal jobbe med klasse- og læringsmiljø fremover. Dersom utfordringen defineres som en
Kapittel 9A-sak (i opplæringsloven) eller dersom lærer/voksen er involvert vil avdelingsleder koples på.
Skolen har hatt en kompetanseheving på ledernivå i slike saker for å sikre en enhetlig og korrekt
håndtering.
For å utvikle vår egen skole, er vi nysgjerrige på andre skoler i Viken, og vi søker inspirasjon og
samarbeid. Digitale møter åpner for å kunne samhandle over store avstander rundt temaer som
digitalt pedagogisk arbeid, vurdering, organisering av skoledagen og elevenes psykososiale miljø.
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2.28 Lier videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

617
649
74,1
8,3
24,2
84 867 600
103,3%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Lier videregående skole
Service og samferdsel
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Design og håndverk
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Fullført og bestått
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60.0

Gjennomført skoleåret
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70.0
Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Lier
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Lier
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Service og samferdsel
Lier videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

9,4
4,9
6,6
20,7
3,3
12,7
9,0

3,1
1,3
3,5
5,9
2,3
3,7
3,3

Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Utdanningsretning
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg2
Vg3 og
Påbygging til generell studiekompetanse
Vg4
Lier videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet
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Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

3,98
4,06

4,24
4,17

0,27
0,12

4,24

3,91

-0,33

4,07

4,14

0,07

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Lier videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-17

2.5
2019-20

3.0
2020-21

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken, 2020-21

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Påbygg (PB)
Elektrofag (EL)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Service og samferdsel (SS)
Elektro og datateknologi
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Salg, service og reiseliv

Vg1

Vg2

1,2

2,2
2,9
5,0

0,0
0,0
6,9
1,8

Lier videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet
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3,1

Vg3

Total

0,0

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

0,0

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Lier videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Skolen har over flere år hatt en positiv utvikling når det gjelder gjennomføring. 86,8 prosent av
elevene våre fullførte og bestod skoleåret 2019-20. Dette er en framgang på 0,9 prosent, men
0,9 prosent under snittet for Viken fylke. Skolen har en sammensatt og mangfoldig elevgruppe. Vi ser
på elevenes motivasjon og ønske om å gå på Lier som et godt utgangspunkt for læring. Elever i
spesielle utdanningsløp, enten studiekompetanse og/eller fagbrev og Elektro har gjennomgående
høyere grad av fullført og bestått. Det er positiv utviklingen i samlet karaktersnitt fra grunnskolen på
Vg1 og Vg2. Årsaken til at mange elever lykkes, mener vi er at de er motiverte og har kommet inn på
sitt førstevalg. Mer inngående analyser viser at skolen løfter midtsjiktet av elevene, dvs. med
karakterer mellom 3 – 4,5 mer enn elever med lavere inntakspoeng og elever med 4,5 og høyere i
snitt. Skolen har de siste årene skåret på snitt for Viken fylke på variablene «faglig utfordring»,
«mestring» og «motivasjon», med en tilbakegang for «mestring» i 2020, noe vi mener må skyldes
pandemien. Det er en liten positiv framgang når det gjelder vurdering for læring (3,6).
Påbyggsgruppene (og særlig Vg3) har en negativ karakterutvikling (-0,33) i opplæringsløpet. Det er
grunn til å tro at årsakene er sammensatte, men at en av grunnene er at mange elever i ordinære Vg3grupper mangler faglig grunnlag og motivasjon for å fullføre og bestå og bli studieforberedt. I Vg3
Påbygg (ordinært løp), fullførte og bestod bare 75 prosent. Elevene i Vg3 har både høyt time- og
dagfravær, noe som får konsekvenser for læringsresultater og
gjennomføring. Totalfraværet for gruppen ender på høye 5,9 prosent. Resultatene tyder på at skolen
ikke i tilstrekkelig grad klarer å møte behovet disse elevene har for tett oppfølging og differensierte
opplæringstilbud.
Skolen har høy grad av tilstedeværelse, tett opp til 97prosent. Vi mener dette er et resultat av
systematisk arbeid med god forankring i skolen rettet mot «tidlig, tydelig og tett
på». Det reageres raskt på fravær og mistanke om mistrivsel hos elevene. "Lærerlaget" rundt elevene
er raske til å følge opp elever som ikke møter til timene. Den kollektive innsatsen mener vi bidrar til å
holde elevene på skolen. Samtidig viser resultatene stor varians mellom utdanningsprogram. Lavest
fravær er det på Elektro (1,3).
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Det er store variasjoner i elevenes tilbakemeldinger på «praktisk opplæring». Ca. 90 prosent av
elevene i Elektro med datateknologi svarer at de opplever dette i de fleste eller mange fag. Mens det
er lavere skår i Salg, service og reiseliv/Service og samferdsel (3,3) og Påbygg Vg3 (3,2).
Totalt sluttet 25 elever i løpet av skoleåret. Dette er en økning fra året før, noe vi mener skyldes
koronasituasjonen. Antall elever som slutter på Vg3 er ikke spesielt høyt.
Elevene trives på skolen (4,2). Elevene på Frisør, Blomster, Interiør og
Eksponeringsdesign (FBIE) svarer mest positivt (4,5), men også her ligger elektrofagene høyt (4,4). Det
er svært positivt at andelen som opplever mobbing viser nedgang og nå er 1,8 prosent. Dette utgjør
færre enn 9 av respondentene.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Skolens hovedmål for læringsmiljøet er at det skal være preget av en åpen, tolerant og inkluderende
kultur i et positivt læringsmiljø preget av tillit, respekt og verdsetting (pedagogisk plattform). Vi ønsker
å bruke deltakelsen i gratis skolemåltid og RØRE-prosjektet til å styrke elevenes læring og utvikle i en
helsefremmende skole med høy trivsel og et positivt læringsmiljø.
Siden «vurdering for læring», «læringskultur» og «støtte fra lærerne» har betydning for
læringsresultater og gjennomføring, ser vi fortsatt behov for å jobbe videre med tiltak for forbedring
her. Våre analyser viser at tiltak for å bedre «vurdering for læring» må være et at de høyest prioriterte
tiltakene når det gjelder skoleutvikling i profesjonsfellesskapet framover. Vi ønsker å utvikle en
vurderingspraksis tett koblet til økt elevmedvirkning og gjennom dette styrke elevenes motivasjon og
engasjement i opplæringen. Målet er å utvikle en tilsvarende praksis som for fraværsoppfølging, dvs.
at «tidlig, tydelig og tett på», skal innarbeides som praksis for andre områder med betydning for
elevens læring. Kompetansen som godkjent Dysleksivennlig skole gir, må settes i spill for å møte elever
med spesifikke lærevansker med bedre tilpasset opplæring. Profesjonsfellesskapet må utvikle
ferdigheter og vurderingspraksis støtter opp om differensiert og tilpasset opplæring.
Vi ser behov for tiltak for tydelig klasseledelse og kontinuitet i arbeidet med gode studievaner og teknikk gjennom hele opplæringsåret. Lærerne trenger kompetanse i hvordan involvere elevene i eget
læringsarbeid. Derfor ønsker skolen å prioritere tid og ressurser til kompetanseutvikling i
klasseledelse.
Det er behov for å styrke læreres kompetanse slik at de behersker metoder som bidrar til å fremme
dybdelæring gjennom mer elevaktiv læring og metoder som fremmer kritisk tenkning, kreativitet og
styrker elevene kompetanse for problemløsning. Tverrfaglig tema skal være gjennomgripende i all
undervisning og må brukes for mer praktisk læring, større sammenheng mellom fagene og for å
fremme dybdelæring. Tverrfaglig temauker skal bidra til å styrke skolemiljøet gjennom at elevene får
muligheter til å arbeide med tverrfaglig tema på tvers av hele skolen.
Utfordringene i enkelte Påbygg Vg3-grupper er så store at skolen må prioritere ressurser til særskilte
tiltak for at elever med manglende forkunnskaper og lav motivasjon skal fullføre og bestå. Siden
mange elever har svake forkunnskaper i matematikk, og dette er et av fagene med mye stryk, har
vi satt i gang tiltak for å styrke matematikkopplæringen, organisatorisk. Vi ser at dette har potensiale til
å løfte mange elever, men koronasituasjonen gjør det vanskelig å se resultater foreløpig. Samarbeid
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med forskningsmiljøer, bla. gjennom universitetsskoleavtalen med Universitetet i Sørøst-Norge vil
inngå i tiltakene.
Resultatene fra elevundersøkelsen viser at utvikling av samarbeidet med lokalt samfunns- og
arbeidsliv må fortsette. «Et godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv øker mulighetene for at flere
skal kunne ta aktivt del i egen opplæring og opparbeide tilhørighet til arbeidsliv og
samfunnsliv.» (Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen, kap. 3.4). Aktuelle
samarbeidsområder er mer praktisk opplæring ute i arbeidslivet og arbeidslivet mer inn i skolen, men
også flere aktiviteter knyttet til entreprenørskap og innovasjon.
Skolen har som mål at alle ansatte skal ta aktivt del i det profesjonelle læringsfellesskapet for å
videreutvikle skolen. Vi vil derfor prioritere tid til å følge opp Fagfornyelsen, arbeidet med nye
læreplaner og Rammeverk for læring og ledelse av læring på plandager og gjennom plan for
samarbeidstid på skolen.
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2.29 Lillestrøm videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

881
902
93,7
11,0
13,5
98 554 100
99,9%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Lillestrøm videregående skole
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Medier og kommunikasjon
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Fullført og bestått
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Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Lillestrøm
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Lillestrøm
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Medier og kommunikasjon
Musikk, dans og drama
Studiespesialisering
Lillestrøm videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

4,7
3,3
3,1
3,3

19,3
15,7
11,8
13,4

5,2
3,9
3,1
3,5

Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg1
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg2
Vg3 og
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg4
Lillestrøm videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet
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Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,97
4,66

4,59
4,59

-0,37
-0,07

4,77

4,83

0,06

4,80

4,67

-0,13

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Lillestrøm videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-17

2.5

3.0

2019-20

2020-21

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken, 2020-21

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Medier og kommunikasjon (ME)
Musikk, dans og drama (MD)
Studiespesialisering (ST)
Lillestrøm videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

177

Vg1

Vg2

Vg3

Total

0,0
3,5
2,2
2,2

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

3,6
5,0
0,6
1,7

1,2
2,7
2,5
2,4

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Lillestrøm videregående skole
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2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Lillestrøm videregående skole har på flere områder stabilt gode resultater samtidig som det er
områder som bør ses nærmere på. Andelen fullført og bestått er 90,6 prosent, omtrent nøyaktig som
foregående år. Den varierer mellom programområdene med 91,9 prosent på studiespesialisering (ST),
87,1 prosent på musikk, dans og drama (MD) - der 7,1 prosent av elevene er i kategorien «holder på» og 88,9 prosent på medier og kommunikasjon (ME). Andelen som slutter er svært lav og lavere enn
forrige skoleår. Vi er opptatt av å forhindre frafall og holde alle elever i gang i sitt individuelle
opplæringsløp og 4,3 prosent av elevene er i kategorien «holder på med utdanningen». Andel elever
som har fullført, men ikke bestått er 1,6 prosent og noe høyere på studiespesialiserende enn på MD og
ME. Andelen som mangler grunnlag er 2,4 prosent for skolen, og anses å være noe høy på ME der den
er på 4,4 prosent. Fraværet har vært lavt gjennom flere år og holder seg lavere enn
fylkesgjennomsnittet på alle programområder.
Utviklingen i samlet karaktersnitt er generelt noe svakere ved Lillestrøm enn gjennomsnittet i Viken
med en nedgang på -0,37 ved skolen mot -0,22 for Viken på Vg1, -0,07 ved skolen mot -0,02 på Vg2 og
+0,06 ved skolen mot +0,22 for Viken på Vg3. Nedgangen er noe høyere for elever med
gjennomsnittlig inntakskarakterer lavere enn 4,5 enn for elever med gjennomsnittlig inntakskarakterer
høyere enn 4,5. Det er relativt høyt nivå på inntakskarakterene fra ungdomsskolen, og det er følgelig
vanskelig å få til en positiv karakterutvikling. 12,3 prosent av elevene på Vg1 hadde positiv
karakterutvikling i fjor, mot 19 prosent året før. På Vg2 og Vg3 hadde henholdsvis 44,3 prosent og 58
prosent positiv karakterutvikling, også disse resultatene er noe lavere enn året før. Nærmere analyser
viser intern variasjon mellom klasser, uavhengig av inntakskarakterer.
Skolens visjon er blant annet å bidra til engasjerte, selvstendige og reflekterte elever gjennom et sterkt
faglig fokus og et trygt og inkluderende læringsmiljø slik at elevene blir rustet til et samfunn i utvikling.
Av skolens overordnede mål fremgår at vi både skal være en skole der elevene tilegner seg gode
fagkunnskaper og et solid fundament for videre læring og en skole som utvikler hele mennesket,
178

elevenes sosiale og kognitive ferdigheter, toleranse og internasjonale forståelse. Ikke all læring
kommer nødvendigvis til uttrykk gjennom elevenes karakterer selv om den bidrar til personlig vekst og
forbereder til videre studier og arbeidsliv, og så vel ulike faglige prosjekter som tilrettelegging for
elevaktiviteter i regi av elevråd og komiteer kan gi god og verdifull læring i forhold til formålsparagraf
og overordnet del. Skolen har et høyt aktivitetsnivå som gir mange elever mulighet til faglige
utfordringer og personlig utvikling.
Dette kommer blant annet frem av elevundersøkelsen som jevnt over viser gode og til dels svært gode
resultater. Skolen skiller seg på flere områder positivt ut blant skolene i Viken. Spesielt gjelder det
områdene læringskultur og faglige utfordringer samt støtte fra lærerne. Resultatene indikerer at
elevene og personalet sammen skaper et godt læringsmiljø der elevene også opplever variert
opplæring og mestring. Elevene gir i år noe høyere score på vurdering for læring enn tidligere da de i
høyere grad opplever at de får være med å foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet deres skal
vurderes og at de i høyere grad opplever at de får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan de
utvikler seg i faget. Dette er gledelige resultater da skolen har hatt stort fokus på å følge opp
endringene i vurderingsforskriften og lagt til rette for at lærerpersonalet i fellesskap jobber med å
videreutvikle vurderingspraksis, med særlig vekt på de fire prinsippene for underveisvurdering som nå
er nedfelt i forskriften, og at elevene skal få anledning til å vise sin kompetanse på flere og varierte
måter. Skolen scorer imidlertid dårligere enn tidligere på om elevene opplever opplæringen som
relevant, spesielt gjelder det International Baccalaureate (IB), ME og MD. Det må analyseres nærmere
hvorfor elevene opplever dette.
Skole har lave, men likevel ikke tilfredsstillende tall når det gjelder mobbing. Dette er kjent gjennom
både elevundersøkelsen og konkrete erfaringer og jobbes med på ulike vis. Mange aktører er involvert
i arbeidet med elevers trivsel både på systemnivå og i klassene, ikke minst har vi et svært aktivt og vel
fungerende elevråd og diverse elevkomiteer. Ifølge elevundersøkelsen opplever elevene å bli hørt og
at det legges til rette for elevrådsarbeid og annet arbeid. I en fleksibel skolerute på 194 dager har
elevene disponert 4 elevstyrte dager selv og skoledagens organisering med en klokketimes midttime
gir god anledning til elevaktiviteter. Elevene opplever i mindre grad enn i Viken å være med å lage
regler og hvordan de skal arbeide med fagene, også dette varierer ifølge elevene mellom klassene.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Skolen har noe lav andel fullført og bestått, om vi holder oss til et treårsperspektiv. Vi har også en noe
svakere karakterutvikling enn enkelte sammenlignbare skoler. Vi må analysere nærmere forskjellene i
karakterutvikling mellom klasser og trekke flere fagmiljøer inn i både analyse og videre arbeid med
dette. Vi må trekke ytterligere veksler på intern kompetanse og se om vi i større grad kan dele beste
praksis for å øke læringsutbyttet hos alle elever. Vi imøteser også et fylkeskommunalt initiert
nettverkssamarbeid og styrket samarbeid med ungdomsskolene.
Læringsresultater og karakterutvikling følges spesielt tett i år da vi har hatt mye digital undervisning.
Det omdisponeres ressurser for å følge opp mange elever etter kartlegging av læringsutbytte gjennom
første termin.

179

Vi må se nærmere på årsakene til at enkelte grupper opplever at opplæringen mangler relevans og
hvordan opplevelsen av relevans kan økes, og hvorvidt vi i sterkere grad bør trekke elevene inn i
arbeidet med å la de påvirke hvordan det skal arbeides i fagene.
Det er inneværende år igangsatt prosess for revisjon av skolens tiltaksplan for kvalitetsutvikling og hele
det pedagogiske personalet er involvert. I dette arbeidet ser vi også på eksisterende praksis opp mot
overordnet del og på hva endringene i vurderingsforskriften innebærer for vår vurderingspraksis. Vi
identifiserer områder for forbedring, fornying og foredling for bedre å få til vurdering som bidrar til
lærelyst og som er en integrert del av opplæringen.
Vi må intensivere arbeidet mot mobbing med rask og målrettet innsats når tilfeller avdekkes, i tillegg
til det omfattende forebyggende arbeidet som utføres for å styrke elevenes trivsel generelt.
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2.30 Lørenskog videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

815
875
104,2
9,7
17,9
110 822 400
98,7%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Lørenskog videregående skole
Studiespesialisering
Restaurant - og matfag
Påbygg Vg3
Kunst, design og arkitektur
Idrettsfag
Design og håndverk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Lørenskog
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Lørenskog
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Design og håndverk
Idrettsfag
Kunst, design og arkitektur
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Restaurant - og matfag
Studiespesialisering
Lørenskog videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

4,3
3,3
2,3
4,1
0,0
5,5
3,2
3,3

28,0
20,1
19,0
33,1
0,0
28,2
15,6
18,9

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

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

5,00
3,56
4,80
4,35
4,08
4,32
4,05
4,13
4,06
4,41

4,63
3,74
4,50
4,36
4,10
4,33
4,34
3,92
4,30
4,38

-0,38
0,18
-0,30
0,01
0,02
0,01
0,29
-0,21
0,24
-0,03

Lørenskog videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Lørenskog videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Kunst, design og arkitektur (KD)
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Design og håndverk (DH)
Restaurant - og matfag (RM)
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Vg1

Vg2

Vg3

Total

2,0
0,0
0,8

6,3
0,0
1,8

0,0
0,0
0,9
4,3
8,3

2,7
0,0
1,1
4,3
7,9
15,4
2,9
2,5

7,7
16,7

14,3
2,9
2,0

Lørenskog videregående

4,1

1,3

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Lørenskog videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Jevnt over har skolen hatt en positiv utvikling i rapporteringsperioden, både når det gjelder
gjennomføring, læringsresultater og læringsmiljø. Spesielt når det gjelder fullført og bestått har vi hatt
en positiv utvikling, spesielt for påbygg har vi hatt en kraftig økning. Vi har fremdeles mye vi kan
forbedre oss på for å få enda bedre resultater.
Når det gjelder fullført og bestått har vi gjort mye for å identifisere og kartlegge elevene så tidlig som
mulig. Vi er mer presise på utfordringene og de opprettholdende faktorene slik at vi kan sette inn presise
tiltak raskest mulig. Det er vår skole, våre elever og vårt felles ansvar. I klasseteam bestemmes hva
faglærer, kontaktlærer, avdelingsleder og elevtjenesten skal bidra med for å løfte fram en elev som
trenger tett oppfølging.
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Tilstedeværelsen har økt de siste årene, noe som påvirker resultatene positivt. Enkelte elever fikk
imidlertid IV på grunn av fraværsgrensa. Vi har mer å hente på å lage et bedre kvalitetssystem for
fraværsoppfølging, slik at alle elever holder seg innenfor fraværsgrensa.
Når det gjelder karakterutvikling er vi omtrent som fylkessnittet, og vi har fremdeles mye å hente på å
løfte elevene, spesielt det første året. Vi jobber systematisk for å heve undervisningskvaliteten og
redusere forskjellen mellom klasserom. Vi er organisert i profesjonelle læringsfellesskap, som følges tett
opp av ledelsen.
Når vi går inn i elevundersøkelsen er resultatene for øvrig som fylket, når vi filtrerer på
utdanningsprogram, trinn og elevgruppe. Det er flere områder her vi har mye å hente på.
Mobbetallene er generelt lavt, men så lenge det er noen elever som føler seg mobbet må vi jobbe
målrettet og systematisk for å kartlegge og følge opp hvert enkelt tilfelle.
Elevdemokrati er et område der tallverdien i Elevundersøkelsen er lav sammenliknet med andre
områder. Noe som viser at det fortsatt er viktig å ha fokus på.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene


Vi kan bli flinkere til å analysere dataene og bli enda mer presise på hva som kjennetegner de
elevene vi ikke lykkes med for å sette inn de riktige tiltakene for disse elevene så raskt som
mulig.




Bedret kvalitetssystem for å følge opp fravær
Det skal være en rød tråd i arbeidet vi gjør i oppfølging av undervisningskvalitet fra bruk av
forskning, og data fra egen skole til å evaluere praksis og sette seg helt presise mål for skoleåret,
som følges opp i medarbeidersamtaler, klasserombesøk, fagteam, fellestid og forhåpentligvis
undervisningsvurdering når Viken har det klart.



Vi har definert skolens verdier, pedagogiske plattform og standarder som viser en klar retning
for arbeidet vårt. Gjennom tydelige forventninger og tett oppfølging håper vi at det vil gi
resultater på sikt.
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2.31 Mailand videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

881
901
91,7
10,7
30,7
108 119 000
97,2%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Mailand videregående skole
Studiespesialisering
Service og samferdsel
Påbygg Vg3
Medier og kommunikasjon
Helse- og oppvekstfag
Design og håndverk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret

186

60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Mailand
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Mailand
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Design og håndverk
Helse- og oppvekstfag
Medier og kommunikasjon
Påbygg Vg3
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Mailand videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

11,8
6,0
4,3
7,9
5,6
3,2
4,4

15,1
10,1
34,5
25,7
13,2
19,6
19,3

7,8
4,3
6,8
6,8
4,4
4,0
4,6

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,69
4,14
4,51
4,50
4,46
4,49
4,24
4,67
4,29
4,44

4,41
4,51
4,44
4,25
4,43
4,30
4,30
4,25
4,30
4,35

-0,28
0,37
-0,07
-0,25
-0,03
-0,19
0,06
-0,42
0,00
-0,09

Mailand videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Mailand videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Medier og kommunikasjon (ME)
Studiespesialisering (ST)
Design og håndverk (DH)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Service og samferdsel (SS)
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Salg, service og reiseliv

Vg1

Vg2

Vg3

Total

0,0
1,4

16,7
2,9
0,0
2,2
7,4

0,0
4,7

4,5

4,2

5,7
3,1
0,0
1,0
7,4
0,0
3,1
3,1

0,0
0,0
3,1
1,1

Mailand videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Mailand videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Gjennomføring
Andelen elever som fullfører og består på Mailand videregående skole skoleåret 2019-20 er 92,9
prosent, noe som er en økning på alle utdanningsprogram fra foregående skoleår bortsett fra Design
og håndverk (DH) og Medier og kommunikasjon (ME). Bakgrunnen for nedgangen i DH er at hele 8,6
prosent sluttet i løpet av skoleåret. Med så få elever i utgangspunktet vil en så stor andel som sluttet
slå kraftig ut på andel fullført og bestått. For ME er det ikke mange som har sluttet, men her er
andelen fullført og bestått på Vg3 som slår ut. Her ser vi at denne andelen er 80 prosent - noe som
kommer av IV / ikke bestått fag. For ME totalt er fullførtprosenten 88,5 prosent. Sammenligner vi med
fylket (og alle fylker) ligger vi et godt stykke over i fullført og bestått på Vg1 og Vg2. Trekker vi fram de
øvrige utdanningsprogrammene ser vi at vi ligger langt over snittet i fylket og alle fylker, spesielt er
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dette merkbart på Helse- og oppvekstfag (HS) (henholdsvis 10,3 prosent og 11,5 prosent) og Service og
samferdsel (SS) (henholdsvis 11,8 prosent og 13,9 prosent).
Fravær
Vi har prøvd å analysere fraværet for de ulike utdanningsprogrammene. Det er viktig å skille mellom
Vg1, Vg2 og Vg3. Vi har kommentert at andelen som fullfører og består ME Vg3 bare er 80 prosent. Tar
vi en kikk på fraværet finner vi at det på Vg1 ME er 5 prosent, på Vg2 ME er 6,1 prosent og på Vg3 ME
er hele 9,1 prosent. Vi kan reise spørsmålet om det høye fraværet på Vg3 har ført til lavere andel
fullført og bestått. Det er vanskelig å trekke konklusjoner. En høy andel elever fullfører og består HS og
SS samtidig som vi ser at elever i disse utdanningsprogrammene har et lavere fravær enn skolens
gjennomsnitt. Sammenligner vi fraværet over tid finner vi at vi har hatt en stor nedgang i fraværet.
Skoleåret 2013-14 registrerte vi et fravær på 6,8 prosent mens fraværet i 2019-20 var på 4,6 prosent.
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20.
Totalt sett har skolen en negativ karakterutviking på 0,09. Vi ser at den negative karakterutviklingen er
størst på studieforberedende (ST) utdanningsprogram på Vg1 og Vg2. Ser vi på Vg3 finner vi en liten
økning, men denne er marginal. Den største nedgangen finner vi på Vg3 Påbygging til generell
studiekompetanse (PB). Årsaken til nedgangen her kan skyldes «teorisjokket» elevene opplever fra
yrkesfag til påbygg. Dette er et krevende skoleår. Det kan være mangel på læreplass som gjør at
elevene velger påbygg og at dette er alternativ 2. Vi er inne i et prosjekt sammen med HIIL (DEKOMP) i
forbindelse med vurdering. Dette kommer vi tilbake til under tiltak.
Læringsmiljø
Samlet sett ser vi at resultatene på Mailand varierer noe fra fylket totalt sett. På området mestring,
læringskultur, støtte hjemmefra og faglig utfordring ligger vi på fylkets gjennomsnitt, mens på området
elev-demokrati, motivasjon, vurdering for læring og variert opplæring ligger vi under gjennomsnittet i
fylket. Vi har valgt å la elevene på Vg2 og Vg3 også besvare Elevundersøkelsen. Tar vi disse i
betraktning ser vi at læringskultur og ikke minst faglige utfordringer får en høyere score enn om vi
bare ser på Vg1. Sammenligner vi med skoleåret 2018-19 ser vi en generell lavere score på alle
områder (Se under skolens tiltak).
Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21
Skolen kjennetegnes av høy grad av trivsel på lik linje med de fleste skoler i viken, men vi har også
noen røde mobbetall. Disse kommer klart fram på Vg2 ME og SS. Vi kan glede oss over at med våre 3,1
ligger vi under fylkets gjennomsnitt på 4,4, men vi kan ikke være fornøyd med å ha en eller flere som
opplever å bli mobbet. Sammenligner vi tallene fra 2017-18 ser vi at vi har en nedgang – fra 5,2 til 3,1.
Her har vi satt inn tiltak som vi forventer resultat av nå og på sikt. (Se skolens tiltak).
Elevdemokrati og medvirkning
På dette området ligger skolen under fylkeskommunen på alle spørsmålene. Vi ser også at vi over tid
har hatt en fallende kurve (Se skolens tiltak).
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Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Gjennomføring
Vi jobber kontinuerlig med elevenes læring og utvikling. Resultatene etter første halvår følges opp i
ledergruppa og brytes ned på avdelingsnivå. Det reflekteres rundt resultatene og vi jobber slik at vi ser
resultatene opp mot hva elevene har svart i Elevundersøkelsen for å danne oss et godt bilde av
lærings- og vurderingsprosesser. Inneværende skoleår har vi DEKOMP-midler der vi får veiledning og
støtte fra HIIL. Vi har i mange år organisert læringssamtaler der kontaktlærer setter av flere slike
samtaler per skoleår (timeplanlagt).
Fravær
Vi ser at fraværet har gått ned, men opplever fortsatt at det er for høyt. Vi gjennomfører dialoger med
elevrådsstyret og trekker fram resultatene i Elevundersøkelsen for å få svar på hvorfor fraværet er
høyt. Vi har reflektert om motivasjon, læringskultur og elevdemokrati kan ha påvirkning på elevene
fravær. Her er vi i prosess.
Utvikling i samlet karaktersnitt
Vi ser at utviklingen for Vg1 studieforberedende og Vg2 studieforberedende er negativ. Skolen har
høye inntakspoeng noe som vi absolutt bør ha med oss i arbeidet når vi jobber videre med analyse og
tiltak. Ser vi resultatet i sammenheng med punktet om elevdemokrati og medvirkning i
Elevundersøkelsen kan vi muligens finne en årsaksfaktor, men det er for tidlig å si noe om nå.
Læringsmiljø
I tillegg til Elevundersøkelsen (som vi gjennomfører på alle trinn) har elevrådet ved skolen også laget
en egen undersøkelse som går mer i dybden og konkretiserer mer enn den nasjonale elevundersøkelsen. Vi følger opp undersøkelsene med personalet i personalmøter, avdelingene,
drøftingsmøte med de tillitsvalgte, i elevrådet og i skoleutvalget.
Mobbing på skolen
Vi har hatt noen tilfeller der elevene har svart at de opplever mobbing. Vi mener å ha identifisert
elevene og både kontaktlærer, rådgiver og avdelingsleder følger opp sammen med elev, foresatt,
barnevern og noen ganger politiet. Vi har utarbeidet lokale planer både for kapittel 9A (i
opplæringsloven) og plan for rusforebyggende arbeid.
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2.32 Malakoff videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

982
1069
103,7
14,8
16,0
123 512 620
98,8%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune
Malakoff videregående skole
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialisering
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Bygg- og anleggsteknikk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Malakoff
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Malakoff
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Studiespesialisering
Teknikk og industriell
produksjon
Malakoff videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

4,8
2,7
5,8
5,3
2,4
4,3

8,5
6,6
9,9
13,4
6,0
13,0

3,4
2,1
4,1
4,2
2,9
3,8

3,6

7,9

2,7

4,4

10,6

3,5

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,63
3,72
4,02
4,02
3,98
4,00
4,07
4,16
4,00
4,09
4,03

4,12
3,97
4,02
4,05
3,95
3,99
4,36
3,78
3,99
4,13
4,04

-0,51
0,25
0,00
0,03
-0,03
-0,01
0,28
-0,38
-0,01
0,04
0,01

Malakoff videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Malakoff videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Studiespesialisering (ST)
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Elektrofag (EL)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Teknikk og industriell produksjon (TP)
Elektro og datateknologi
Teknologi- og industrifag

Vg1

Vg2

Vg3

Total

1,0
4,0

1,1
9,5
2,0
8,0
5,0

2,2

4,3

2,1

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

3,3
8,9
2,9
3,3

Malakoff videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Malakoff videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Med over 1000 elever og en bred sammensetning av studieforberedende og yrkesfaglig
utdanningsprogram, representerer Malakoff videregående skole en kombinert skole med et
gjennomsnitt av skoletilbudet i videregående opplæring. Resultatmessig ligger skolen totalt sett på
gjennomsnittet eller noe over, men det er noen forskjeller internt mellom klasser og
utdanningsprogram.
Malakoff videregående skole hadde skoleåret 2019-20 er gjennomføringsprosent på 88,0 prosent. For
en kombinert skole er dette et meget bra resultat. Alle utdanningsprogram har klasser med 100
prosent fullført og bestått.
Vg1 Helse- og oppvekstfag som har lav skoleårsgjennomføringsprosent, har i motsetning til andre
yrkesfag 20 elever i klassen (mot vanligvis 15), og skolen har til sammen 120 elever fordelt på 6 klasser.
Nedstenging i mars på grunn av Korona, gjør det vanskelig å trekke konklusjoner angående elevenes
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fravær dette skoleåret, men det er verd å merke seg at Vg1 Helse- og oppvekst kommer dårligst ut
også her.
Skolen har et positivt bidrag i samlet karaktersnitt, spesielt på Vg1 yrkesfag. På studiespesialisering er
det en klar nedgang i skolebidragsindikatorene på Vg1, men en god økning på Vg3.
På elevundersøkelsen ligger Malakoff videregående skole på fylkesgjennomsnittet skoleåret 2020-21,
og vi er glade for å registrere at dette er noe opp fra skoleåret før. Skolen arbeider systematisk med
resultatene fra Elevundersøkelsen på overordnet nivå, men det viktigste arbeidet er arbeidet med
resultatene klassevis.
Fagleder og kontaktlærer har klassevis gjennomgang med elever på det som er bra og det som kan
forbedres, og det utarbeides tiltak. Fagleder og kontaktlærer arbeidet tett på klassene gjennom
skoleåret, og det er sjelden det forekommer overraskende resultater på elevundersøkelsen.
Elevundersøkelsen viser at skolen har lite mobbing, og også her har fagleder og kontaktlærer
fortløpende oppfølging og tiltak gjennom skoleåret.
Elevundersøkelsen viser at skolen arbeidet godt med vurdering for læring og at elevene opplever god
støtte fra lærerne. Selv om det ikke fremkommer av oversikten, så viser elevundersøkelsen at skolen
har bygningsmessige utfordringer med temperatur, luft og fasiliteter som toalett og dusj.
Malakoff videregående skole har skoleåret 2020-21 et velfungerende elevråd og skolemiljøutvalgt.
Korona-situasjonen var selvsagt hovedtema dette skoleåret. Det har vært viktig for ledelsen å forankre
smitteverntiltakene blant elever og ansatte.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Elevundersøkelsen og Korona-situasjonen har vist at skolen har mange byggetekniske utfordringer
med tanke på plass (små klasserom og trange ganger), nødvendige fasiliteter og kulde- og
varmeregulering. Skolen vil arbeide for å gjøre forbedringer for å sikre et trygt og godt læringsmiljø for
elevene.
Skolen opplever at flerårig bruk av IKO-modellen (identifisering, kartlegging og oppfølgning) har godt
effekt på skoleårsgjennomføring og læringsresultatene. Ledelse og lærere er tett på elevene, og det
tas systematisk tak i enkeltelevers bekymringer og utfordringer. «Verktøykassen» med ulike former for
ekstra IKO-tiltak begynner å bli godt utprøvd, og det er en del bekymringer som gjentar seg år for år. I
ressursplanleggingen for skoleåret et det derfor nødvendig å vurdere faste tiltak i tillegg til de mer
kortsiktige IKO-tiltakene. Dette gjelder spesielt for Vg1 yrkesfag innen fellesfag som matematikk og
engelsk, og innenfor Vg3 påbygging til studiekompetanse innenfor matematikk og norsk. Vi håper at
disse faste tiltakene fører til økt gjennomføring og bedre resultater.
Et annet satsingsområdet er særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige. Resultatene viser at
spesielt elever med kort botid i Norge har store utfordringer, i alle fag. Noen elever kan overføres
frivillig internt til en av skolens to kombinasjonsklasse, et samarbeid med Moss kommune. Her får
elevene nødvendig grunnlærende opplæring, noe som øker mulighet til å lykkes i videregående
opplæring. Fagfornyelsen har gitt en ekstra utfordring for minoritetsspråklige elever ved at det ikke
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lengre er norsk som fag på Vg1 yrkesfag. Vi ser at det er nødvendig å kompensere for dette og allikevel
gi et norskfaglig tilbud. Spesielt viktig er dette på Vg1 Helse- og oppvekstfag som er det
utdanningstilbudet med stor andel av minoritetsspråklige elever.

Skolens satsninger skoleåret 2021-22:






Vg1 yrkesfag forsterket tilbud innen matematikk og engelsk
Vg3 påbygg forsterket tilbud matematikk og norsk
Forsterket tilbud til minoritetsspråklige elever, blant tilbud om norsk på Vg1 yrkesfag
Utbedring for å sikre best mulig fysisk læringsmiljø for elevene.
Fortsatt satsning på skriveverksted og leksehjelp hver onsdag.
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2.33 Mysen videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

891
1094
118,5
18,3
40,3
136 010 500
96,9%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune
Mysen videregående skole
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialisering
Service og samferdsel
Restaurant - og matfag
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Medier og kommunikasjon
Helse- og oppvekstfag
Design og håndverk
Bygg- og anleggsteknikk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Mysen
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Mysen
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Helse- og oppvekstfag
Medier og kommunikasjon
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Restaurant - og matfag
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Teknikk og industriell
produksjon
Mysen videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

7,7
14,8
9,3
12,5
13,1
12,9
8,1
14,2
9,8

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

2,4

3,6

1,6

4,1

10,2

3,4

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,60
3,66
4,08
4,29
3,82
4,04
4,09
4,54
4,46
4,19
4,09

4,29
4,04
4,15
4,34
3,87
4,08
4,22
3,79
4,29
4,16
4,13

-0,31
0,38
0,07
0,05
0,05
0,05
0,13
-0,76
-0,17
-0,03
0,04

Mysen videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Mysen videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Medier og kommunikasjon (ME)
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Design og håndverk (DH)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Restaurant - og matfag (RM)
Service og samferdsel (SS)
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Salg, service og reiseliv
Teknologi- og industrifag

Vg1

Vg2

Vg3

Total

1,3

7,7
1,0

0,0
0,0
4,0

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

5,1
4,8
0,0
0,0
5,0
0,0
0,0
2,4

Mysen videregående skole

5,0
0,0
6,8
8,3
7,5

6,7

4,2

1,9

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Mysen videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Mysen videregående skole ligger noe under snittet i Viken på gjennomføring, men viser en jevnt
stigende trend, og ligger nå på 86,9 prosent. Fraværsregler, god karriereveiledning, fokus på lærerens
profesjonelle læringsfellesskap og kontinuerlig utvikling av kvalitet på opplæringen mener vi er
grunner til denne positive utviklingen. Vi har fortsatt en vei å gå på flere områder når det gjelder
skoleutvikling, men vi er godt i gang og vet hvor vi vil. Det er på Påbygg Vg4 og noen av yrkesfagene
at frafallet er størst. Dette gjelder Service og samferdsel, Restaurant- og matfag og Bygg- og
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anleggsteknikk. Gledelig nok har vi relativt gode resultater på Påbygg Vg3. Samtidig ser vi også at
skolebidragsindikatorene viser størst bidrag fra skolen på nettopp yrkesfagene. Vi har også tro på
bedring i tallene for gjennomføring på flere av yrkesfagene, ikke minst pga. elevgruppen vi nå har
inne.
Skolen har noe lavere fravær blant elevene enn Viken, både på yrkesfag og studieforberedende. Vi
setter dette bl.a. i sammenheng med svarene elevene gir i Elevundersøkelsen. Vi har høyere snitt enn
det nasjonale når det gjelder trivsel på skolen, og svært mange sier at de har noen å være sammen
med i friminuttet. Vi ser også at fraværet ikke nødvendigvis har sammenheng med graden av
gjennomføring. Mysen videregående skole har samlet sett et fravær på 3,4 prosent, noe som i seg
selv ikke er alarmerende, men vi vil fortsette å følge opp fravær, bl.a. gjennom IKO arbeidet
(identifisering, kartlegging, oppfølging) vårt.
På karakterutviklingen ser vi «overgangssjokket» for elever på studieforberedende i overgangen fra
ungdomsskole til Vg1. Her er den negative utviklingen på -0,31, mens det på yrkesfag er +0,38. Dette
utliknes senere på Vg2 og Vg3, slik at det totale resultatet for skolen er +0,04. Vi må derimot jobbe
med overgangen fra ungdomsskole til videregående, spesielt på studieforberedende. Den største
negative karakterutviklingen finner vi på Vg3 Påbygg. Her møtes kanskje to ulike vurderingskulturer,
mellom yrkesfag og studieforberedende. Dette bare forsterker inntrykket som vises nedenfor om at
Mysen må jobbe for en mer enhetlig vurderingskultur på skolen.
Elevundersøkelsen viser at skolen ligger omtrent på landssnittet. Det er kun en tidels avvik positivt
eller negativt der hvor det ikke er like resultater. Det samme gjelder når vi bryter ned resultatene til
studieforberedende, bortsett fra på hovedområdet «Faglig utfordring» hvor skolen har 4,2, mot
nasjonalt 4,5. Dette er allerede forbedret i inneværende års undersøkelse hvor skolen skårer 4,3. Det
er fortsatt en vei å gå, men riktig utvikling. Når det gjelder yrkesfag ligger Mysen videregående skole
over landssnittet på hovedområdene «Trivsel», «Utdanning og yrkesveiledning», «Mestring» og
«Støtte hjemmefra». Vi ligger under landssnittet på områdene «Motivasjon» og «Læringskultur».
Avvikene der vi ligger under er på henholdsvis 1 og 2 tideler. Det er ikke store avvik, men allikevel
noe å være oppmerksom på.
Mysen har gjennomført Elevundersøkelsen for alle skolens elever, ikke bare for Vg1 som er det
obligatoriske. I denne rapporten vises kun Vg1 resultater, men for oss er det viktig at alle elever får
uttale seg. Vi benytter også resultatene inn i en analyse med hele Elevrådet. Der får elevene
reflektere over resultatene, komme med sine analyser og forslå områder for forbedring og utvikling.
Elevrådet er mest fornøyde med resultatene som gjelder trivsel og mobbing, samt felles håndheving
av regler. Elevene mener resultatene på trivsel stemmer godt overens med realitetene. Gode
fellesarealer er en viktig faktor for trivsel. Når det gjelder motivasjon mener Elevrådet at flere er
motiverte enn det resultatet viser.
Elevrådet sier videre at det er store forskjeller blant lærerne om hvor gode de er til å gi konstruktive
tilbakemeldinger som hjelper elevene i læringsarbeidet. Det er også store forskjeller i måten å
vurdere på. Elevene er fornøyde med lærernes innsats i koronaperioden. De fremhever at de er blitt
mer kjent med læreren gjennom Teams.
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Mobbetallene er noe av det vi er mest fornøyde med. Vi ønsker selvfølgelig at ingen skal oppleve seg
mobbet på skolen, men vi har langt bedre resultater enn landssnittet. Ingen elever opplever seg
mobbet av voksne. Kun 6 og 3 elever opplever seg mobbet av andre elever eller digitalt.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Elevrådet har gjennom sin analyse av Elevundersøkelsen definert tre områder for forbedring:




Variasjon av arbeidsformer for å øke motivasjon og fremme tilpasset opplæring.
Vurdering og elevmedvirkning.
Støtte fra læreren i læringsarbeidet.

Skolen er i gang med et utviklingsarbeid rundt temaet «Vurdering for læring». Vi samarbeider med
Høyskolen i Innlandet og forsker Egil Hartberg. Vi vil fortsette å ha dette som hovedfokus for vårt
utviklingsarbeid. Mye fordi det berører flere viktige temaer i elevenes læring.
Skolen vil også fortsette med arbeidet for å lede lærernes læring i profesjonelle læringsfellesskap,
både på skolenivå, på tvers av utdanningsprogrammer og fag, og internt på hvert fagteam. Vi ønsker
å utfordre lærernes kollektive profesjonalitet. Vi ønsker oss bort fra individorientert arbeid til
samarbeid, læring og utvikling av mer felles praksis. Forskning viser at skoler som har et felles
pedagogisk grunnsyn oppnår best læringsresultater for sine elever.
Vi vil styrke IKO arbeidet på skolen ytterligere. Vi må bedre rutinene slik at kommunikasjon om
elevoppfølging går lett mellom de ulike leddene internt på skolen, og i overgangen fra ungdomsskole
til videregående. Vi ønsker på denne måten å øke gjennomføringen og redusere antall elever som får
1 og/eller IV (Ikke vurdert).
Mysen videregående skole vil skape arenaer og støtte for elever som ikke nyttiggjør seg ordinær
opplæring, f.eks. midlertidig nivådifferensiering, ekstratimer, leksehjelp, fagcafé og ulike prosjekter.
Vi vil hjelpe enda flere elever på yrkesfag med praksisplasser.
Nye læreplaner i Fagfornyelsen skal brukes til å få til en større yrkesretting av fellesfagene.
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2.34 Nadderud videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

580
600
46,8
6,0
6,5
52 378 000
97,9%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Nadderud videregående skole
Studiespesialisering
Idrettsfag
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret

204

60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Nadderud
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Nadderud
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Idrettsfag
Studiespesialisering
Nadderud videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

4,8
1,9
2,3

17,3
14,0
14,5

5,0
2,7
3,0

Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg1
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg2
Vg3 og Vg4 Studieforberedende utdanningsprogram
Nadderud videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet
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Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,98
4,82
4,98
4,93

4,88
4,83
5,16
4,95

-0,10
0,01
0,18
0,03

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Nadderud videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20

3.0
2020-21

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken, 2020-21

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Studiespesialisering (ST)
Nadderud videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet
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Vg1

Vg2

Vg3

Total

0,0
2,6
2,2

4,0
0,7
1,2

0,0
0,8
0,7

1,3
1,4
1,4

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Nadderud videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Når det kommer til skoleårsgjennomføring, er skolens resultater svært gode. 97,9 prosent av elevene
fullførte og besto skoleåret 2019-20. Det er et svært høyt tall uansett hva vi sammenligner med.
Skolen har over tid økt andelen elever som fullfører og består fra rundt 94 prosent til fjorårets 97,9
prosent. Det er grunn til å tro at tallet ville vært litt lavere med normal eksamensavvikling. Det er
forventet at en høy andel av elevene fullfører og består med utgangspunkt i elevenes forutsetninger
fra grunnskolen. Vi har imidlertid en andel elever med svakere forutsetninger. Det kan være elever
som er tatt inn individuelt og elever som ikke har fått skoleplass etter ordinære inntak. Vi er fornøyde
med at også en stor andel av disse elevene fullfører og består opplæringen. Årsakene er mange og
sammensatte, men vi mener spesielt to faktorer er viktige. Ett generelt godt læringsmiljø i
klasserommene og tett oppfølging av elever som står i fare for å ikke fullføre og bestå.
Samlet sett er elevenes karakterutvikling fra ett trinn til et annet identisk med gjennomsnittet for
fylket. På det enkelte trinn skiller vi oss ut fra fylket og dette avviket finner vi også flere år tilbake. Våre
elever har negativ karakterutvikling fra grunnskole til Vg1, tilnærmet nøytral i Vg2 og en markant
positiv karakterutvikling i Vg3. Dette mønstret ser ut til å være det samme på skoler hvor
karaktergjennomsnittet fra ungdomsskolen er høyt. Vi antar at dette for eksempel kan skyldes at
kravene til karaterer i øvre del av skalaen er høyere i videregående skole. Det kan også skyldes at
elevene trenger litt tid til å tilpasse seg ikke bare høyere krav, men også andre krav enn det de er vant
med fra grunnskolen. Generelt har elever med høyt karaktersnitt fra ungdomsskolen høye ambisjoner
med tanke på videre utdanning og det kan være en medvirkende årsak til den positive
karakterutviklingen i Vg3. Vi har gjennom flere år sammenlignet avviket mellom standpunktkarakterer
og elevenes karakterer på sentralgitt eksamen uten å finne indikasjoner på avvik som skiller seg fra
landsgjennomsnittet. Vi mener derfor det kan utelukkes at standpunktkarakterene i Vg3 er for «snille».
Fraværet sist skoleår var naturlig nok lavere enn året før grunnet korona-pandemien. I årene før det,
har fraværet vært stabilt siden innføring av fraværsgrensen. Det er heller ingen overraskelse at
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fraværet er noe lavere enn gjennomsnittet for fylket. Elever som får gode resultater på skolen, har
gjennomgående lavere fravær og høyere motivasjon for læring.
Elevenes opplevelse av læringsmiljøet skiller seg positivt ut spesielt på tre områder som gjensidig
påvirker og forsterker hverandre. Det er elevenes opplevelse et godt læringsmiljø, motivasjon for
læring og ikke minst i hvilken grad de opplever å bli utfordret. Det siste er kanskje litt overraskende
med tanke på at elevene er faglig dyktige. Vi mener at dette er ut uttrykk for at lærerne er gode på å
tilpasse opplæringen til et nivå elevene oppfatter som utfordrende. Det er i tillegg slik at å tilegne seg
og vise høy kompetanse i fag er både utfordrende og krevende i seg selv.
Elevenes opplevelse av «vurdering for læring» er samlet lavere enn gjennomsnittet for Viken.
Sammenlignet med gjennomsnittet i Viken opplever elevene at de sjeldnere får tilbakemeldinger som
de kan bruke til å bli bedre i faget og de opplever at de i mindre grad får hjelp av læreren sin til å tenke
gjennom hvordan de kan bli bedre i faget. En mulig forklaring kan være at lærerne synes det er
utfordrende å gi tilbakemeldinger og veiledning til elever om hvordan de kan utvikle seg i fag de får
toppkarakter i. En annen forklaring kan være at elevenes opplevelse av vurdering utelukkende er
knyttet til formelle prøvesituasjoner. Begge forklaringene er spennende utgangspunkt for gode
refleksjoner i profesjonsfellesskapet.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Grunnmuren i skolens utviklingsarbeid er profesjonsfellesskapet slik det er beskrevet i ny overordnet
del og i skoleeiers rammeverk for læring og ledelse. Dette vil være skolens viktigste verktøy i arbeidet
med vurdering og læring. Resultatet fra elevundersøkelsen tyder på at vi har litt å gå på når det
kommer til elevenes opplevelse av hyppighet og læringsutbytte av vurderinger. Utfordringene med
elevundersøkelsen er at elevene vurderer flere undervisningsgrupper og ulike vurderingspraksiser
samlet. Det er behov for å skaffe til veie mere presis informasjon om hvordan elevenes opplevelse
fordeler seg i ulike klasser og grupper. Undervisningsvurdering og leders tilstedeværelse i
klasserommet kan gi slik informasjon. Vi tror det er hensiktsmessig å målrette profesjonsarbeidet
framfor å lansere store generelle satsninger. Samarbeid mellom kollegaer kjennetegnet av refleksjon
rundt presise data og åpenhet er et godt utgangspunkt for utviklingsarbeid ved skolen.
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2.35 Nannestad videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

821
892
87,7
8,0
21,1
97 770 300
95,1%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune
Nannestad videregående skole
Studiespesialisering
Service og samferdsel
Restaurant - og matfag
Påbygg Vg3
Medier og kommunikasjon
Idrettsfag
Helse- og oppvekstfag
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Nannestad
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Nannestad
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Helse- og oppvekstfag
Idrettsfag
Medier og kommunikasjon
Påbygg Vg3
Restaurant - og matfag
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Nannestad videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

22,3
16,7
31,0
34,6
19,5
15,2
16,7
21,0

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

Kilde: Hjernen & Hjertet

210

Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,33
3,51
4,00
4,17
3,99
4,09
4,02
4,35
4,37
4,09
4,06

3,98
3,92
3,96
4,22
3,97
4,10
4,25
3,90
4,60
4,22
4,08

-0,34
0,42
-0,04
0,05
-0,02
0,02
0,23
-0,44
0,24
0,13
0,02

Nannestad videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Nannestad videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Medier og kommunikasjon (ME)
Studiespesialisering (ST)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Restaurant - og matfag (RM)
Service og samferdsel (SS)
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Salg, service og reiseliv

Vg1

Vg2

Vg3

Total

7,1
0,0
6,9
7,9
0,0

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

0,0
0,0
10,4
0,0

4,3

4,9

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

0,0
7,1
4,8

Nannestad videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Nannestad videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Skolen har i det store og hele oppnådd gode resultater både når det gjelder gjennomføring,
læringsresultater og læringsmiljø. Det er få elever som har sluttet ved skolen i skoleåret 2019/2020 og
Nannestad videregående skole ligger godt an i forhold til gjennomsnittet i Viken fylke med tanke på
fullført og bestått. Skolen har en lavere prosentandel frafall enn fylkesgjennomsnittet.
Skolen har en fullført og bestått prosent på 88,6 som er en svak nedgang fra året før. Dette skyldes til
en viss grad at vi hadde to utdanningsprogram (Påbygg og Idrett med 100 prosent fullført og bestått i
året 18/19), noe som var helt spesielt og skolen kan ikke forvente slike resultater hvert år. Ved mange
av klassene er fullført og beståttprosenten 100 prosent eller over 90 prosent. Ved et mindretall av
yrkesfagsklassene er fullførtprosenten i underkant av 70 prosent, som trekker ned
skolegjennomsnittet. Service og samferdsel er en liten avdeling og det er naturlig frafall ved
avdelingen. Restaurant- og matfag hadde en utfordrende Vg1 i fjor der noen startet skoleåret ved
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institusjon og en stor andel elever hadde behov for ulike tilrettelegginger. På Medier og
kommunikasjon har vi hatt elever som helst ønsket å gå et yrkesfaglig løp innenfor mediefagene og vi
tror at oppstart av det yrkesfaglige tilbudet Informasjonsteknologi og medieproduksjon fra skoleåret
2020/2021 vil kunne bidra til at det er flere elever som velger riktig utdanningsprogram. Til tross for
det er det likevel svært få som sluttet ved utdanningsprogrammet i løpet av skoleåret 2019/2020. På
Idrettsfag er det kun en elev som har strøket i ett fag og dermed svært høyt fullført og bestått prosent.
I Påbygg var det nedgang fra resultatet på 100 prosent fullført og bestått fra året før, men dette til
tross er det svært mange gode resultater blant påbyggselever. På studiespesialisering er det ingen
frafall, men noen få med 1 eller IV i standpunkt i forrige skoleår. På Helse og oppvekstfag var det tre
elever som sluttet og dette skyldtes feilvalg. Vi ser at flere av elevene som begynner i dette
utdanningsprogrammet har behov for tett oppfølging underveis.
I forhold til andre skolers fullført og bestått prosent er vi fornøyd med resultatet med tanke på at vi er
en blandingsskole med både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.
Når det gjelder fravær ser det ut som at skolen ligger noe over fylkesgjennomsnittet på både
studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er en større fraværsprosent på
studieforberedende utdanningsprogram enn i yrkesfag. Noe av tallene kan skyldes en feilmargin da det
var en del utfordringer knyttet til fraværsregistreringen i det nye VIS systemet og med endrede
fraværsregler grunnet korona tror vi at noe fravær kan ha blitt feilført. På studieforberedende
utdanningsprogram ser det ut som at det er en stigende tendens, mens på yrkesfaglige
utdanningsprogram er det en svakt synkende tendens sammenlignet med de to forutgående
skoleårene. Skolen har hatt en bedring i fraværet siden skoleåret 2015-16 med en liten tilbakegang i
skoleåret 2018-19.
Når det gjelder karakterutvikling hadde vi et svakt bedre resultat i fjor sammenlignet med året før. Det
ser ut som at vi klarer å løfte elever ved yrkesfaglige utdanningsprogram bedre enn på
studieforberedende utdanningsprogram. Totalt sett er det en positiv karakterutvikling på skolen på
0.02 prosent hvilket er en bra utvikling i forhold til gjennomsnittet.
Trivsel på skolen har ligget uforandret på 4.1 ved skolen over en periode på fire år. Det er en klasse
som skiller seg ut der trivsel ser ut til å være på 3. Vi ser en tendens til at klasser med problematisk
klassemiljø skårer lavere enn klasser der klassemiljøet generelt er kjent for å være god. Vi jobber
systematisk med trivsel på skolen i bla. klasseteammøter, og vi tar tak i de klasser som vi vet at
klassemiljøet kan bli bedre.
Selv om mobbetallene ved skolen har gått ned fra 7.2 i 2019-2020 til 4.7 i nåværende skoleår er det
likevel en jobb å gjøre på dette området. Her må ledelsen se nærmere på resultatene i klasser med
avvik og vurdere, samt sette inn systematiske tiltak.
Vi har hvert år et meget velfungerende elevråd som er med skolen i planlegging og gjennomføring av
skoleåret, de har også mange gode komiteer som elevene har frontet på en god måte og som er med
på å skape et godt elevmiljø på skolen. Vi måtte redusere på aktiviteten i de store komiteene grunnet
smittevern, men dette vil vi fortsette å satse på når vi gjenåpner for fullt igjen. Elevmedvirkning i
fagene kan vi absolutt forbedre, her viser yrkesprogrammene klart bedre resultater enn
studiespesialiserende og påbygg (3.6 vs. 3.2). Dette vil vi fokusere på i vårt videre arbeid.
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Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Når det gjelder læringsmiljø fortsetter vi å jobbe videre med mestring og motivasjon. I forbindelse med
fagfornyelsen har ledergruppen i samarbeid med ressursgruppen bestående av ulike faglærere satt
blant annet mestring og motivasjon på agendaen som to faktorer vi skal satse videre på. Det er en
tydelig sammenheng mellom disse faktorene. Vi har påbegynt jobben med dette for hele
lærerkollegiet og ett av tiltakene er arbeidet med de tverrfaglige temaene.
Elevundersøkelsen viser at vi skårer lavt på vurdering for læring. Sammenlignet med egen utvikling har
vi hatt noe fremgang, men fortsatt ligger vi på et lavere nivå enn vi ønsker (3.4). På faktorene relevans
og faglig utvikling er vi på fylkesgjennomsnittet. Skolen ønsker derfor å satse videre på
motivasjon/mestring og også se på hvordan vi kan forbedre elevenes medvirkning i undervisningen på
de forskjellige kompetansemålene, hvilket igjen kan gi positiv effekt på både motivasjon, mestring og
utvikling av en ytterligere positiv læringskultur.
I arbeidet med å få ned fraværstallene skal vi gjennomgå eksisterende rutiner for både fraværsføring
og oppfølging og fortsetter med å være tett på underveis. Blant tiltakene er noe økt ressurs på
rådgivere, miljøarbeidere og assistenter, som bistår i fraværsoppfølgingen.
Mobbing tar skolen på største alvor hele tiden. Vi fortsetter med holdningsarbeidet blant elever og
lærere, der respekt for hverandre og det å snakke til hverandre på en konstruktiv måte er høyt
prioritert. Implementering av det nye rammeverket for læring og ledelse i Vikenskolen vil være et
viktig verktøy i denne sammenhengen. Skolen bruker VIP-makkerskap som metode i noen klasser, men
vil satse på opplæring og bruk av metoden i alle Vg1 klasser fra skolestart høsten 2021. Ledelsen skal
se nærmere på klasser der det ikke rapporteres mobbing og vurdere om det finnes gode tiltak som kan
overføres til klasser der mobbing forekommer.
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2.36 Nes videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

517
562
55,8
9,9
13,0
62 660 700
99,1%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune
Nes videregående skole
Studiespesialisering
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Idrettsfag
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Bygg- og anleggsteknikk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

60.0

Gjennomført skoleåret
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70.0
Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Nes
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Nes
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Idrettsfag
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Studiespesialisering
Nes videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

9,7
7,6
12,1
9,9
10,0
4,9
10,9
10,1

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

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,34
3,44
3,86
4,37
4,09
4,25
4,15
4,55
4,22
4,09

4,14
3,77
3,94
4,20
4,26
4,23
4,20
4,11
4,18
4,11

-0,20
0,33
0,08
-0,17
0,17
-0,02
0,04
-0,44
-0,04
0,02

Nes videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Nes videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Studiespesialisering (ST)
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Elektrofag (EL)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Elektro og datateknologi

Vg1

Vg2

Vg3

Total

4,2
1,8
4,8

0,0
0,0
0,0
12,9
9,1

3,8
0,0

4,2

1,0

3,0
0,5
2,9
12,9
3,9
13,5
3,7

0,0
13,5
4,8

Nes videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Nes videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Fullført og bestått
I våre kommentarer til utviklingen, vil vi peke på at skolen gjennom flere år har arbeidet for å bygge
opp et godt IKO-system (Identifisering, Kartlegging og Oppfølging), noe som sannsynligvis er en av
hovedårsakene til at Nes har økt fullført- og beståttprosenten, fra lavpunktet 78,3 prosent i 2014-15 til
et foreløpig toppunkt på 90 prosent i 2017-18. Selv om skolen opplever en nedgang til 87,4 prosent i
2019-20, opplever vi å ha etablert oss på et forholdsvis høyt gjennomføringsnivå. Bygg- og
anleggsteknikk (BA) er det utdanningsprogrammet som har lavest gjennomføring, med 76,6 prosent i
skoleåret 2019-20. Her inntraff det et brått fall i 2018-19, da fullført og bestått sank til 65,7 prosent
etter å ha ligget stabilt på 80-tallet i tre år på rad. At tendensen er negativ her, er med på å forklare
nedgangen for skolen som helhet. Det er imidlertid ingen store endringer i det systematiske IKOarbeidet som gjøres i denne avdelingen. Skolen har tre fastsatte tidspunkt for IKO-identifisering og oppfølging. Her har avdelingslederen en veldig aktiv rolle, både med å assistere kontaktlærerne
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og faglærerne, samtale med frafallsutsatte elever (og deres foresatte) og søke riktig støtte i skolens
elevtjeneste. I 2017-18 utvidet skolen BA med en klasse på Vg1 og året etter med en klasse på Vg2.
Parallelt med denne utvidelsen har vi sett en nedgang i inntakspoengene på Vg1, fra 29,66 i 2017-18 til
26,74 året etter. Hele 24 av 30 elever på Vg1 var ved skolestart IKO-elever. Elevgruppen på BA er også
mindre homogen enn tidligere. Vi har fått flere elever med minoritetsspråklig bakgrunn og svake
norskferdigheter. På tross av samarbeid med naboskoler om å få på plass gode rutiner for særskilt
språkopplæring, har det vist seg vanskelig å kompensere for den lave språkmestringen til elever i
denne gruppen, som i noen tilfeller er kombinert med at elevene mangler grunnskole fra hjemlandet
og/eller har hatt lite eller ingen opplæring i engelsk. På BA var det også en del elever som ikke klarte å
nyttiggjøre seg digital hjemmeskole under pandemien. Når frafallsutsatte elever har trukket seg unna
de digitale læringsarenaene og ikke besvart henvendelser fra lærere og skolens elevtjeneste, har det
utfordret skolens oppfølgingsevne.
I den andre enden av skalaen, ser vi spesielt sterke tall for påbygg og idrettsfag (ID). For Vg3 påbygg
nådde vi et foreløpig toppunkt på 95,5 prosent fullført og bestått i skoleåret 2019-20, en oppgang på
hele 28,8 prosentpoeng sammenlignet med skoleåret før. Her har skolen gjort flere systematiske tiltak,
som har gitt resultater over tid. Et strukturelt grep er at vi bruker to uketimer utover minstetallet til å
styrke matematikkfaget. En erfaren faglærer, som er flink til å bygge relasjoner til elevene, bruker disse
to ekstratimene ikke bare fagspesifikt, men også til å hjelpe elevene generelt med læringsstrategier og
motivasjon. Skolens tilbyr også det samme programfaget til alle påbyggelevene, slik at
klassesammensetningen får bestå i alle fag. Strategier fra VIP-makkerskap bidrar også til å bygge et
trygt og inkluderende klassemiljø.
I arbeidet med å forebygge frafall, har skolen tatt flere grep. Skolens elevtjeneste har blant annet
utvidet praksisen med å dele opp og utvide elevenes utdanningsløp, noe som har medført at f.eks.
elever med psykiske utfordringer har gjennomført i større grad. Videre har skolen planlagt med faste
støttegrupper i matematikk og engelsk på yrkesfaglige utdanningsprogram fra skolestart, hvilket har
hjulpet flere elever til å bestå. I tillegg har vi igangsatt to grupper for særskilt språkopplæring - én på
Vg1 og én på Vg2 – noe som har bidratt til større mestring for elever med minoritetsspråklig
bakgrunn.
Mobbing
Skolen tar funnene i elevundersøkelsen, der noen elever hevder seg mobbet, på høyeste alvor. Rett
etter at resultatene fra elevundersøkelsen forelå, la avdelingslederne strategier for å følge
opp klassene med rapporterte mobbetilfeller i tråd med kapittel 9A i opplæringsloven. For å få
bekreftet eller avkreftet hvorvidt mobbing forekommer, og for å skaffe seg et bilde av det psykososiale
miljøet i klassene, satte avdelingslederne i gang undersøkelser i form av samtaler med kontaktlærere,
enkeltelever og besøk i de aktuelle klassene. Undersøkelsene pågår fremdeles, og avdelingslederne er
forberedte på å lage tiltaksplaner dersom mobbingen bekreftes. Det er bekymringsverdig at noen
elever på elektrofag (EL) hevder å ha blitt utsatt for mobbing. I de klassene dette gjelder, planlegger
skolen å observere undervisningen som en basis for videre tiltak. Når det gjelder skolemiljøet som
helhet, registrerer vi samtidig at skolen skårer høyt på både trivsel og støtte fra lærerne. Når det
gjelder spørsmålet «Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene?», skårer også
skolen lavere enn fylkesgjennomsnittet. Dette gir oss en pekepinn på at elevmiljøet som helhet er godt
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på Nes videregående skole, og at det virker rimelig å gi særoppfølging til klasser med resultater som
avviker negativt fra normen.
Resultatene i elevundersøkelsen 2020-2021
Tidligere skoleår har Nes valgt å gjennomføre undersøkelsen bare i Vg1 og Vg2, mens Vg3 også
ble innlemmet dette skoleåret. Hvis det er særegne mønstre for Vg3, kan det forklare endringer i
resultatene for Nes som helhet. Vg3-elevene skårer blant annet høyere på trivsel, men lavere i
kategorier som gjelder den aktive elevrollen, for eksempel vurdering for læring og elevdemokrati og
medvirkning. Elevene i Vg3 skårer også lavere på relevant opplæring. Sistnevnte kan ha sammenheng
med at lærerne på studiespesialiserende sliter med å tydeliggjøre fagenes relevans sammenlignet med
yrkesfagene, der koblingen til yrkeslivet er mer åpenbar. I analysen av resultatene i
elevundersøkelsen, må man ta høyde for at gjennomføringen skjedde under korona-pandemien, og
at både lærere, ledere og elever har måttet omstille seg i stor grad og opplevd mye slitasje.
Resultatene for elevdemokrati og medvirkning på Nes videregående skole ligger noe under
fylkessnittet. For eksempel mener prosentvis færre elever på Nes at de får være med å lage regler for
hvordan de vil ha det i klassen/gruppa enn i fylket. Det kan virke som om elevmedvirkning og
demokrati har måttet vike i en tid da fokuset til alle skolens aktører har vært å forholde seg best mulig
til pandemisituasjonen. Lærere har for eksempel vært opptatte av å ivareta smittevernhensynet i
klasserommene, og det kan ha gitt seg utslag i at elevene har fått mindre innvirkning i å utforme felles
regler. På Nes brukes også VIP-makkerskap som metode, og her er noen av reglene for klassemiljøet
allerede forhåndsbestemte, for eksempel at det skal være faste, lærerstyrte plasser. På den positive
siden kan dette ha bidratt til å gi elevene en større opplevelse av trygghet og trivsel, samt en gevinst i
form av bedre læringsmiljø og mer arbeidsro. Det er ellers bekymringsverdig at elevene våre skårer
lavere på motivasjon enn fylkessnittet, selv om resultatet er høyere enn i forrige undersøkelse.
Elevene oppgir lavest motivasjon på ID, studiespesialisering (ST) og elektro og datateknologi. Vi ser på
ID og ST at denne skåren i motivasjon korrelerer med relativt lav skår innenfor områdene vurdering for
læring, elevdemokrati og medvirkning og relevant opplæring. Denne korrelasjonen er nok ikke tilfeldig.
En mulig tolkning er at det å medvirke aktivt i sin egen læringsprosess, betinger at eleven først er
motivert for skole. Med andre ord vil lærerne slite med å få gjennomført gode opplegg for
medvirkning og vurdering for læring der motivasjonen er lav. At elevene på studieforberedende
utdanningsprogram skårer forholdsvis lavt på relevant opplæring, er også verdt å merke seg i det
videre arbeidet.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Det er viktig å formidle hvilke prinsipper som gjelder for Nes videregående skole innenfor
skoleutviklingen. En generell kritikk mot norsk skole har vært at skolene har kortsiktige
utviklingshorisonter og stadig endrede målsetninger. På Nes etterstreber vi derfor langsiktighet og
kontinuitet i utviklingsarbeidet vårt. Dette innebærer blant annet at vi lar oss styre etter en
utviklingsplan, som har en felles pedagogisk overbygning med noen få mål og tiltak som gjelder for alle
skolens utdanningsprogram. I denne overbygningen er det viktig for oss å ikke ha flere mål og tiltak
enn vi har kollektive ressurser, i form av for eksempel kollegial møte- og samarbeidstid, til å følge opp.
Det er også viktig at målene bygger på hverandre fra år til år og at det ikke forekommer stadige
220

kursendringer. Den pedagogiske overbygningen til Nes videregående skole ser i skoleåret 2020-21 slik
ut:
MÅL

TILTAK

Alle elever opplever å være aktive
Lærerne skal
deltakere i et læringsmiljø og
Arbeide sammen i lærerpar/-grupper for å videreutvikle den
skolefellesskap preget av anerkjennelse,
samarbeidende og lærende profesjonskulturen ved skolen
medbestemmelse og medansvar
Utvikle pedagogisk praksis som realiserer en aktiv elevrolle
Alle elever får opplæring i tråd med
prinsippene i fagfornyelsen

Ta i bruk de nye læreplanene og realisere verdiene og
prinsippene i den overordnete læreplanen
Øke sin kompetanse i å bruke digitale verktøy for å utnytte
mulighetene disse gir for elevenes læring

På Nes bruker vi mye av handlingsrommet vårt på arbeidet med fagfornyelsen, samt å sette lærerne i
stand til å bruke digitale verktøy, som Teams. Et sentralt utviklingsområde for oss, er også å utvikle den
samarbeidende profesjonskulturen blant lærerne i tråd med forventningene i overordnet del av
læreplanen. Vi forsøker å styrke det interkollegiale samarbeidet på mange måter. Blant annet har vi
satt av tid til lærersamarbeid i lærernes individuelle arbeidsplaner. Dette er et ekstra samarbeid
mellom lærere i par eller små grupper, som kommer i tillegg til seksjons- og avdelingssamarbeid.
Videre har vi jevnlig tverrfaglige erfaringsdelinger, der lærerne deler gjennomførte
undervisningsopplegg med hverandre, og diskuterer disse kritisk med fokus på elevenes
læringsutbytte. I tillegg har vi hatt to foredrag av postdoktor Eli Tronsmo ved Universitetet i Oslo, som
har introdusert lærerne for ny forskning og nye teoretiske konsepter for å utvikle den samarbeidende
profesjonskulturen på skolen. Grunnen til at dette er relevant å nevne her, er at vi tror at vi oppnår
bedre læringsresultater hos elevene på lang sikt ved å investere i en bedre samarbeidskultur ved
skolen. Derfor er lærersamarbeidet et vesentlig tiltak i bestrebelsene våre på å prestere enda bedre
innenfor flere av områdene som skoleeier har inkludert i tilstandsrapporten. Mye av det kollegiale
samarbeidet på Nes i år sentrerer seg om å oppfylle tiltaket om å «utvikle pedagogisk praksis som
realiserer en aktiv elevrolle». Flere av områdene som skoleeier viser til i tilstandsrapporten, slik som
vurdering for læring og elevmedvirkning, berører den aktive elevrollen, hvilket aktualiserer arbeidet
vårt med denne tematikken og gir oss et godt utgangspunkt for å videreføre satsingen på den aktive
elevrollen.
Når det som skrives om tiltakene våre i denne tilstandsrapporten bærer preg av å være tentativt, er
det fordi vi hvert år legger opp til kollektive prosesser i skoleutvikling. For eksempel diskuterer
ledergruppa neste skoleårs utviklingsplan på et lederseminar i mars/april, og da brukes dataene i
elevundersøkelsen som en av flere kilder for å foreta utvalget av pedagogiske satsinger som til slutt
blir innfelt i den pedagogiske overbygningen. Skolen har også en utviklingsgruppe bestående av både
ledere og lærere, som fungerer rådgivende overfor ledergruppa, og som bidrar med å finne effektive
tiltak. I skrivende stund er det derfor for tidlig å fastslå nøyaktig hvordan skolen vil følge opp områdene
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i tilstandsrapporten. Det trengs nemlig tid til å gjennomføre gode kollektive prosesser, for at nye
satsinger og kursendringer skal få ordentlig fotfeste i organisasjonen. Imidlertid ser skolen at vi kan
søke forbedringer. For eksempel gjelder dette kategorier i elevundersøkelsen som omhandler den
aktive elevrollen, slik som vurdering for læring og elevmedvirkning. En viktig utfordring for Nes blir å
skape en best mulig kobling mellom det pågående lærersamarbeidet og ambisjonen vår om å skape
mest mulig aktive elever. Det er imidlertid verdt å betone at selv om dette forbedringsarbeidet trenger
noe tid, så evner skolen å ta tak i problemområder raskt dersom dette trengs, noe vi for eksempel
håper å ha belyst gjennom den beskrevne oppfølgingen vår av de rapporterte forekomstene av
mobbing i elevundersøkelsen.
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2.37 Nesbru videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

903
903
100,5
8,8
16,9
105 531 950
96,0%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Nesbru videregående skole
Studiespesialisering
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Medier og kommunikasjon
Bygg- og anleggsteknikk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0
Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Nesbru
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Nesbru
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Medier og kommunikasjon
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Studiespesialisering
Nesbru videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

2,7
5,4
15,8
1,3
5,8
5,4

31,7
50,8
35,6
10,3
33,9
34,7

4,7
9,4
12,1
2,6
7,1
7,0

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,17
3,30
4,01
4,06
3,84
4,02
4,16
4,15
4,16
4,05

4,29
3,76
4,19
3,88
4,16
3,93
4,31
4,10
4,28
4,13

0,12
0,46
0,18
-0,18
0,31
-0,08
0,15
-0,05
0,12
0,08

Nesbru videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Nesbru videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Medier og kommunikasjon (ME)
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Nesbru videregående skole

Vg1

Vg2

Vg3

Total

16,7
2,8

5,6
3,6

3,6
4,0

10,3
4,9

0,0
2,8
0,0
0,0
2,0

8,2
3,1
0,0
5,5
3,8

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Nesbru videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Skolen har gjennomgående hatt en positiv utvikling i læringsresultater i rapporteringsperioden. Når
det gjelder læringsmiljø, så har det også vært en positiv utvikling etter 2018-19. Det har vært en svak
nedgang i fullført og bestått. Det har imidlertid også her vært en positiv utvikling det siste året.
Skoleårsgjennomføringen ligger litt under gjennomsnittet for fylkeskommunen. Noe av dette skyldes
at registreringssystemet for IB-elevene på Vg2 også i år gir misvisende informasjon.
Selv om det har vært en positiv utvikling i totalfravær, så har ikke utviklingen vært like positiv som for
fylkeskommunen totalt. Her skiller vi oss særlig ut på studieforberedende program, hvor det var en
økning i fraværet i årene 2017-19. Fraværet gikk markant ned i fjor, men det er fortsatt en del høyere
enn fylkeskommunens gjennomsnitt. Vi kan imidlertid glede oss over en stor nedgang i fravær på
yrkesfag.
Elevundersøkelsen viser en positiv utvikling på alle indikatorene som fylkeskommunen mener er
viktige. Unntaket er skoleåret 2017-18, hvor skolen på enkelte områder hadde bedre skår enn for
2019-20. Sammenliknet med fylkeskommunen skiller vi oss i liten grad ut, men vi har litt
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dårligere skår på faglig utfordring og motivasjon, og så har vi gjort et lite byks fremover når det
gjelder vurdering for læring. Det er rimelig å anta at motivasjon henger sammen med opplevelsen av
relevans og vurdering for læring.
Ser vi disse resultatene i sammenheng med elevdemokrati og medvirkning, så fremgår det at elevene i
nokså liten grad opplever at de får foreslå hvordan de skal jobbe med fagene, selv om skolen så vidt
skårer bedre enn gjennomsnittet for fylkeskommunen. Vi merker oss imidlertid at elevene i større grad
opplever at skolen lytter til dem, og at det blir lagt til rette for elevrådsarbeid.
Tallene for mobbing på skolen kan vi ikke være fornøyde med. Her er det imidlertid vanskelig å se noe
mønster over tid fra trinn til trinn eller fra studieprogram til studieprogram. Hvis vi går ned på
klassenivå, så er det store forskjeller. I mange klasser rapporteres det ikke om mobbing, men enkelte
klasser skiller seg ut. Det er ingen klar sammenheng mellom hvordan klassen som helhet opplever
trivsel på skolen og tallene for mobbing.
Karakterutviklingen har vært særlig positiv på yrkesfag, men også på studieforberedende
utdanningsprogram har den vært positiv på Vg1 og Vg3. På Vg2 og Påbygging har karakterutviklingen
vært noe negativ. Det er vanskelig å se klare sammenhenger mellom karakterutviklingen
og læringsmiljøet slik det kommer fram i elevundersøkelsen. I forhold til elevene på Vg1, så skårer
elevene på Vg2 jevnt over dårligere på indikatorene valgt ut av fylkeskommunen. Skåren på Vg3 er
imidlertid lavere enn på Vg2. En grunn til at karakterutviklingen likevel er mer positiv på Vg3, kan være
at disse elevene straks skal bruke karakterene for å komme inn på videre studier, og således legger inn
en ekstra innsats.
Hvis vi går inn på de enkelte fagene, så ser vi at særlig matematikk og naturfag på yrkesfag har svake
resultater, selv om utviklingen jevnt over er svakt positiv. For matematikk 1P på studieforberedende
program ser vi imidlertid en klar forbedring.
Samlet sett har karakterutviklingen blitt stadig bedre de siste årene, og skolen ligger nå over Vikennivået.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Skolen har en utfordring når det gjelder fravær. Vi har jevnlig oppfølging av elevenes fravær med
trinnleder, kontaktlærer og rådgiver, samt tett samarbeid med hjemmene. Forrige skoleår startet vi
kartleggingsarbeid av forsentkomming og fravær for å undersøke sammenhenger, slik at vi bedre er i
stand til å iverksette gode tiltak. Vi fortsetter dette kartleggingsarbeidet. Samtidig vil vi undersøke
nærmere om Studiespesialisering (ST) kan høste noen av erfaringene fra yrkesfag, som har lyktes
bedre med elevoppmøte.
Vi ser at skolens arbeid med vurdering for læring har gitt resultater. Vi har satt ned en ressursgruppe
med elever og lærer for å jobbe med fagfornyelsen for på den måten å styrke elevenes medvirkning i
læringsarbeidet. Vi tror dette kan bidra til at lærerne i større grad åpner for elevenes
initiativ om hvordan de skal oppfylle målene i læreplanen, altså at elevene får mer innflytelse på egen
læring. Vi har også de siste to årene satset på opplæring i studieteknikk med tanke på at elevene
skal utvikle innsikt i egen læring og lettere se overføringsverdi fra et fag til et annet. Vi håper og tror at
alt dette vil føre til at elevene opplever større relevans og medvirkning, og dermed får økt motivasjon.
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I matematikk har vi forrige og inneværende skoleår hatt et sterkt søkelys på elevengasjerende
metoder ved å involvere to lærerspesialister i praktisk matematikk på studieforberedende
utdanningsprogram. Det har gitt resultater. Vi forsøker nå å ta med oss disse erfaringene til de andre
matematikkursene.
Trivsel er ikke en av indikatorene som fylkeskommunen har løftet frem, men vi merker oss
at ekspertgruppen for skolebidrag viser til betydningen av et godt skolemiljø for å lykkes med å løfte
skolens bidrag til elevenes læring. Skolen skårer høyt på trivsel. Vi har blant annet fokus på skolerevy,
der elevene selv i større grad enn ved andre skoler står for utvikling og gjennomføring. Vi har også to
miljøarbeidere som er tilgjengelige for elevene når de måtte ønske. I disse koronatider har
miljøarbeiderne vært mye til stede for elever som trenger litt ekstra oppfølging. Sammen med
miljøarbeiderne og elevrådet vil skolens ledelse planlegge nye sosiale tiltak.
Skolen visjon er «Sammen skaper vi fremragende læring». Vi har høye ambisjoner på elevenes vegne
og vi har som mål at alle elever, uansett utdanningsprogram, skal bli godt forberedt på videre læring.
På Nesbru er arbeid i profesjonelle læringsfellesskap en viktig kompetanse for både elever og ansatte,
og fremragende læring oppnår ingen alene, men i samarbeid med kollegaer og medelever.
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2.38 Nesodden videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

498
606
71,1
8,0
17,1
77 578 400
99,8%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Nesodden videregående skole
Studiespesialisering
Påbygg Vg3
Medier og kommunikasjon
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Design og håndverk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Nesodden
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Nesodden
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Medier og kommunikasjon
Påbygg Vg3
Studiespesialisering
Nesodden videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

14,6
16,6
34,7
19,6
30,2
20,6
22,1

4,0
2,7
8,8
6,5
4,4
4,7
5,0

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,54
3,58
4,21
4,25
3,63
4,05
4,42
4,45
4,43
4,21

4,33
4,03
4,23
4,29
3,82
4,14
4,62
4,11
4,55
4,28

-0,21
0,44
0,01
0,04
0,19
0,09
0,20
-0,34
0,12
0,07

Nesodden videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Nesodden videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Medier og kommunikasjon (ME)
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Elektrofag (EL)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Elektro og datateknologi

Vg1

Vg2

Vg3

3,3

1,4

0,0
7,1

4,3
10,5
4,4

Nesodden videregående skole

9,1
11,8
4,3

1,1

Total
0,0
1,8
7,1
9,1
7,5
10,5
3,5

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for
hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan
delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som...
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere
skal arbeide med fagene?
1.0
Nesodden videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Nesodden videregående skole hadde en høy beståttprosent skoleåret 2019-20, på hele 89,4 prosent.
Vi ser nok her et resultat av en endring i elevoppfølgingen, for å skaffe vurderingsgrunnlag i en veldig
spesiell situasjon. Ved skolestengingen så vi at en del særskilt sårbare elever falt ut, men på grunn av
avlyst eksamen fikk vi mer tid enn normalt til å jobbe med god læring og vurdering helt frem til
skoleslutt. Skolens holdning var at vi skal strekke oss langt for at elevene ikke skal lide unødig av
skolestengingen, og dermed fikk mange svært mange muligheter for å få vist kompetanse. Selv om
dette var en ekstrem situasjon, kan erfaringene også brukes i normale skoleår. Tilbakemeldinger fra
lærere tyder på at vi har lært noe av dette, og vi har funnet et større handlingsrom for å gi elevene
mulighet til å vise kompetanse. Avlyst eksamen har antagelig også påvirket resultatene positivt, da vi
normalt har noen elever som stryker på eksamen.
Sluttet
Når det gjelder antall elever som har sluttet, så er dette tallet høyt sammenlignet med andre år. 20
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elever har sluttet, mot mellom 11 og 18 de foregående årene. Her skiller helse- og oppvekstfag seg ut
med flest sluttere. 4 av elevene har sluttet etter pandemiens utbrudd, men vi kan ikke bekrefte dette
som årsak.
Fravær
Totalfraværet har gått noe ned i skoleåret 2019-20, og skolen har hatt en nedadgående trend i
totalfravær de siste årene. Elevenes fravær følges tett opp av kontaktlærer, trinnleder og
elevtjenesten. Vi mener fraværet fremdeles ligger for høyt på skolen, spesielt på
utdanningsprogrammene helse- og oppvekstfag og mediefag, og vi vil fortsette arbeidet med å
minimere fraværet. Elektrofag skiller seg ut med et svært lavt fravær. Det er liten grunn til å tro at
fraværet kun henger sammen med elevenes forutsetninger, da det er lite forskjell på karakterer fra
ungdomsskolen for helse- og elektrofag, men stor forskjell på fraværet.
Elevundersøkelsen
Dette skoleåret er svarprosenten i elevundersøkelsen dessverre lavere enn normalt, men med unntak
av IKT og medieproduksjon er svarene fordelt nokså jevnt mellom utdanningsprogrammene. Det er
noe høyere svarprosent i Vg1 enn på øvrige trinn.
Skolen har over tid jobbet mye med motivasjonsskapende underveisvurdering, variert opplæring og
tilrettelegging for den enkelte. Vi er glade for at vi nå ser en økning i indikatorene motivasjon og
vurdering for læring. Elevene rapporterer ellers om høy trivsel og faglige utfordringer. Støtten fra
lærerne er god, og her utmerker helse og oppvekstfag og elektrofag seg med de høyeste tallene.
Vi får resultater omtrent på fylkessnittet på elevdemokrati og medvirkning. Her mener vi likevel tallene
er noe lave. Spesielt spørsmålet om skolen hører på elevenes forslag hadde vi gjerne sett at elevene
svarte mer positivt på.
Mobbetallene totalt har gått noe ned siden forrige skoleår, men de er fremdeles høye på elektrofag og
helse- og oppvekstfag. Disse to utdanningsprogrammene har hatt høye tall flere år.
Karakterutvikling
Karakterutviklingen på skolen totalt er positiv, og det har den vært flere år. Elevene i yrkesfag på Vg1
har en spesielt positiv utvikling, noe vi har erfart henger sammen med programfagene. Tilsvarende har
vi en negativ karakterutvikling i påbyggklassen. Vi erfarer vel at denne elevgruppen er mer motivert og
mester bedre i programfagene på yrkesfag, og at fellesfagene trekker karaktersnitt deres ned. Det er
ikke overraskende at påbyggingsåret, uten noen praktiske fag, blir tyngre for elevene.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Fravær
Som tidligere nevnt vil vi fortsette tett elevoppfølging for å redusere fraværet, spesielt på helse- og
oppvekstfag. Kontaktlærer, trinnleder, og elevtjenesten har gode rutiner for oppfølging. Vi må være
tydelig i forventningene til elevene, og kanskje kan vi lære noe om dette fra elektrofag.
Mobbing
Et svært viktig tiltak for skolen fremover må være å jobbe med mobbeproblematikken på helse- og
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oppvekstfag og elektrofag. For årets tall er vi i gang med å analysere ytterligere, jobbe med en konkret
mobbesak og holdningsskapende arbeid på elektrofag. Et strakstiltak er forsterket
voksentilstedeværelse i enkelte klasser. Vi utarbeider konkrete tiltak rundt klassemiljø i enkelte klasser
i klassens time. Videre må vi jobbe preventivt, slik at læringsmiljøet blir godt overalt. Det utarbeides
med en klassemiljøundersøkelse for alle klasser, hvor målet er å kartlegge ytterligere for å finne
egnede tiltak. Samtidig som mobbetallene er urovekkende høye på elektrofag og helse- og
oppvekstfag ser vi at trivselen på de samme utdanningsprogrammene er svært høy. Dette kan tyde på
at mobbetallene viser til enkeltelevers opplevelser. Ved behov vil skolen søke bistand hos
mobbeombudene i Viken fylkeskommune. Skolens to miljøarbeidere vil få en viktig rolle her, og vil
måtte prioritere arbeid i disse klassene fremfor andre aktiviteter.
Elevmedvirkning
Skolen vil lage en plan for styrking og synliggjøring av elevdemokratiet og medvirkning generelt.
Gjennomføring
Vi har et stort sprik i resultatene på de ulike utdanningsprogrammene, der helse- og oppvekstfag peker
seg ut med store utfordringer. Skolens ledelse har en viktig oppgave i å styrke lærerne i arbeidet med
denne elevgruppen. Et tett samarbeid med rådgivere og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er
relevant, blant annet fordi flere av elevene har vedtak om spesialundervisning. Det er viktig at
ekstraressurser benyttes målrettet og best mulig. Samarbeid med det eksterne støtteapparatet rundt
elevene vil også være viktig. Elevene opplever mye støtte fra lærerne på helse- og oppvekstfag, men vi
må likevel gå inn i dette og vurdere om andre tiltak kan være mer effektive. Vi vil også gjennomgå
rutinene våre for å sikre god informasjonsflyt og riktig oppfølging.
Karakterutvikling
Den negative karakterutviklingen på Vg1 studiespesialisering kan ha sammenheng med at overgangen
fra ungdomsskole til Vg1 blir krevende. En god del av elevene i påbygg kommer fra egen skole, og vi
må se om yrkesveiledningen her er god nok, og om elevene er godt nok forberedt på dette skoleåret.
Kanskje ville noen av elevene hatt mer utbytte av å ta fagbrev, og eventuelt Vg4 påbygging dersom de
får bruk for det. Spesielt i fagene matematikk og engelsk må vi vurdere om tiltakene vi setter inn er de
riktige. Vi vil fortsette å jobbe med tilpasset opplæring i ordinære grupper.
Oppsummering
Tallmaterialet tyder på at elevenes trivsel, motivasjon og læringsutbytte heldigvis er høyt tross
pandemien og lange perioder med digital eller delvis digital undervisning. Imidlertid viser nok ikke
tallene hele virkeligheten. Vi får mange meldinger fra elever som melder om manglende motivasjon og
bekymring. Dette vil vi selvsagt fortsatt jobbe med, selv om disse bekymringene ikke kommer frem i
tallmaterialet.
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2.39 Numedal videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

128
192
23,9
3,9
10,6
25 236 300
108,8%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune
Numedal videregående skole
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialisering
Service og samferdsel
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Bygg- og anleggsteknikk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Numedal
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Numedal
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Teknikk og industriell
produksjon
Numedal videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

0,9
3,2
3,6
14,0
8,0
4,7
4,4

7,6
1,3
16,2
22,0
11,2
19,5
9,8

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

3,3

9,1

2,7

4,4

11,6

3,7

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,35
3,58
3,69
4,13
3,85
3,94
4,12
3,50
3,92
3,83

4,28
3,95
3,99
4,55
3,72
3,98
4,49
3,33
4,12
4,01

-0,07
0,37
0,30
0,42
-0,13
0,04
0,37
-0,16
0,20
0,19

Numedal videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Numedal videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Studiespesialisering (ST)
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Elektrofag (EL)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Teknologi- og industrifag

Vg1

Vg2

Total

0,0

0,0
0,0
0,0
8,3
20,0
5,1

0,0
0,0
0,0

14,3
20,0
10,0

Numedal videregående skole

Vg3

3,6

0,0

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Numedal videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Gjennomføring
Det er svært gledelig at 87,1 prosent fullførte og besto opplæringen og at alle elevene, 100 prosent (!),
gjennomførte skoleåret! Eifred Markussen sin forskning viser at elever som blir i skolen, selv om de
ikke fullfører og består i alle fag, klarer seg bedre i arbeidslivet og i livet ellers, enn de som avbryter
utdanningen (Markussen 2014). Vi bestreber oss derfor på å holde elevene i skolen. Avbruddstallene
har gått jevnt nedover de siste årene og i 2020 var det altså ingen som avbrøt skolegangen! Vi ser at
det er dårligst gjennomføring på Vg2 service og samferdsel (SS), som historisk har hatt svært høy
gjennomføringsprosent. Vg2 studiespesialiserende har også lav gjennomføring. Dette trinnet har hatt
ganske stor variasjon i gjennomføringsprosent fra år til år. Mens Vg3 Påbygg, som ofte har ligget lavt,
har god gjennomføring. Siden vi er en liten skole medfører dette at hver enkelt elev utgjør en relativ
stor prosent, og det er derfor naturlig at resultatene på de ulike programområdene vil variere noe fra
år til år.
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Fravær
Vi ser ingen entydig sammenheng mellom fravær og fullført og bestått. Vg2 SS som har lavest
gjennomføring har 8,8 prosent fravær, mens Vg3 påbygg, som har 93,3 prosent fullført og bestått, har
den høyeste fraværsprosenten med 9,2. Vg2 kjøretøy har 6 prosent fravær, men høy andel fullført og
bestått. Disse tre klassene påvirker imidlertid totalfraværet slik at skolens prosent samlet blir høy. På
grunn av koronasituasjonen, ble det ikke ført fravær fra mars til juni, og det er mulig at fraværet ville
ha blitt høyere om det hadde vært ordinære fraværsregler.
Yrkesfaglige programområder har hele tiden hatt et fravær som har ligget under fylkessnittet
Studieforberedende utdanningsprogram har historisk ligget noe over fylkessnittet på fravær, men har
siden 2018-19 ligget under fylkessnittet, men har jevnt over høyere fravær enn skolens yrkesfaglige
utdanningsprogram. Forklaringen kan være at elevene på yrkesfag er påpasselige med å holde
fraværet lavt fordi dette påvirker muligheten for å få læreplass, mens for elvene på
studieforberedende utdanningsprogram har ikke fraværet konsekvenser for det videre
utdanningsløpet. Mange av elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram hos oss kommer fra en
håndverkstradisjon og det at skolen har tett samarbeid med næringslivet og mye praksis i bedrift, er
også en motivasjonsfaktor for tilstedeværelse. Begge områder scorer for øvrig ganske likt på
motivasjon og relativt høyt på de fleste indikatorene i elevundersøkelsen.
Karakterutvikling
På yrkesfaglige utdanningsprogram ser vi positiv karakterutvikling fra ungdomsskolen til Vg1. Årsaken
til dette kan være at ungdomsskolen er relativt teoritung sammenliknet med videregående skole, og
mange av elevene peker på praktisk arbeid innenfor interessefeltet sitt som en positiv faktor. Det er
imidlertid negativ karakterutvikling fra ungdomsskolen til Studieforberedende utdanningsprogram. Slik
vi ser det, er dette naturlig når de fortsetter utdanningsløpet i en teoretisk retning hvor også nivået er
høyere.
Elevundersøkelsen
Vi har bedre score på alle indikatorene i elevundersøkelsen sammenliknet med de tre foregående
årene, vi scorer jevnt over høyt, og det er gledelig. Vi ligger også over fylkessnittet på alle indikatorer,
bortsett fra støtte hjemmefra, hvor vi skårer lavere, men samtidig høyere enn tidligere år. Skolen
skårer lavere på motivasjon enn tidligere. Vi antar at noe av årsaken til dette kan knyttes til korona og
begrensingen dette tidvis har lagt på undervisningen. Det er imidlertid fortsatt et godt resultat. Vi
skårer høyest på faglig utfordring, variert opplæring og støtte fra lærerne. Forskning viser at støtte fra
lærere fører til at elever opplever større grad av tilhørighet til læringsmiljøet (Federici &Skaalvik 2013).
Lærernes støtte og gode relasjon til elevene antas derfor å ha innvirkning både på den høye andelen
fullført og bestått, og at ingen har avbrutt utdanningen. Derimot har vi for høy negativ prosent på
mobbing, det gjelder ikke skolen som helhet, men er identifisert til to programområder. Vi er kjent
med forholdet på den ene avdelingen, og det er satt i verk tiltak her. Vi holder fortsatt på å kartlegge
hva som kan være årsaken på det andre programområdet. Disse har såpass høy prosent at det fører til
at skolens tall blir høyt, til tross for 0 prosent mobbing på øvrige programområder.
Elevdemokrati og medvirkning
Vil ligger over fylkessnittet på alle indikatorene knyttet til elevdemokrati og medvirkning. Men vi har
elevmedvirkning som satsningsområde og derfor forventer vi et høyere resultat. Vi har ikke evnet å få
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en like god flyt i elevrådsarbeidet som vi har hatt tidligere år. Vi arbeider med livsmestring, og
herunder medvirkning, i alle klassene. Men på grunn av korona og nedstenging av skolen på vårparten,
samt mye organisering knyttet til smittevern, på høsten, har vi ikke fått fulgt opp dette arbeidet like
tett som ønskelig. Begge disse faktorene antas å påvirke resultatet her.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Gjennomføring
Selv om vi har gode tall på dette området, vil vi alltid bestrebe oss på at alle skal gjennomføre og bestå
opplæringen. Vi ser at psykisk helse er en medvirkende årsak til at elever ikke fullfører og består.
Skolen har et tett samarbeid med helsesektoren i kommunen gjennom møter hver måned i tverretatlig
team, hvor det drøftes tiltak for enkeltelever. Helsesykeleier har kontor på skolen ca. 1,5 dag i uken. I
tillegg har vi miljøarbeider som også følger opp disse elevene sammen med kontaktlærer. Det er
organisert samarbeid mellom alle klassenes lærere og ledere hvor den enkelte elev drøftes. Disse
arenaene er viktige å videreføre for å kunne sette i verk tiltak som favner bredt. Gjennom dette kan vi
beholde elever som er i risikosonen for avbrudd, samt bidra til å ivareta elevene slik at flere fullfører
og består opplæringen.
Mobbing
Forskning viser at det å styrke den enkeltes selvfølelse og selvtillit, samt jobbe systematisk med
klassenes læringsmiljø, er konfliktforebyggende (Ogden, 2009). Vi vil derfor fortsette arbeidet med
livsmestring, som omhandler tiltak både på individ- og klassenivå. Dette er kurs og samtaler som
skolen holder i samarbeid med kommunens helsetjeneste. Vi har god erfaring i å samarbeide med
foreldre når det er konflikter mellom elever. I fastlåste saker vil vi fortsette å innhente eksterne
samarbeidspartnere, som for eksempel konfliktrådet.
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2.40 Ringerike videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

599
655
63,3
8,0
15,3
84 678 800
97,5%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Ringerike videregående skole
Studiespesialisering
Service og samferdsel
Musikk, dans og drama
Idrettsfag
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Ringerike
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Ringerike
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Ringerike videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

4,6
5,3
7,5
3,8
4,4

10,7
12,3
21,1
12,2
12,8

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

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2
Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,59
3,13
4,45
4,11
3,49
4,04
4,09
4,09
4,20

4,34
3,36
4,24
4,11
3,69
4,06
4,43
4,43
4,24

-0,26
0,22
-0,21
0,00
0,20
0,02
0,35
0,35
0,03

Ringerike videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Ringerike videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-17

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Musikk, dans og drama (MD)
Studiespesialisering (ST)
Service og samferdsel (SS)
Salg, service og reiseliv

Vg1

Vg2

0,0
2,2
2,2

2,1
5,9

10,0
2,7

Ringerike videregående skole

2,7

Vg3

Total

4,0
13,3
1,0

1,3
5,0
1,7
5,9
10,0
2,7

2,8

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Ringerike videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Fullført og bestått
På Ringerike videregående skole har 87,1 prosent av elevene fått fullført og bestått. Analysen viser at
vi ligger noe (0,6 prosent) under gjennomsnittet i Viken. Det er svært gledelig at ca. 93 prosent av
elevene på studieforberedende utdanningsprogram på Vg3 får fullført og bestått.
Skoleåret 2019-20 hadde vi utfordringer med Vg1 yrkesfag (service og samferdsel, SS), noe som
medførte at det var ca. 56 prosent av elevene på dette trinnet som ikke fikk fullført og bestått. Den
ene klassen på Vg1 SS hadde 7 av 17 elever med minoritetsspråklige bakgrunn med kort botid. Mange
av disse elevene tar nå Vg1 over to år.
På Vg2 yrkesfag hadde vi svært gode resultater. Det var ca. 85 prosent av elevene som fikk fullført og
bestått.
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Fravær
Fraværet på Ringerike på studieforberedende ligger på 4,1 som etter vår mening er akseptabelt.
Spesielt når vi tar i betraktning at majoriteten av elevene (studiespesialisering) har et fravær på 3,5
prosent. På yrkesfag ligger dessverre totalfraværet høyere enn gjennomsnittet i Viken. Vi er klar over
at dette er en sårbar gruppe med tanke på fravær og mulig frafall. Dette ble raskt tydelig i perioden
med stengte skoler. Når vi fikk mulighet til ha fysisk undervisning prioriterte vi fysisk undervisning for
denne gruppen hver dag. Dette kan ha påvirket fraværsprosenten for yrkesfag denne perioden,
ettersom fysisk oppmøte kan oppleves mer krevende enn digital tilstedeværelse. Vi ser utfordringer
både med timefravær og dagsfravær for elevene på yrkesfag.
Utvikling i karaktersnitt
Yrkesfag har en positiv karakterutvikling på både Vg1 og Vg2. Som vanlig ser vi at det er en viss negativ
karakterutvikling fra ungdomskolen til studieforberedende utdanningsprogram. Dette er en kjent
problemstilling for oss, og noe som jevnlig tas opp i samarbeidsmøter med ungdomsskolene.
På Vg2 studieforberedende er karakteren helt stabile, men på Vg3 har vi en tydelig positiv utvikling.
Disse tallene tror vi ikke reflekterer noen ekstra satsning fra skolens side, men er et resultat av økt
motivasjon og arbeidsinnsats fra elevene.
Vi har over tid sett at skolen har utfordringer med variasjon i opplæringen, vurdering for læring og
læringskultur. Dette ser vi som ledelse at vi må jobbe systematisk med fremover. Skolen ligger
vesentlig under Viken-gjennomsnittet når det gjelder variasjon i opplæring. Vi har kun ett yrkesfaglig
utdanningsprogram, og det ville vært interessant for oss å kunne skille Viken-resultater på
studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram for å analysere tallene våre bedre. På
klassenivå ser vi store forskjeller på studieforberedende klasser og yrkesfaglige klasser.
Mobbing på skolen
Det er generelt sett lite mobbing ved skolen vår, men all mobbing er uakseptabelt og vi har fokus på
nulltoleranse. Det høye tallet på Salg, service og reiseliv er kjent for oss og det er gjort et intensivt
arbeid knyttet til konflikter mellom enkeltelever i en klasse. Det kan nevnes i den forbindelse at elever
og foresatte i den aktuelle klassen har vært i samtaler med kontaktlærer, leder og rådgiver. I etterkant
av elevundersøkelsen er arbeidet med klassemiljøet blitt intensivert.
Vi har også god oversikt over hva som kan ligge bak de negative mobbetallene på Vg3 musikk.
Resultatene her er knyttet til enkeltelever med psykososiale utfordringer. Skolen er godt kjent med
elevenes utfordringer og det jobbes systematisk med dette. Elevene blir godt ivaretatt og følges opp
av helsetjenesten.
Elevdemokrati og elevmedvirkning
Resultatene viser at det er en stor grad av elevmedvirkning på skolenivå, men vi må fortsatt jobbe med
økt elevinvolvering i fag og klassesammenheng. Vi har de siste 2-3 årene prioritert samarbeidet med
elevrådet, og i den forbindelse kan det nevnes at vi har en ansvarlig lærer med ressurs som
elevrådskontakt. Det er også hyppig kontakt med skolens ledelse og elevrådet utover de formelle
organene som skoleutvalget. Elevrådet melder om god involvering i perioden med korona og i
forbindelse med bygging av ny skole. Dette bekreftes også gjennom tilbakemeldinger fra Ringerike
kommune knyttet til elevenes skolehverdag under pandemien.
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Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
I vår rutine for forarbeid, gjennomføring og etterarbeid med elevundersøkelsen har vi spesielt fokus på
avdekking og behandling av mobbesaker. Vi jobber med undersøkelsen på flere nivåer: Elevrådet
informeres om hovedfunn i elevundersøkelsen og deretter tar kontaktlærer opp temaet i klassens
time. På den måten får alle elever mulighet til å uttale seg om funn i undersøkelsen. Deretter har alle
kontaktlærere individuelle samtaler med en leder før undersøkelsen blir oppsummert i et ledermøte.
Dette gir høy grad av eierskap av resultatene og godt grunnlag for tolkning.
På Ringerike videregående skole har vi følgende hovedutfordringer som vi skal jobbe med videre:



Variasjon i opplæringen
Læringskultur og fortsette arbeidet med vurdering for læring

Vårt første tiltak vil være å ha en ledersamling 19. februar 2021 hvor vi ser nærmere på hvordan vi kan
jobbe videre med de nevnte utfordringene vi har. Vi ser i kollegiet at det er behov for økt arbeid i
fagseksjonene med variasjon i opplæringen og deling av god undervisningspraksis. Dette har vært et
fokuspunkt også dette skoleåret, men på grunn av byggeprosjektet har vi ikke kunne bruke like mye
fellestid som det hadde vært behov for. I møteplanleggingen fremover er vi bevisste på at dette må
prioriteres. Når det gjelder læringskultur og vurdering har vi erfart at det er nyttig med tverrfaglige
grupper og vi planlegger å bruke fellestid til dette formålet.
På sikt ønsker vi å utfordre lærerne til å skaffe seg kompetanse som lærerspesialist gjennom prosjektet
til Utdanningsdirektoratet. Vi har ingen med denne rollen på skolen og tror dette kan være nyttig for å
motivere og engasjere lærere til faglig utviklingsarbeid.
Vi har gjennom flere år hatt et samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Oslo om
praksisstudenter. De siste årene har vi hatt en økning av lærere som ønsker praksisstudenter. Vi
opplever dette som svært nyttig for å få inn ny pedagogisk kunnskap og praksis. Etter korona-perioden
vil vi legge til rette for å ta imot studenter både i høst- og vårsemesteret.
Vi har tett dialog med elevrådet med hva de opplever som god undervisningspraksis. Det er svært
nyttig for oss å lytte til elevenes opplevelse av skolehverdagen sin. Elevene er for eksempel opptatt av
kvaliteten på fagsamtalene og ønsker fokus på både faglig og relasjonell utvikling. Her vil vi vurdere om
vi skal utarbeide en tydeligere ramme for fagsamtalene, jamfør satsningsområdet læringskultur.
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2.41 Roald Amundsen videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

416
449
35,2
7,0
9,5
41 355 500
99,9%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Roald Amundsen videregående
Studiespesialisering
Idrettsfag
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret

247

60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Roald Amundsen
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Roald Amundsen
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Idrettsfag
Studiespesialisering
Roald Amundsen videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

3,7
2,7
2,9

23,6
23,8
23,7

5,1
4,3
4,4

Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg1
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg2
Vg3 og
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg4
Roald Amundsen videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet
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Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,39
4,12

4,11
4,15

-0,28
0,03

4,08

4,31

0,23

4,21

4,18

-0,02

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Roald Amundsen videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-17

2.5
2019-20

3.0

3.5

2020-21

4.0

4.5

5.0

Viken, 2020-21

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Studiespesialisering (ST)
Roald Amundsen videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet
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Vg1

Vg2

Vg3

Total

9,1
2,2
3,6

5,0
3,1
3,4

4,3
7,8
6,9

6,2
4,0
4,4

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Roald Amundsen videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Roald Amundsen har hatt en klar positiv utvikling som skole siden 2015. Elevene har høy grad av
trivsel, klima er godt mellom ledelse og personalet og det er stå-på-vilje blant ansatte. Vi står sammen
om verdiene for skolen: Vi skal være framtidsrettet, elevaktiviserende og utforskende i vår
undervisning.
Skolen har en markant god økning i andelen elever som har fullført og bestått, fra under
fylkeskommunens snitt til godt over snittet, opprinnelig 79 prosent i 2015 til 93 prosent i 2020.
Resultatet er oppnådd fordi mange jobber systematisk med elevoppfølging; miljøarbeider, rådgivere,
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), helsesykepleier, lærere, kontaktlærere, trinnledere og rektor.
Skolen jobber tett på elevene med kartlegging og oppfølging av tilstedeværelse, tilhørighet og
mestring. Miljøarbeider og rådgiverne har aktiv dialog og individuell oppfølging av enkeltelever.
Ledergruppens oppfølging sammen med elevhelsetjenesten (helsesykepleier og PPT) er noe som har
vært viktig for disse positive resultatene.
Når mye er på plass, er nå jobben framover å bidra til en mer positiv karakterutvikling for elevene.
Skolen har en samlet negativ karakterutvikling på -0,02. Fra grunnskolen har Vg1 størst negativ
utvikling på -0,28. Spesielt vet vi for eksempel at flere elever går ned i karakter i matematikk og skolen
ønsker å gjøre noe med det. Vi er fornøyde med at elevene på Vg2 og Vg3 viser positiv utvikling fra
foregående år på videregående.
For å svare på utfordringen med å øke kvaliteten på elevenes produkter og resultat, og dermed mer
positiv karakterutvikling, intensiverer vi arbeidet med å skape rammer for dypere læring. På Vg1
studiespesialisering har vi satt i gang et omfattende arbeid med fagfornyelsen i alle klasser. Vi jobber
tverrfaglig i 6 temaperioder fordelt utover hele skoleåret. Involverte fag er norsk, naturfag, geografi,
samfunnskunnskap og engelsk. Vi jobber temabasert og søker å lage åpne, rike oppgaver hvor elevene
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får stor grad av valgfrihet. Vi har hatt som mål å skape variert undervisning som oppleves relevant,
også for livet utenfor skolen.
Elevundersøkelsen bekrefter at elevene opplever at vi har skapt variasjon i opplæringen, skår er 4,0 (av
5) mot fjorårets 3,7. For Vg2 og Vg3 var tilsvarende resultat 3,6. Elevene har laget produkter som film,
avis, podkast, TikTok, bærekraftig måltid på eget kjøkken, bærekraftrapport og mye mer. Da er det
flott å se at dette arbeidet gir seg utslag på flere måter i elevundersøkelsen.
Med denne måten å jobbe på, er ikke læreren en tradisjonell kunnskapsformidler, men heller en
veileder hvor elevene stiller spørsmålene. Denne praksisen følger det læringssynet fagfornyelsens
læreplaner bygger på. Vi har også systematisk vektlagt samarbeid med bruk av VIP-makkerskap, slik at
elevene alltid har samarbeidspartnere.
Elevundersøkelsen bekrefter at mange elever får støtte fra lærer på Roald Amundsen, 4,3 på første
trinn, 4,0 på Vg2 og 3,9 på Vg3. 4,3 er også veldig bra sammenliknet med Vg1-kullet året før som lå på
4,0. Har dette noe å gjøre med vårt arbeid med elev- og lærerrollen? Læreren følger elevene tett i år,
man får innsyn i logg og læringsprosess og er tett på gruppedynamikken i prosjektukene. Er det slik at
elever opplever en veileder som mer støttende enn en tradisjonell kunnskapsformidler? Vi har ønsket
å redusere avstanden mellom lærer og elev, resultatene kan tyde på at vi er på vei til å lykkes. Det
gjenstår å se om kvaliteten på elevenes produkter er økt ved skoleårets slutt, så langt ligger vi relativt
bra an.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene





Videreføre og justere arbeidsinnsatsen for at elevene fullfører og består videregående.
Elevtjenesten fungerer bra og får økt ansvar for å følge tett elevenes tilstedeværelse og
tilhørighet slik at de fullfører og består hvert år og spesielt siste år på videregående
Trinnledere i samarbeid med rektor skal utvikle måter å følge opp læringsresultatene.
Karakterutvikling på individnivå viser utviklingspotensial. Det er et utviklingsområde å løfte 3erne og 4-erne
Roald Amundsen vil bedre overgangen mellom skoleslag for å fange opp elevenes mestring og
bygge videre på den, spesielt i faget matematikk
Vi anser variasjon, relevans og støtte fra lærer som noe av det som er viktig for å heve
kvaliteten i elevenes produkter og karakterutvikling. Vi vil videreføre fagfornyelsen med å
tilrettelegge for godt tverrfaglig samarbeid, aktive elever og åpne, utforskende oppdrag i tråd
med skolens verdier. Vi forventer at det skal bidra til en mer positiv karakterutvikling
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2.42 Rosenvilde videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

772
804
72,2
8,0
11,7
80 937 000
94,3%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune
Rosenvilde videregående skole
Studiespesialisering
Restaurant - og matfag
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Medier og kommunikasjon
Kunst, design og arkitektur
Helse- og oppvekstfag
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Rosenvilde
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Rosenvilde
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Helse- og oppvekstfag
Kunst, design og arkitektur
Medier og kommunikasjon
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Restaurant - og matfag
Studiespesialisering
Rosenvilde videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

19,1
19,6
25,3
25,5
7,3
13,6
16,7
18,3

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

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,47
3,84
4,34
4,04
3,86
4,00
4,13
4,18
4,14
4,17

4,33
4,08
4,28
3,99
4,00
3,99
4,31
3,63
4,24
4,17

-0,14
0,24
-0,06
-0,06
0,14
-0,01
0,17
-0,56
0,10
0,01

Rosenvilde videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Rosenvilde videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-17

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Kunst, design og arkitektur (KD)
Medier og kommunikasjon (ME)
Studiespesialisering (ST)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Restaurant - og matfag (RM)
Rosenvilde videregående skole

Vg1

Vg2

Vg3

Total

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

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

3,4

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

2,9

2,9

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Rosenvilde videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Når det gjelder resultatkvalitet, har vi for hele skolen ligget på ca. 87 prosent skoleårsgjennomføring
de siste 6 årene – så også i 2019-20. Det skyldes blant annet tett elevoppfølging, der prinsippene i IKOmodellen med systematisk Identifisering, Kartlegging og Oppfølging av elevene har vært sentralt. Det
er også stabile resultater hva angår andelen elever som avbryter opplæringen, den har ligget på 2 - 2,7
prosent av elevmassen siden 2013-14. Det er lagt ned en imponerende innsats av pedagogisk
personale under koronaperioden, og det ser ikke ut til at andelen elever som har avbrutt opplæringen
er økt. Dette til tross for at mange ungdommer hadde en god del hjemmeundervisning mot slutten av
skoleåret.
Hvis vi ser på de ulike utdanningsprogrammene, varierer skoleårsgjennomføringen noe fra år til år.
Våre tre studieforberedende utdanningsprogrammer Studiespesialisering, Kunst, design og arkitektur
og Medier og kommunikasjon pleier å ligge stabilt på rundt 90 prosent skoleårsgjennomføring, mens
de yrkesfaglige utdanningsprogrammene Restaurant- og matfag og Helse- og oppvekstfag tenderer til
å variere noe mer. Restaurant- og matfag og Helse- og oppvekstfag har de siste fem årene variert
255

mellom 79 prosent og 90 prosent skoleårsgjennomføring. Inngangskarakterene fra ungdomsskolen,
som er en svært viktig forutsetning for hvordan elevene skal klare seg i videregående skole, samt
psykisk helse, mener vi er to viktige årsaker til variasjonene fra år til år. Andelen minoritetsspråklige
spiller også inn.
Hva angår karakterutviklingen over tid, har skolen ifølge Hjernen & Hjertet over en 6-års periode
forbedret det samlede karaktersnittet fra 3,98 til 4,13. I 2019-20 forbedret elevene på yrkesfag seg
karaktermessig, mens det kun var på Vg3 elevene i studieforberedende utdanningsprogram som hevet
gjennomsnittskarakteren sin. Når det gjelder påbygging til generell studiekompetanse, gikk
gjennomsnittskarakteren ned fra 4,18 til 3,63 i løpet av skoleåret. Det faktum at programfag blir
erstattet av fellesfag på Vg3, hvor elevene kanskje hadde bedre karakterer i programfagene, bidrar
nok sterkt til at gjennomsnittet reduseres vesentlig. Dette på tross av at elevene har forkurs i
matematikk før de starter på påbyggingskurs.
En annen viktig forutsetning for å lære er å være til stede på skolen. Skolens fravær har gått jevnt
nedover de siste årene, også hjulpet av at fraværsgrensen ble innført høsten 2016. Vi har redusert
totalfraværet på skolen jevnt og trutt fra 8,5 prosent i 2013-14 til 5,0 prosent i 2019-20. Det er også
verdt å legge merke til at stort fravær i enkelte klasser som regel fører til dårligere resultater på
skoleårsgjennomføring og karakternivå/-utvikling.
Når det gjelder prosesskvaliteten på skolen, med hensyn til læringsmiljø, inkludert mobbing, skulle vi
gjerne ha scoret enda bedre i 2020. Prosessene er viktige i seg selv, men de har også betydning for å
skape god resultatkvalitet.
Vi har over tid hatt svært lave mobbetall på Rosenvilde – selv om ethvert mobbetilfelle er ett for mye.
Mobbetallene fra 2017-18 til 2019-20 varierte fra 2,5 til 2,9 prosent, mens de for 2020-21 viste 3,4
prosent. Det er en økning vi selvsagt ikke er fornøyd med. Vi har ikke hatt noen kjente mobbesaker i
inneværende skoleår, men koronaperioden har jo ført til at det har vært vanskeligere å jobbe
forebyggende med skolemiljøet i skoletiden.
Når det gjelder læringsmiljøet generelt sett, ser vi at vi scorer høyt på faglig utfordring og
læringskultur, mens vi ønsker å gi elevene en bedre opplevelse av mestring og motivasjon. Vi scorer
også for lavt på vurdering for læring (3,3). Skolen må dessuten undersøke nærmere hva som ligger til
grunn for at elevdemokrati og medvirkning på Vg1 ikke vurderes høyere.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Skoleåret 2020-21 er det tatt grep for å styrke klasser og enkeltelever med svake faglige resultater
våren 2020. Som en del av den tilrettelagte opplæringen, er det opprettet mindre grupper som jobber
spesifikt med skrivetrening i norsk og grunnleggende ferdigheter i fremmedspråk. I tillegg oppfordres
elevene til å delta i skolens ukentlige realfagverksted. 44 elever har fått innvilget fast ukentlig
oppfølging av lærer for å få hjelp med organisering og prioritering av skolearbeidet. Skolen erfarer at
tett kontakt mellom elev og lærer har god effekt for å trygge eleven og gjøre vedkommende i stand til
å ta ansvar for egen læring og forebygge frafall.
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Vi har sett særskilte faglige utfordringer blant elever med minoritetsspråklig bakgrunn og svake
forkunnskaper i norsk. Det legges ned mye arbeid i å fange opp elevene ved skolestart og motivere for
deltakelse i særskilt norskopplæring. Dette er et samarbeid mellom elevtjenesten og norskseksjonen.
Vi jobber også med å gjøre opplæringen mest mulig relevant for elevene. I forbindelse med årets
utlysning til «Kompetanse for kvalitet», oppfordrer vi våre ansatte til å ta videreutdanning innenfor
annenspråkspedagogikk. Vi har foreløpig mottatt søknad fra to lærere som ønsker å fordype seg innen
dette området.
Høy trivsel har vært et kjennetegn på Rosenvilde gjennom mange år. Skolen jobber systematisk med
VIP makkerskap og miljøbyggende aktiviteter på klassenivå og på tvers av klasser. Det har vært større
bevissthet på å bruke den timeplanfestede «elevmedvirkningstimen» til miljøskapende aktiviteter i
klassen inneværende skoleår. Når elever melder fra om mistrivsel i klasser, samarbeider lærere og
ledelse med elevtjenesten og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) om observasjon og tiltak. Dette er
gjort i én klasse dette skoleåret. Elevundersøkelsen avdekket imidlertid utfordringer i tre klasser til. Vi
legger nå vekt på å undersøke situasjonen i disse gruppene for å kunne iverksette gode tiltak.
Skolens pedagogiske personale har jobbet systematisk med vurdering for læring over flere år, både
gjennom kursing, erfaringsutveksling og kollegaveiledning. Vi ser at vi må fortsette dette målrettede
arbeidet fremover. Er vi gode nok på egen- og hverandrevurdering? Er vi gode nok til å snakke med
elevene om vurdering? I felles utviklingstid, legger vi opp til deling av erfaringer fra faglærere og elever
om underveisvurdering uten tallkarakter. Temaene egenvurdering, opplevd støtte fra lærerne,
mestring og motivasjon diskuteres på fagseksjon og i medarbeidersamtalen.
Skolen har et meget aktivt elevråd, og elevrådsstyret samarbeider tett med skolens ledelse. Hvordan
spre det gode engasjementet til hele elevgruppen? Elevrådet har samarbeidet med elevrådet ved
Lillehammer videregående skole om nettopp denne problematikken de siste to årene. Ledelsen og
kontaktlærerne kan bidra til styrke elevrådsarbeidets plass og oppmerksomhet i de faste
elevmedvirkningstimene.
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2.43 Rud videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

806
808
149,6
14,0
30,6
156 328 945
97,7%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune
Rud videregående skole
Teknikk og industriell produksjon
Påbygg Vg3
Musikk, dans og drama
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Design og håndverk
Bygg- og anleggsteknikk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Rud
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Rud
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Musikk, dans og drama
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Teknikk og industriell produksjon
Rud videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

0,6
12,1
1,1
7,7
4,9
5,5
0,0
0,7
4,5

45,7
21,3
18,8
25,0
34,0
32,2
0,0
26,7
28,1

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

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,57
3,76
4,01
4,31
3,94
4,04
4,34
4,19
4,19
4,26
4,09

4,49
3,96
4,13
4,32
3,92
4,03
4,73
4,01
4,11
4,36
4,15

-0,08
0,20
0,11
0,01
-0,02
-0,01
0,39
-0,18
-0,07
0,10
0,06

Rud videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Rud videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-17

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Musikk, dans og drama (MD)
Påbygg (PB)
Design og håndverk (DH)
Elektrofag (EL)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Teknikk og industriell produksjon (TP)
Elektro og datateknologi
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Teknologi- og industrifag

Vg1

Vg2

Vg3

Total

1,4

3,4

2,2
0,0

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

4,5
4,0
8,3
0,0

8,2
4,6
0,0
0,0
3,3

Rud videregående skole

4,5

3,4

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Rud videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Rud videregående skole har vist en positiv utvikling gjennom de siste årene. Skolens resultater har en
relativt stor variasjon på fullført og bestått mellom de ulike utdanningsprogrammene. Det blir et viktig
område å prioritere fremover. Karakterutviklingen er også varierende når man ser på nivå og
utdanningsprogram. Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram og Vg3 påbygging til generell
studiekompetanse viser en liten negativ utvikling i karaktersnitt. Fravær for siste skoleår viser en
positiv utvikling. Elevundersøkelsen viser at Rud vgs. har høyere resultat eller likt med resten av fylket
på de fleste områder, og at indikatorene har en positiv utvikling for skolen. Vurdering for læring har et
relativt lavt resultat. Antall elever som svarer at de blir mobbet på skolen har en positiv utvikling
sammenlignet med tidligere år. Indikatorene på mobbing varierer stort mellom
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utdanningsprogrammene på skolen. Elevdemokrati og medvirkning er et område der skolens
resultater er noe lavere enn fylkets resultater.
Karakterpoengsum fra ungdomsskolen
Utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag og Musikk, dans og drama har gått frem i
karakterpoengsum fra skoleåret 18/19. En forklaring på fremgangen på Helse- og oppvekstfag kan
være økt markedsføring av utdanningsprogrammet på yrkes- og utdanningsmesser, rådgivere på
ungdomsskolen med god kjennskap til utdanningsprogrammet og samfunnets behov for arbeidskraft
innenfor helsesektoren. Alle andre utdanningsprogram har gått tilbake i karakterpoengsum.
Læringsmiljø
Skolen har hatt liten (ikke signifikant) utvikling av læringsmiljøindikatorene siden forrige målepunkt
(19-20). Unntaket er elevenes score på Læringskultur som er signifikant forbedret. Det kan ha
sammenheng med god arbeidsro i timene og at det er rom for å prøve og feile for økt læring.
Læringsmiljøindikatorene Innsats på Vg1 viser også framgang, noe som kan skyldes at elevene
prioriterer å bruke tid på skolearbeid. På Indikatoren Vurdering for læring vises ingen utvikling for
skolen som helhet fra forrige målepunkt (19-20). Elever gir tilbakemelding på at de ikke involveres i
vurderingsarbeidet og ikke får nødvendig hjelp til å utvikle seg i fagene. Til tross for dette ligger skolen
foran Fylkessnittet. Det er store variasjoner mellom utdanningsprogrammene. På Teknikk og industriell
produksjon (TIF) og Design og håndverk (HDP - FBIE) er det en signifikant framgang siden forrige
målepunkt (19-20).
Skoleforskning de siste årene viser at vurderingsarbeidet er en prosess som pågår gjennom tre faser:
Bevisstgjøring av målet for læringsaktiviteten, klargjøring av nåværende kompetanse og til slutt
veiledning om hva eleven kan gjøre for å lukke gapet («close the gap») mellom nåværende
kompetanse og læringsmålet.
Det har vært en nedgang i elever som opplever seg mobbet på skolen fra forrige målepunkt (19-20).
Skolen har nulltoleranse mot mobbing. Til tross for dette viser resultatene at det er elever som
opplever seg mobbet på skolen. Elever som opplever seg mobbet blir fulgt opp i henhold til
opplæringsloven kapittel 9A. Skolen har satt i verk flere tiltak for å ivareta elevenes læringsmiljø som
VIP makkerskap, elevtjenesten ønsker elever velkommen ved hovedinngangen på morgenen,
lærerteam som jobber kollektiv for godt læringsmiljø og en elevtjeneste som er tett på elevene.
Læringsresultater og gjennomføring
87 prosent av elevene fullfører utdanningen skoleåret 2019 – 2020, hvorav 83,7 prosent av elevene
består, en framgang på 2,6 prosent fra forrige måling (18-19).
På Design og håndverk har 65,5 prosent av elevene i 2019 – 2020 fullført og bestått, en nedgang på
3 prosent fra året før. 31 prosent av elevene på utdanningsprogrammet hadde gjennomsnittskarakter
<3 fra ungdomsskolen. Dette er en økning fra forrige år på 4 prosent. 27 prosent av elevene på Design
og håndverk hadde karakter ukjent, en økning på 12 prosent fra året før. De store variasjonene i
elevenes faglige forutsetninger stiller store krav til tilpasset opplæring. Det er et spørsmål om vi klarer
å møte elevene der de er faglig og om ressursbruken knyttet til gruppene på Design og håndverk (HDP
– FBIE) er tilstrekkelig.
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På Teknikk og Industriell Produksjon har 73,8 prosent av elevene fullført og bestått i 2019 – 2020, en
nedgang på 6,2 prosent fra året før. Som på Design og håndverk er det store variasjonene i elevenes
faglige forutsetninger. Skolen har en liten tilbakegang i karakterutvikling på Vg2. Det er et spørsmål om
skolen har riktig progresjon mellom trinnene fra Vg1 til Vg2 som gir elevene nødvendig motivasjon i
læringsarbeidet.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Skolen har satt i gang tiltak for å øke andelen fullført og bestått. Sammen med lærere, rådgivere og
ledere, har rektor startet arbeid med å systematisere skolens vurderingspraksis. Skolen skal utarbeide
en strategi for hvordan vurdering for læring skal implementeres i årshjulet for planlegging og vurdering
av undervisning. Det ligger også i mandatet at det skal etableres en ressursbank der vurderingsformer,
rutiner og beste praksis ligger samlet. Målet er at Rud videregående skole blir «best i klassen» på
vurdering for læring. Dette er bl.a. et bidrag i å bygge kollektiv kapasitet ved skolen på tvers av
utdanningsprogrammene. Fagfornyelsen gir skolen mulighet for å øke relevansen i opplæringen
gjennom tverrfaglig samarbeid på tvers av fag, og ved økt samarbeid mellom skole – arbeids/næringsliv. Ved å være tett på elevene gjennom året har tilstedeværelsen økt ved skolen. Et annet
mål er å gjøre undervisningen relevant for framtidige yrker. Skolen er opptatt av å ha et tett og godt
samarbeid med lokalt arbeidsliv. Skolen har startet et samarbeid med Bærum Næringsråd for å finne
felles utviklingsmuligheter og samarbeidsarenaer i lokalt næringsliv. For å sette søkelys på elevenes
læringsmiljø var dette tema for alle ansatte på plandager ved skolestart. Fylkets mobbeombud har
også besøkt elever på skolen ved skolestart.
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2.44 Rælingen videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

554
632
62,9
5,9
16,0
67 765 600
98,1%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Rælingen videregående skole
Studiespesialisering
Service og samferdsel
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Idrettsfag
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Rælingen
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Rælingen
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Idrettsfag
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Rælingen videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

5,0
16,8
5,1
3,7
5,8
5,3

23,3
48,6
6,6
31,0
21,6
23,4

5,9
13,9
5,2
5,2
5,7
5,8

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

3,90
3,21
3,76
3,91
3,60
3,83
3,69
3,35
3,67
3,76

3,82
3,56
3,76
3,90
3,75
3,87
3,88
2,73
3,82
3,81

-0,09
0,35
0,00
0,00
0,15
0,03
0,19
-0,62
0,15
0,05

Rælingen videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Rælingen videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Service og samferdsel (SS)
Salg, service og reiseliv

Vg1

Vg2

Vg3

Total

2,0
2,4

1,8
7,2

2,2
10,0
18,2

2,0
5,7
18,2
3,3
0,0
4,2

3,3
0,0
1,9

Rælingen videregående skole

4,5

7,3

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Rælingen videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Rælingen videregående skole har hatt en gunstig utvikling når det gjelder fullført og bestått de siste tre
årene, fra 79,8 prosent i 2017-18 til 85,9 prosent for 2019-20. Særlig på studiespesialisering og påbygg
har skolen svært gode resultater; med henholdsvis 91,1 og 92,3 prosent fullført og bestått. Påbygg Vg4
kan vise til hele 96prosent fullført og bestått, mens de svakeste resultatene er å finne på service og
samferdsel. Skolens samlede resultat ligger noe under gjennomsnittet for Viken. Det er gledelig at
relativt få elever valgte å slutte på skolen i 2019-20, på tross av at store deler av 2. termin og
innspurten av skoleåret var preget av koronapandemien. Flest elever som sluttet hadde skolen på
service og samferdsel, mens det totalt var 2,6 prosent av elevene som sluttet, noe som er færre enn
gjennomsnittet for Viken på 2,9 prosent.
Når det gjelder fravær, viser skolens totalfravær en nedadgående tendens de siste tre årene; fra 8,4
prosent i 2017-18 til 5,8 prosent i 2019-20. Studieforberedende og yrkesfaglige program har ganske
like tall her. Høyest er fraværet på påbygg og lavest på yrkesfag. Totalfraværet ligger litt over snittet
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for Viken. Med en pågående pandemi, kan det være klokt å ikke tolke for mye inn i dette, men en
synkende fraværsprosent kan tyde på økende trivsel og et forbedret læringsmiljø.
Læringsresultater og utvikling i samlet karaktersnitt her en samlet verdi på 0,05. Totalt sett kan dette
ses på som en positiv trend, når man tar i betraktning at svært få av elevene har skolen som 1. ønske
ved inntaket. Det kan med dette se ut som om skolen har gode rutiner for elevoppfølging som kan
motivere elevene til innsats. Best karakterutvikling ses på service og samferdsel hvor
karakterutviklingen er stigende med 0,35 karakterpoeng. Dårligst ut kommer påbygg med en skåre på 0,62. Dette er ikke overraskende for denne elevgruppen som gjennomgående sliter både med
motivasjon, høyt fravær og psykososiale utfordringer på et krevende utdanningsprogram.
Ut ifra elevundersøkelsen ligger indikatorene for læringsmiljøet ved skolen noe lavere for skolen enn
snittet for Viken, men skolen viser en oppadgående kurve på alle punkter fra 2019-20 til inneværende
skoleår. Indeksen vurdering for læring har gått opp fra 3,2 fra fjoråret til 3,4 for 2020-21, mot Vikens
3,5. Lignende resultater har skolen for både elevmedvirkning og motivasjon. Dette kan tyde på at
skolens pedagogiske utviklingsarbeid begynner å vise resultater.
Skolen har lagt ned et stort arbeid for miljøet dette skoleåret, og resultatene for dette vises i en
signifikant nedgang for mobbetallene fra 10,1 prosent for 2019-20 til 4,2 for inneværende år.
Resultatene viser store forskjeller på de ulike utdanningsprogrammene; salg, service og reiseliv har
eksempelvis 0,0 prosent mobbing, mens man på påbygg Vg3 har høye tall. Dette føyer seg til
utfordringene denne elevgruppen har. Idrettsfag har svært lave mobbetall med en total på 2,0
prosent. Skolen har lavere mobbetall enn snittet for Viken på 4,2. Arbeidet med skolemiljøet har tatt
utgangspunkt i en oppgradering i skolens handlingsplan for kapittel 9A (i opplæringsloven), og både
elever og ansatte har medvirket i prosessen. Dette arbeidet videreføres både på klassenivå og
skolenivå.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
På tross av en vedvarende pandemi med krevende arbeidsforhold for elever og lærere, har skolen
gjennomført utviklingsarbeid knyttet til innføring av nye lærerplaner og skolens læringsresultater. På
grunn av at skolen har slitt med lave søkertall, planlegger skolens ledelse et omfattende
utviklingsarbeid for å markedsføre skolen slik at flere elever vil ha skolen som førstevalg. Dette
arbeidet tar sikte på å etterstrebe kvalitet i alle ledd; god undervisning, god elevoppfølging og et godt
skolemiljø.
Arbeidet med å få ned mobbetallene arbeides det stadig med, og på påbygg har skolen satt inn en
ekstra kontaktlærer som samarbeider tett med skolens elevtjeneste og miljøarbeider for å støtte hver
enkelt elev.
Under pandemien har flere elever slitt med svake resultater i matematikk, og man har nå iverksatt
ekstraundervisning i faget praktisk matematikk for disse elevene. Dette har også blitt gjort med
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fremmedspråket spansk. Skolen vil videreføre dette også for neste år, og planlegger en fag- og
timefordeling som gir rom for større grad av støtteundervisning for elever som sliter faglig.
Siden skolen hadde svakest resultater på indikatorene for vurdering for læring, motivasjon og
elevmedvirkning, har skolen tatt konsekvensen av dette og innledet utviklingsarbeid med sikte på å
bedre dette. Man går ut ifra at elevenes måloppnåelse vil økes ved en forbedret vurderingspraksis i
fagene og en større grad av medvirkning for arbeidsmåter og læringsstoff i undervisningen.
Skolen har også kontaktet kommunen med tanke på å samarbeide med ungdomsskolene for å få til en
hensiktsmessig faglig progresjon mellom grunnskolen og videregående skole i kommunen. Ny
inntaksordning kan tilsi at et slikt samarbeid vil være gunstig for å øke søkningen til skolen.
Skolen har et godt samarbeid med bedrifter for utplassering av elever på service og samferdsel og en
svært god praksis for oppfølging av elevene i faget yrkesfaglig fordypning. Dette vil skolen videreføre
for å opprettholde den gode karakterutviklingen på utdanningsprogrammet.
Ett mål for skolen er også å styrke profesjonsfellesskapet for samarbeid og deling rundt god praksis;
eksempelvis de gode oppleggene som fremmer dybdelæring og å utvikle dette videre sammen.
Lærerne har jobbet sammen for å utvikle digital undervisning og knyttet dette til grunnleggende
digitale ferdigheter i de ulike fagene. Samarbeid om fag og kollegaveiledning er noe skolen vil fokusere
på framover.
En total vurdering kan være at skolen er på god vei mot bedre resultater for elevenes måloppnåelse og
for faglig og sosial læring.
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2.45 Røyken videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

731
837
78,4
7,0
18,7
92 199 700
97,1%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune
Røyken videregående skole
Studiespesialisering
Service og samferdsel
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Medier og kommunikasjon
Kunst, design og arkitektur
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Design og håndverk
Bygg- og anleggsteknikk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0
Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Røyken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Røyken
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Kunst, design og arkitektur
Medier og kommunikasjon
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Røyken videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

34,4
39,3
10,2
16,9
20,9
40,7
13,4
8,6
29,4
14,3
18,2

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

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,36
3,57
4,02
4,18
4,14
4,17
3,99
4,19
4,20
4,04
4,07

4,05
3,71
3,90
4,07
4,19
4,12
4,37
3,92
4,24
4,27
4,08

-0,31
0,14
-0,12
-0,12
0,05
-0,05
0,37
-0,28
0,04
0,23
0,01

Røyken videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Røyken videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Kunst, design og arkitektur (KD)
Medier og kommunikasjon (ME)
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Elektrofag (EL)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Service og samferdsel (SS)
Elektro og datateknologi
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Vg1

Vg2

6,7
11,8
3,9

18,2
6,7
1,4

Vg3

Total
8,6
7,1
1,9
2,1
3,4
2,6
4,2
18,2
0,0
0,0
0,0
3,2

0,0
0,0
2,1

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

Røyken videregående skole

4,0
4,5
18,2

0,0

4,9

0,7

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Røyken videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Elevundersøkelsen generelt for Røyken vgs skoleåret 2020-2021 viser at vi på samtlige parametere
holder oss stabilt sammenlignet med de siste skoleårene. Vi skårer +0,1 bedre på en rekke områder,
og -0,1/-0,2 på noen få områder. Dette kan tolkes som at vi har klart å opprettholde
et akseptabelt nivå.
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Skoleårsgjennomføring
Skolen har generelt noe færre elever som fullfører og består skoleåret 2019-20, enn Viken. Vi har et
stabilt fullført og bestått på ca. 82 prosent gjennom de siste årene, men ser en tendens til at det er
flere elever ved enkelte yrkesfaglige utdanningsprogram (spesielt Design og håndverk, Bygg- og
anleggsteknikk) som ikke fullfører og består. Dette gjelder også Medier og kommunikasjon. Disse
elevene skårer generelt også lavt på spørsmål om læringsmiljø, og vi ser at de utgjør en større del av
antall sluttere. Utdanningsprogram som elektrofag, påbygg og studiespesialisering skårer høyt på
skoleårsgjennomføringen, og skårer generelt høyt på spørsmål om læringsmiljø.
Totalfravær
Tendensen er nedadgående, trass økning i 2018-19. Yrkesfagelevene har noe mindre fravær enn
studieforberedende elever – på lik linje med Viken. Design- og håndverk og Medier og kommunikasjon
utmerker seg med høyt fravær. Dette kan henge sammen med deres lave skår på elevundersøkelsen
generelt. Snitt 3,4 ved Påbygg og på Studiespesialisering hvorav 2,1 ved Påbygg 4 og elektrofagelever
med snitt 2,2. Dette kan settes i sammenheng med høy grad av fullført og bestått. Årsaken kan være
høy motivasjon og tette relasjoner med lærerne, samt bedre muligheter for å få læreplass.
Utvikling i karaktersnitt
Karakterutviklingen er mer positiv tidlig i utdanningsløpet for yrkesfag enn for studieforberedende.
Noe utjevning i Vg2. Karakterutviklingen er mer positiv for hvert nivå, og spesielt utmerker Vg3
studieforberedende seg. Elever som går over på Påbygging går noe ned i karaktersnitt. Årsaken kan
være at dette utdanningsåret er spesielt krevende med mer teoretisk opplæring enn elevene har vært
vant til tidligere. Generelt viser karakterutviklingen at skolens opplæring gir positiv læringseffekt over
tid.
Læringsmiljø
Variert opplæring, støtte hjemmefra, støtte fra lærerne samt mestring ligger på et stabilt godt nivå
(gult+/grønt). Motivasjon, læringskultur, vurdering for læring og faglig utfordring viser fremgang
sammen med relevant opplæring. Støtten hjemmefra og fra lærerne, faglig utfordring, variert og
relevant opplæring samt vurdering for læring virker positivt på mestring, motivasjon og dermed
læringskulturen. FBIE på yrkesfag og studieforberedende KDA og MK utmerker seg med dårlig skår
på læringsmiljø generelt. Skolen har et utviklingspotensial på Vg1 på flere områder i forhold til Viken,
men vil legge til at årets vg1 var forhåndsvarslet og har vært opplevd som spesielt krevende.
Mobbing
Vi ser at klasser som skårer høyt på mobbing skårer lavt på læringsmiljø generelt og spesielt på trivsel,
mestring og motivasjon. Svarprosenten i klassene gir store prosentvise utslag på svar fra
enkeltelever.
Elevdemokrati og medvirkning
Yrkesfagene skårer generelt høyere enn studieforberedende, og kan begrunnes i mindre klasser, færre
lærere og tettere relasjoner elever og lærere. Vi merker vi oss likevel at skolen ikke er på et ønsket
nivå.
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Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Skoleårsgjennomføring
Styrke kontaktlærerressursen for tettere oppfølging, og ekstra faglige tiltak, for eksempel. i
matematikk samt styrking for minoritetselever i norsk og engelsk Vg1 samt programfaget Norsk
styrking.
Totalfravær
Økt ressurs til kontaktlærere for å styrke oppfølgingen av elever med blant annet. mye fravær. Elever
som tenderer til høyt fravær, følges tett opp av ressurspersoner i Elevtjenesten.
Utvikling i karaktersnitt
Fortsatt samarbeid med ungdomskolene om matematikkfaget samt ønsket samarbeid om for
eksempel. norsk og engelsk blant annet. for minoritetselever. Styrking i matematikk og norsk, engelsk
for minoritetselever. Tilpassing i fagene generelt og kompetanseheving i fag og metode i virksomhetsog kompetanseplan.
Læringsmiljø
Styrke arbeidet med vurdering for læring. Økt kunnskap om bruk av digitale verktøy for mer variert
opplæring. Fagdager en dag pr. uke for variasjon i opplæring og vurderingsformer. Fortsatt godt
samarbeid med det lokale næringslivet og kommunen. Faste faglig- pedagogiske møter i avdelinger og
seksjoner. Økt oppmerksomhet på læringsarbeidet gjennom skolevandring, mentorering og
observasjon.
Mobbing
Fortsette overføringsmøter med ungdomsskolene. Mobbesaker følges opp av en stab av
ressurspersoner og ledere. Samarbeid med PPOT om observasjon i klasser/grupper. Arbeidslagmøter
med klasselærere. Etablering av et kapittel 9a-forum som følger opp varslede mobbe- og
krenkelsessaker. Forebyggende og miljøskapende elevtiltak som «Vi-uke», «Teit-kampanje» og
«Miljøgjeng».
Elevdemokrati og elevmedvirkning
Økt systematisk arbeid i og med elevrådet og skoleutvalget. Rektor mer inn i arbeidet sammen med
støtte av flere ledere og miljøarbeider som er tett på eleven i skolehverdagen. Elevmedvirkning
generelt i opplæringen må det settes et ytterligere fokus på gjennom arbeidet i fag- og seksjoner.
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2.46 Sandvika videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

948
956
86,0
9,0
19,9
102 900 350
97,1%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Sandvika videregående skole
Studiespesialisering
Medier og kommunikasjon
Helse- og oppvekstfag
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Sandvika
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Sandvika
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Helse- og oppvekstfag
Medier og kommunikasjon
Studiespesialisering
Sandvika videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

11,8
4,8
4,3
5,1

24,3
44,4
17,1
22,8

8,8
8,3
4,3
5,5

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,57
3,46
4,40
4,38
3,97
4,35
4,34
3,23
4,32
4,36

4,34
3,91
4,28
4,39
4,12
4,36
4,53
4,35
4,53
4,38

-0,22
0,45
-0,12
0,00
0,15
0,02
0,19
1,12
0,21
0,02

Sandvika videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Sandvika videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Medier og kommunikasjon (ME)
Studiespesialisering (ST)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Sandvika videregående skole

Vg1

Vg2

Vg3

Total

0,0
0,6
4,3
1,2

2,7
1,3
0,0
1,3

2,6
0,6

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

1,5

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Sandvika videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Jevnt over har skolens samlede resultater når det gjelder gjennomføring, læringsresultater og
læringsmiljø vært stabile i rapporteringsperioden sammenlignet med skoleåret 2018-19. Vi er glade
for at resultatene ikke viser en tilbakegang da perioden har vært krevende pga. koronapandemien.
Av tallene for fullført og bestått fremgår det at gjennomsnittet for vår skole ligger på samme nivå som
for skoleåret 2018-19. Når det gjelder Medier og kommunikasjon og Helse- og oppvekstfag finner vi
en liten tilbakegang sammenlignet med skoleåret 2018-19. Dette synes vi er bekymringsfullt da skolen
også skårer lavere enn gjennomsnittet for Viken fylkeskommune for de samme programområdene. For
studiespesialisering er det gledelig å registrere en positiv utvikling i rapporteringsperioden. Skolen
ligger betydelig høyere enn gjennomsnittet for Viken. Går vi videre inn i analysen og sammenlikner
trinnene for studiespesialisering, ser vi at vi har en lavere prosent fullført og bestått på vg2 enn på vg1
og vg3. I tallmaterialet for studiespesialisering er forseringselevene i matematikk fra 10. trinn
inkludert.. Dette medfører lavere gjennomsnitt for fullført og bestått. Elever som kom tilbake fra
utveksling i april/mai 2020 pga. korona, ble tatt inn ved skolen for at de ikke skulle stå uten et tilbud.
Ti elever ved Spillhuset i regi av oppfølgingstjenesten er også inkludert. Skolen ønsker å prioritere slike
tilbud.
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Vi er også glade for at ikke flere elever har sluttet gjennom hjemmeskoleperioden. Ved vår skole er det
færre som har sluttet i skoleåret 2019-20 enn det vi har sett i 2018-19 eller 2017-18. Det har vært en
stabilt økende andel elever som har gjennomført skoleåret de fem siste årene. Dette gjelder spesielt
for utdanningsprogrammene helse- og oppvekstfag og medier- og kommunikasjon. Flere av disse
elevene har gjort et omvalg og har fått delkurs-elev status. Antall elever ved studiespesialiserende
programområde som slutter på skolen ligger normalt på et svært lavt nivå og det var ingen elever ved
dette programområdet som sluttet forrige skoleår.
Fraværsutviklingen for helse- og oppvekstfag i rapporteringsperioden viser en negativ trend og det er
bekymringsfullt at denne trenden har vært økende siden skoleåret 2016-17. Totalfraværet for denne
elevgruppen ligger ca. 4 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for alle yrkesfaglige
utdanningsprogram i Viken. Av fraværstallene fremgår det at Medier- og kommunikasjon ligger på
tilsvarende høye nivå som helse- og oppvekstfag- Det er likevel gledelig at fraværet for denne
elevgruppen var lavere i rapporteringsperioden enn for skoleåret 2018-19. For medier – og
kommunikasjon, er timefraværet vesentlig høyere enn for de andre programområdene. Dette er
forhold som vi må undersøke nærmere. Når det gjelder studiespesialiserende programområde har det
vært en positiv utvikling i rapporteringsperioden og skolen ligger omtrent på samme nivå som
gjennomsnittet for Viken fylkeskommune.
Når det gjelder karakterutvikling, så er den mer positiv for yrkesfag enn for
studieforberedende programområder. Medier – og kommunikasjon har samtidig en noe mer positiv
karakterutvikling enn studiespesialisering. Vi ser en gradvis økende karakterutvikling for hvert trinn det ser vi som et tegn på at skolens opplæring gir positiv læringseffekt over tid. Vi har hatt en negativ
karakterutvikling de tre siste skoleårene i vg1 for studiespesialiserende programområde, mens helseog oppvekstfag har hatt en positiv utvikling i samme periode. I vg3 er det en økende positiv trend for
alle utdanningsprogram.
Vi ser også at det er en proporsjonal sammenheng mellom karakterutvikling i klassen og hvordan
elevene rapporterer om vurdering for læring i elevundersøkelsen.
Når vi går inn i elevundersøkelsen for vg1 ser vi at elevene svarer noe mer positivt i
rapporteringsperioden når det gjelder indeksene variert opplæring, faglig utfordring, relevant
opplæring, læringskultur, støtte fra lærerne og motivasjon sammenlignet med perioden 2018-19.
Sammenlignet med gjennomsnittet for Viken fylkeskommune, viser undersøkelsen
at indikatorene variert opplæring, vurdering for læring og motivasjon er områder vi må utvikle
videre. Samlet skår for Elevdemokrati og medvirkning har vært stabilt lavt for skolen gjennom de fire
siste årene og ligger på gjennomsnittet for Viken. Studieforberedende programområde skårer jevnt
over svakere enn Helse- og Oppvekstfag og Medier og kommunikasjon vg3 skårer svakest i
rapporteringsperioden. Det er spesielt gledelig å se at resultatene i rapporteringsperioden for
mobbing på skolen er det laveste tallet for alle de videregående skolene i Viken
fylkeskommune. Skolen har hatt en jevn positiv utvikling i lave mobbetall de siste tre årene og det er
positivt å se at oppfølging av elever og lærere i forhold til opplæring, forebygging og målrettede
tiltak har hatt effekt. Vi ser likevel at enkelte elever rapporterer om mobbing i rapporteringsperioden.
Dette gjelder primært elever på helse- og oppvekstfag og medier og kommunikasjon. Skolen har satt
inn målrettede tiltak for å bedre disse forholdene.
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Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene












Gjennom ovenstående analyse fremkommer det at resultatene for de tre
utdanningsprogrammene er sprikende og at studiespesialiserende programområde skiller seg
markant positivt ut fra de to andre områdene når det gjelder fullført og bestått og
fraværsutvikling. Det er viktig ledelsesoppgave å undersøke noen av årsakene til disse
forskjellene og sette inn egnede tiltak. Klasselærermøter rundt identifiserte elevgrupper vil
gjennomføres oftere for disse programområdene enn ellers i skolen.
Som beskrevet i analysen, er det bekymringsfullt at fraværsutviklingen ved både helse- og
oppvekstfag og medier og kommunikasjon er økende. Bruk av egenmelding og
dokumentasjon i forhold til helse og velferd er økende for denne elevgruppen. Det høye
timefraværet for Medier- og kommunikasjon må undersøkes nærmere. Det vil være viktig å
identifisere om årsaken er mangelfull registrering eller om elevene har deltatt sporadisk i
opplæringen. Tettere elevoppfølging og klasseledelse er viktige tiltak i dette arbeidet.
Funnene peker på en årlig, negativ karakterutvikling på vg1 studiespesialisering. Vi registrerer
også at trenden snur gjennom vg3. Det kan virke som om karakterene fra ungdomsskolen er
for høye og vi vil samarbeide med aktuelle ungdomsskoler om dette.
Resultatene fra elevundersøkelsen viser at skolen må fokusere på arbeidet med å styrke
variert opplæring, motivasjon, vurdering for læring og elevdemokrati og
medvirkning. Timeplanen er organisert i fagdager og dette bør gi rom for mer variasjon
gjennom skoledagen og større mulighet for at elevene deltar i eget læringsarbeid. Variert
opplæring, medvirkning og deltagelse i eget læringsarbeid gir økt motivasjon og vi vil jobbe
med målrettede tiltak i forhold til læringsledelse.
Skolen har nylig etablert en ressursgruppe (lærere) som samarbeider om skoleutvikling med
fokus på vurdering og læring. Gruppen skal jobbe forskningsbasert og bruke data i kollektiv
samhandling. Elevrådet vil bli utfordret når hensiktsmessig.
Elevdemokrati og medvirkning er områder skolen må jobbe mer med. Vi har satt i gang en
tydeligere prosess der elevrådets månedlige møter er forberedt og temaene som tas opp skal
være diskutert i kontaktgruppene på forhånd. Elevrepresentantene vil få et større ansvar og
erfare at de spiller en viktig rolle i forhold til læringskultur og medbestemmelse. På sikt ønsker
skolen å etablere samme struktur i alle fag der elever utnevnes som fagrepresentanter og som
skal møte læreren sin jevnlig gjennom året.
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2.47 Skedsmo videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

1017
1155
155,6
13,0
39,0
165 091 300
96,9%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Skedsmo videregående skole
Studiespesialisering
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Elektrofag
Design og håndverk
Bygg- og anleggsteknikk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Skedsmo
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Skedsmo
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Studiespesialisering
Skedsmo videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

11,8
25,2
9,3
23,3
12,1
17,7
15,6

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

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total

Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,70
3,80
4,23
4,37
4,19
4,28
4,00
4,42
4,29
4,12
4,22

4,55
4,22
4,38
4,27
4,13
4,20
4,30
3,80
4,04
4,17
4,25

-0,14
0,42
0,15
-0,10
-0,06
-0,08
0,31
-0,62
-0,25
0,05
0,03

Skedsmo videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Skedsmo videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Design og håndverk (DH)
Elektrofag (EL)
Håndverk, design og produktutvikling
Elektro og datateknologi

Vg1

Vg2

Vg3

Total

1,9

3,7

1,7
2,7

6,3

8,9
0,0
2,9

6,5

3,9

2,7

2,3
2,7
7,2
0,0
3,8
0,0
0,0
3,3

0,0
0,0
2,7

Skedsmo videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Skedsmo videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Skedsmo videregående skole hadde en høy grad av gjennomføring skoleåret 2019-20, med en fullført
og beståttprosent på 90,4. Dette er det høyeste resultatet skolen har hatt. Grunnlaget for dette, er
nok en kombinasjon av flere ting. Blant annet god jobbing med vurderingsgrunnlag for elevene i et år
der det ble bedre tid til dette på grunn av avlyst eksamen. Avlyst eksamen medførte videre at flere
elever enn normalt kom seg gjennom med ståkarakter i fag der det normalt sett er en del stryk til
eksamen. Når det gjelder elever som slutter, så er det helt klart Vg3 Påbygging til generell
studiekompetanse (PB) og Design og håndverk som skiller seg ut. Ser man dette opp mot fravær pr.
utdanningsprogram, så er det kanskje ikke overraskende at dette henger tett sammen. Det er uansett
verdt å merke seg at Vg4 PB har en fullføringsprosent på 100, og at Vg3 og Vg4 PB i så måte skiller seg
vesentlig fra hverandre. Over tid har skolen sett at elevene på Vg4 PB i langt større grad fullfører sin
utdanning, og en refleksjon rundt dette er at elevene her er høyt motiverte elever med fagbrev som
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har en klar ambisjon med sitt utdanningsløp, mens det på Vg3 PB er en del elever som ikke har fått
læreplass eller som velger påbyggsløpet i mangel på andre alternativer.
Totalfraværet har også gått noe ned i skoleåret 2019-20, og skolen har hatt en nedadgående trend i
totalfravær de siste årene. Elevenes fravær følges tett opp i tråd med prinsippene i IKO-modellen, og
både kontaktlærer, trinnleder og elevtjenesten er tett koblet på rutiner for fraværsoppfølging. Likevel
ligger prosenten for Studiespesialiserende noe over gjennomsnittet i Viken, og det er ingen tvil om at
oppfølging av fravær er et prioritert område også i tiden fremover. På Studiespesialiserende er det Vg3
påbygg som står for det høyeste fraværet, og dette er en kjent problemstilling. Fraværet på PB har
faktisk gått ned fra foregående år. Det er store variasjoner i elevgruppen på PB. For våre yrkesfaglige
utdanningsprogram er fraværsprosenten lavere enn tidligere år og også lavere enn gjennomsnittet i
Viken, noe vi kan si oss godt fornøyd med. Likevel er totalfraværet på Design og håndverk mye høyere
enn de to andre utdanningsprogrammene. Dette har både sammenheng med at det her var flere
elever med store utfordringer, og også noen elever som ikke hadde kommet inn på det
utdanningsprogrammet de ønsket seg, altså en sammenheng med motivasjon. Det kan synes som at
yrkesfag-elevene i større grad ser på fraværet som et viktig grunnlag for å komme seg videre, mens det
på Studieforberedende ikke har samme relevans. Man kan også stille spørsmålet om fraværet har en
sammenheng med hvorvidt elevene opplever opplæringen som relevant, for når man ser på svarene i
elevundersøkelsen høsten 2020, vil man se at yrkesfag-elevene i langt større grad oppgir at de
opplever opplæringen som relevant (3,9) enn elevene på Studieforberedende (3,1).
Karakterutvikling
Når det gjelder skolens karakterutvikling, så har det over tid vært slik at skolen bidrar mer for elever på
yrkesfag enn på Studieforberedende, og slik er det også i tallene for 2019-20. Imidlertid er det gledelig
å se at skolens totale karakterutvikling nå er positiv, da denne har vært negativ de fem foregående
årene statistikken sammenligner. Det er påbygg som dette året har størst negativ karakterutvikling,
mens skolen bidrar mest på Vg1 yrkesfag, og da spesielt Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Når det gjelder
Studieforberedende, så er det negativ karakterutvikling på Vg1 og Vg2, men positiv for 4 av 5 klasser
på Vg3. Når skolen nå har en positiv karakterutvikling totalt sett, er det lov å håpe at dette betyr at
vårt fokus over tid på tilpasset opplæring og vurdering for læring har en påvirkning på skolebidraget,
og at vi ved fortsatt satsning på dette vil kunne bidra enda mer for elevene våre fremover.
Mobbing på skolen
Resultatene fra Elevundersøkelse når det gjelder mobbing på skolen, viser bekymringsfulle tall på
Elektrofag og Bygg- og anleggsteknikk. For å finne ut av hva dette dreier seg om, har avdelingsleder
sammen med kontaktlærerne gått inn i resultatene for den enkelte klasse for å finne mer konkret ut av
dette. Det betryggende er at det er høy grad av sammenfall mellom opprettede tiltaksplaner i henhold
til opplæringslovens kapittel 9A og oppgitte mobbetall. Det betyr at skolen kontinuerlig jobber med
slike saker, men samtidig blir det nødvendig å jobbe mer forebyggende spesielt på disse avdelingene.
Det er ikke akseptabelt at tallene er så høye, og det er et mål å arbeide både forebyggende og med
direkte tiltak for å avhjelpe problemet. Det er viktig å få med at tallene fra høsten 20 viser forbedring.
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Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Når det gjelder utfordringene for skolen fremover, så er det spesielt variert læring, vurdering, samt
skolemiljø vi ønsker å si noe om. Under skolemiljø er naturlige punkter å trekke frem mobbing og
medvirkning i skolehverdagen. I skolens strategiske plan, er alle disse punktene trukket frem som
utviklingsområder, og har også vært det over noe tid.
Skolen scorer lavere enn snittet i Viken når det gjelder elevdemokrati og medvirkning høsten 2020.
Dette er ikke uventet, gitt at skolen har vært på rødt beredskapsnivå store deler av høsten, med
tilhørende begrensninger både i didaktisk variasjon og møtearenaer for elevdemokratiet. Dette er
imidlertid en sak som er tatt opp både i skolens elevråd og skolemiljøutvalg, for å sikre at rektor får
viktige innspill fra elevene til hvordan skolen kan jobbe med dette videre i den settingen vi nå befinner
oss i. Også arbeid med elevdemokrati må gjøres på andre måter dette skoleåret, og vi jobber
kontinuerlig med å finne bedre løsninger for dette sammen med elevene. Det samme gjelder
mobbing. Skolen har utviklet et fadderprogram for nye elever, nettopp for å sørge for at alle finner sin
plass i et stort skolesamfunn og for å utvikle et trygt og godt skolemiljø for alle elever. Høsten 2020 ble
det ikke gjennomført et slikt fadderprogram på grunn av korona, men skolen er nå i gang med
planlegging av en forbedret og tilpasset utgave av fadderprogrammet for høsten 2021.
Når det gjelder tilpasset opplæring og vurdering, så er dette områder det kontinuerlig jobbes med
både i fagteam, avdelingsvis og på skolen som helhet. Spesielt vurdering er et område som skolen over
tid har scoret lavt på, og som vi derfor må jobbe målrettet med. I lys av ny vurderingsforskrift og
arbeidet med Fagfornyelsen, er det derfor helt naturlig at dette blir hovedelementer i fellestid våren
2021, samt ved oppstart til høsten. Når vi i tillegg snart får på plass et Rammeverk for læring og ledelse
i Viken, vil det i kollegiet jobbes med sammenhengene mellom disse tre sentrale elementene med et
tydelig mål om vurdering skal være en integrert del av opplæringen til elevene, og der medvirkning og
variert læring er viktige elementer. Det å sette av tid til dette arbeidet er kanskje det viktigste etter en
periode med mye fokus på pandemi. I tillegg blir et tiltak å involvere elevene, via elevrådet, enda mer i
skolens forbedringsarbeid fremover.
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2.48 Ski videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

714
735
77,1
7,0
13,3
82 993 600
97,4%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Ski videregående skole
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Idrettsfag
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

60.0

Gjennomført skoleåret
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70.0
Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Ski
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Ski
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Studiespesialisering
Ski videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

3,3
3,5
2,0
2,5

17,5
22,0
14,9
16,9

4,2
4,8
2,8
3,5

Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg1
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg2
Vg3 og
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg4
Ski videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet
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Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,97
4,51

4,75
4,50

-0,22
-0,02

4,41

4,64

0,23

4,64

4,63

-0,01

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Ski videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20

3.0
2020-21

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken, 2020-21

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Musikk, dans og drama (MD)
Studiespesialisering (ST)
Ski videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

290

Vg1

Vg2

Vg3

Total

3,7
1,9
2,1
2,3

7,4
4,1
2,2
3,3

4,3
3,0
2,3
2,7

5,2
3,0
2,2
2,8

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Ski videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Fordelingen av fullført og bestått mellom utdanningsprogrammene på skolen og trinnene er jevnt
fordelt. Gjennomføringstallene for Ski videregående skole er bedre enn gjennomsnittet for Viken fylke
og viser stigende trend. Andelen jenter som fullfører og består er signifikant høyere enn for gutter. Få
elever (1,5 prosent) slutter på skolen gjennom skoleåret.
Blant elevene som ikke fullfører og består utgjør de to gruppene «elever som har et planlagt utvidet
løp» og «elever som mangler grunnlag for vurdering» hovedandelen. Av elevmassen utgjør elever som
har et planlagt utvidet løp en andel på 2,3 prosent. Denne gruppen gjennomfører i all hovedsak
opplæringsløpet i tråd med sine individuelle planer.
Noen elever mangler grunnlag for vurdering i fag. Her er Vg2 studiespesialisering overrepresentert. For
de elevene som manglet vurdering i fag (2,6 prosent) ser vi at det er et høyere fravær enn for elever
som fullfører. Likevel viser fraværet en synkende trend i totalfraværet på skolenivå. Vi ser en trend i at
fraværet forskyves fra udokumentert til dokumentert fravær. Fraværet mellom trinn og
utdanningsprogram er ikke signifikant forskjellig.
Det er få elever som slutter på Ski videregående skole gjennom året. Årsaken kan være at skolen
jobber systematisk med å tilrettelegge for den andelen av elever som har utfordringer slik at de skal
oppleve mestring og tilhørighet til skolemiljøet. Resultatet kan bli at de ikke får vurdering i alle fag,
men de beholder sin tilhørighet til skolen og vil dermed ha større mulighet for å kunne gjennomføre
senere.
Elevene har en positiv utvikling i samlet karaktersnitt for skoleåret 2019-20 sammenlignet med
tidligere år. Spesielt ser vi en positiv utvikling for Vg3-elevene, hvilket til dels kan tilskrives manglende
eleveksamener våren 2020. Karakteutviklingen for Vg3-elevene er bedre enn for resten av Viken fylke.
Karakterutviklingen for Vg1 og Vg2 er noe svakere. For Vg1-elevene er karakterutviklingen lavere enn
gjennomsnittet i fylket for elever på Musikk, dans og drama og Studiespesialisering, mens det på
Idrettsfag ikke er en slik effekt.
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I Elevundersøkelsen svarer elevene høyt på at de opplever faglige utfordringer på skolen, de har god
støtte hjemmefra samt at det er en god læringskultur. De rapporterer også at de har god støtte fra
lærerne sine. Mer enn 70 prosent av elevene svarer at det er høy grad av arbeidsro i timene, samt at
de synes at det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet. Mer enn 85 prosent av elevene svarer at de
er «helt enig» eller «enig» i påstanden om hvorvidt lærerne synes det er greit at elevene gjør feil, da
de vil lære av dette.
Det siste delspørsmålet tolker vi dithen at lærerne på skolen har en god og trygg relasjon til sine elever
og at de oppfordrer elevene til å prøve og feile. Dette vet vi er positivt for elevenes læring.
Elevene svarer lavere enn forventet på indikatorene som viser i hvor stor grad de er involvert i eget
læringsarbeid. Elevene på Ski videregående skole svarer lavere enn fylkessnittet på spørsmålene «er
du med å foreslå hvordan det skal jobbes i fagene» og «er du med på å bestemme hva det legges vekt
på ved vurdering i faget».
Våre elever svarer som fylkessnittet på indikatoren som omhandler motivasjon, og vi ser en positiv
utvikling de senere årene. Vi ser at elevenes motivasjon er høyere på Vg1 enn på Vg2 og Vg3. Vi ser at
skolen har noe lavere skår enn forventet på elevenes opplevelse av medbestemmelse (involvert i eget
læringsarbeid) og relevans i fagene, hvilket kan indikere en sammenheng med motivasjon. Ved å øke
elevenes opplevelse av medvirkning og relevans, håper vi at elevene vil oppleve økt motivasjon.
Mobbetallene ved Ski videregående skole er generelt lave og viser en nedgang fra 3,8 prosent i
skoleåret 2019-20, til 2,8 prosent i skoleåret 2020-21. Størst tall finner vi blant gutter i Vg2 og Vg3, og
ved videre oppfølging så er det sannsynlig å knytte dette til enkelthendelser. Mobbetallene er lavest i
Vg1, der klassen bruker mye tid sammen i et tiltak som pågår gjennom hele skoleåret. Tiltaket har fått
navnet «klassen som resurs». Dette arbeidet er ledet av kontaktlærer, men rådgivere, miljøarbeidere
og karriereveileder er sterkt involvert. Kontaktlærer-resursen er større på Vg1, for å være tett på
klassene det første året.
Elevene i Vg1 opplever at de er noe mindre involvert i egen skolehverdag enn snittet i
fylkeskommunen. Skolen har et velfungerende elevråd, samt et skolemiljøutvalg, begge er elevledet.
Det gjennomføres regelmessige møter og oppfølging av vedtak i de to organene.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
I våre tall for elever som ikke fullfører og består, så finner vi en andel elever som følger et planlagt
utvidet løp. De er ivaretatt av rådgiverteamet og fullfører i stor grad den utvidede planen. Den andelen
av elevene som mangler karaktergrunnlag i fag, blir fulgt opp av trinnleder. For denne elevgruppen er
utfordringene sammensatte og krever forsterket elevoppfølging på individnivå.
Kontaktlærer er førstelinje ut mot elevene. Kontaktlærer samarbeider tett med en leder som er
ansvarlig for elever på et gitt trinn, såkalt trinnleder. Trinnleder har overordnet ansvar for
elevoppfølging gjennom et målrettet og systematisk IKO-arbeid i samarbeid med rådgiver og
kontaktlærer. Ikke mange elever på Ski videregående skole har høyt udokumentert fravær, men
fravær, selv om det er dokumentert, korrelerer sterkt med manglende karakterer. At trinnleder
forsterker jobben kontaktlærer gjør overfor enkeltelever med høyt fravær er en nøkkelfaktor for å
lykkes.
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Aktuelle tiltak for å forbedre læringsresultater vil være å øke elevenes involvering og deltagelse i
vurderingen av eget arbeid. Det er et mål at vurderingen skal oppleves som et verktøy for videre
læring og forbedring, ikke et summativt resultat av en prestasjon på et gitt tidspunkt. Alle
tilbakemeldinger til elever skal fokusere på hva eleven skal jobbe videre med. Vi ønsker å involvere
elevene i større grad i hvordan man skal jobbe med fagene og egne læringsstrategier. I noen fag er
dette arbeidet godt i gang blant annet ved hjelp av ansatte som har tatt lærerspesialistutdanning. Å
dele erfaringer fra nye undervisnings- og vurderingsmetoder er viktig utviklingsarbeid på skolen.
Å styrke elevenes medbestemmelse i fagene, samt å jobbe tverrfaglig med aktuelle problemstillingermener vi vil bidra til økt motivasjon. Skolen er en Universitetsskole, og ved å trekke veksler på våre
samarbeidspartnere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norges musikkhøgskole og
Universitetet i Oslo, samt andre fagmiljøer, øker vi relevansen i fagene og påvirker elevenes
motivasjon positivt.
I klasser der det oppdages eller rapporteres om mobbing eller utenforskap, følges dette opp på både
klasse- og individnivå. Trinnleder og rådgiver bistår kontaktlærer i arbeidet. Vi opplever at tiltaket
«klassen som ressurs» bidrar til et godt læringsmiljø i Vg1. En styrking av prosjektet inn mot Vg2 og
Vg3 forventes å kunne fungerer forebyggende.
Elevrådet skal i enda større grad jobbe med å engasjere resten av elevene og kommunisere hvilke
demokratiske muligheter elevene har til å påvirke sin egen skolehverdag. Skolemiljøutvalget, samt
kantineutvalget er i tillegg til elevrådet organer der elevene er deltagende.
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2.49 St. Hallvard videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

712
726
70,7
8,0
25,8
86 907 000
97,9%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

St Hallvard videregående skole
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Idrettsfag
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
10
9
8
7
6
5
4
3
2

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, St.Hallvard
Yrkesfaglige utdanningsprogram, St. Hallvard
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Studiespesialisering
St Hallvard videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

4,7
4,8
4,2
4,4

13,1
14,1
17,9
16,3

4,5
4,6
4,4
4,5

Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg1
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg2
Vg3 og
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg4
St Hallvard videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet
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Gjennomsnitts
karakter inn

Gjennomsnitts
karakter ut

Karakter
utvikling

4,63
4,30

4,26
4,30

-0,36
0,01

4,10

4,32

0,22

4,35

4,29

-0,05

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen St. Hallvard videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20

3.0
2020-21

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken, 2020-21

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Musikk, dans og drama (MD)
Studiespesialisering (ST)
St Hallvard videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet
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Vg1

Vg2

Vg3

Total

0,0
1,9
3,8
2,8

0,0
2,9
2,6
2,2

7,4
2,2
3,7
3,8

2,3
2,3
3,4
3,0

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
St Hallvard videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Gjennomføring
En sluttprosent på 1,6 prosent for skolen som helhet er meget bra! Her gjøres det også et godt
systematisk arbeid med oppfølging av den enkelte elev.
Det er en overkapasitet på studiespesialisering og vi får elever som har vår skole som 2.valg og også
elever som har utdanningsprogrammet som 3.valg. Karakterpoengsum inn har mye å si for
karakterpoengsum ut. Rent karaktermessig klarer vi heller ikke å bidra til at de har høyere ut enn inn,
noe som er karakteristisk for studieforberedende utdanningsprogram.
Det blir lagt ned mye arbeid i at elever med faglige utfordringer skal bestå, og det rapporteres fra
lærere at dette går på bekostning av resten av elevgruppen som ikke blir trukket oppover slik som
ønskelig.
Musikk og dans (MD) og Idrett (ID) har et høyt snitt for fullført og bestått. Dette kan forklares med at vi
er en relativt bynær skole, med et godt og aktivt musikk-, dans- og dramamiljø i området. Det er høy
motivasjon i denne elevgruppen. Lærerne har stort fokus på motivasjon og trivsel i tillegg til samarbeid
og faglig innhold. Årsakene til dette gode resultatet er flere. Det er svært god søking fra
ungdomskolene. Foreldrenes utdanningsnivå kan være en annen årsak. Det er også viktig at elevene
ved både ID og MD får utøve sin store interesse i skoletiden. Dette smitter nok over på andre fag, slik
at elevene er motiverte også her
Fraværet gikk ned ved overgang til nytt regelverk og innføring av 10 prosent-regelen, dette gjelder
særlig timefraværet. Så har det stabilisert seg på i overkant av 5 prosent. Det er ikke så høyt, men
burde ligge under 4,5 prosent. Vi prøver å ha fokus på nærvær og det som gjør det viktig for å komme
på skolen. Her spiller trivsel og et godt læringsmiljø en viktig rolle. At fraværet sank med over ett
prosentpoeng forrige skoleår kan nok utelukkende tilskrives Covid-19 og stengte skoler i mars og april.
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Læringsresultater
Rent karaktermessig er det et tankekors at vi med et snitt på 4 ut for de som fullfører og består, likevel
har såpass mange som 15 prosent dette skoleåret som ikke fullfører og består på studiespesialisering.
Vi ønsker å løfte elevene faglig og kunne hatt større fokus på tilpasset opplæring. I vårt fokus på
vurdering for læring er den veiledende læringsdetektiv i søken etter hva som medfører god læring for
den enkelte den ønskede lærerrollen. Fagfornyelsen kommer oss i møte i denne etterstrebelsen og vi
ønsker å jobbe mer målrettet med dette fremover.
Læringsmiljø
Generelt veldig gode resultater i Elevundersøkelsen. Elevene trives, de opplever mestring, god støtte
fra lærerne og en god læringskultur. Variasjon og relevans er noe vi stadig må ha fokus på, spesielt
siden vi bare har studieforberedende utdanningsprogram ved vår skole. Det er viktig for den enkeltes
motivasjon å vite hvorfor man skal lære noe og hvorfor og hvordan man får bruk for det senere i livet.
Vurdering som læring og egenvurdering strever vi med å bruke nok tid og ressurser på. For det første
må elevene lære seg å vurdere egen innsats og eget arbeid, for så å mer målbevisst utvikle egne
studieteknikker for bedre læring i sitt neste læringsarbeid. Da er de selvfølgelig avhengige av
gode fremovermeldinger, som kan hjelpe dem å gjøre kloke valg.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Vi har troen på systematisk oppfølgingsarbeid og fokus i vår virksomhetsplan er et godt
opplæringsmiljø. Det betyr blant annet at alle lærerteam skal sitte sammen rundt høstferien og gå
gjennom sosiogram som viser hvem som er sammen med hvem i klassene. Dette for å prøve å avdekke
utenforskap og mobbing. Lærerne tar på samme tid en syre-test på sine relasjoner til alle sine elever.
Helt konkret ved bruk av et relasjonskart hvor de plasserer elevene i sine undervisningsgrupper. Er en
relasjon dårlig eller mangelfull er det lærers ansvar å ordne opp i dette.
For å kunne følge opp hver elev best mulig har vi to kontaktlærere i hver klasse. Lærerne har fokus på
trivsel, og har et godt samarbeid med foresatte. Kontaktlærerne har fokus på å bli kjent på starten av
skoleåret. Det arrangeres bli kjent øvelser, turer utendørs og startsamtaler med hver elev. Skolen
driver også et systematisk arbeid med VIP og makkerskap på Vg1, og også kontaktlærere og faglærere
på Vg2/3 oppfordres til å ta i bruk makkerskap-modellen og bruke faste klassekart m.m. for å skape
trygge sosiale rammer for elevene.
Vi har nulltoleranse når det gjelder mobbing. Vi har gått konkret til verks i de klasser hvor det meldes
om mobbing for å finne elever som kan oppleve at de blir mobbet på skolen. Der det meldes om at
ansatte mobber elever, tas det opp generelt i klassen hva de mener kan få elever til å føle seg mobbet
av ansatte. Den ansatte dette gjelder finner vi frem til, og saken følges opp med vedkommende.
Trinnlederne har hatt samtaler med alle kontaktlærere for å følge opp Elevundersøkelsen, og det er
tett oppfølging av alle saker hvor vi får informasjon om elever som føler seg mobbet.
I denne samtalen som trinnledere innkaller til, ser vi også på resultatene etter karakteroppgjøret
1.termin. Her har vi fokus på tiltak vi kan sette inn for å hjelpe elever med utfordringer i forhold til IV
og 1 i fag, slik at kan fullføre og bestå.
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Høst 2020 gjennomførte vi “eksamenskurs” for elever som ikke bestod fag. Dette gjaldt både naturfag
(Vg1), fremmedspråk (Vg2) og norsk (Vg3). Alle elever som deltok på slike kurs, bestod eksamen. Noen
elever manglet flere fag som ikke er bestått, og har planlagt eksamen til våren.
Mange av elevene som sliter, trenger opplæring i studieteknikk, og dette kan være et aktuelt tiltak ved
skolestart i Vg1.
Avslutningsvis vil vi nevne at vi i samband med forberedelsene til Fagfornyelsen og arbeidet
med Prinsipper for læring og ledelse i Viken har satt et spesielt fokus på våre ulike profesjonsfellesskap.
Vi har definert de mest sentrale, og jobbet med å få en felles forståelse i kollegiet om hva som skiller
velfungerende profesjonsfellesskap fra lærersamarbeid. Lykkes vi med dette, har vi et håp om det også
vil gi utslag i økt læringsutbytte i andre enden, hos elevene!
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2.50 St. Olav videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

747
793
67,5
15,7
11,8
84 466 168
98,5%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

St. Olav videregående skole
Studiespesialisering
Service og samferdsel
Påbygg Vg3
Idrettsfag
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0
Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, St. Olav
Yrkesfaglige utdanningsprogram, St. Olav
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Idrettsfag
Påbygg Vg3
Service og samferdsel
Studiespesialisering
St. Olav videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

2,4
11,7
7,6
2,0
2,9

11,9
20,4
9,9
11,3
11,6

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

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Total

Gjennomsnitts Gjennomsnitts
karakter inn
karakter ut
4,44
3,19
4,34
4,31
3,56
4,19
4,09
4,23
4,10
4,21

St. Olav videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Karakter
utvikling

4,16
3,46
4,10
4,35
3,68
4,25
4,23
3,75
4,20
4,18

-0,28
0,26
-0,24
0,04
0,12
0,05
0,14
-0,48
0,10
-0,02

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen St. Olav videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Service og samferdsel (SS)

Vg1

Vg2

Vg3

Total

1,4
0,8

4,5
5,6

0,0
3,2
5,3

St. Olav videregående skole

1,0

3,1
4,8

1,9
2,9
5,3
3,1
2,6

2,1

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
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Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Skoleårsgjennomføring
St. Olav videregående skole har hatt en samlet positiv utvikling i andelen som fullfører og består i
forhold til forrige skoleår, og ligger over Viken totalt sett. Samlet andel (91,5 prosent), er i våre interne
analyser på 93 prosent. Dette skyldes feil i datagrunnlaget. Vi har gjennom flere år hatt stabilt gode
resultater på Studiespesialisering (ST) og Idrettsfag (ID), mens resultatene på Service og samferdsel
(SS) og Vg3 Påbygg har vært noe varierende fra år til år. Her er det også flest elever som slutter.
Resultatene på SS er i år tilsvarende som i fjor. Sammenlignet med de fire tidligere skoleåra viser at de
fleste utdanningsprogrammene har hatt en positiv utvikling.
På Studiespesialisering fullfører 92 prosent, mens resultatet for Påbygg er 83,3 prosent for 2019-2020.
Dette er bedre resultat enn både snittet for Viken og nasjonalt. Bryter vi resultatene ned på trinn ser vi
at vi hadde 92,4 prosent fullført og bestått for Vg1 ST, 86,7 prosent for Vg2 ST og 96,6 prosent for Vg3
ST. Særlig gledelig er tallene for Vg3. For Vg2 var ikke tallene like gode i fjor, men vi ser at det er 14 av
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disse elevene som har fraværskode M, dvs. at de mangler karakter i ett eller flere fag på Vg2. For flere
av disse er det realistisk å få fullført og bestått hele det treårige løpet ved at elevene får på plass de
fagene de mangler fra i fjor. En del av disse gjelder matematikk og fremmedspråk, to fag der vi pleier å
sette inn ekstratiltak for å hjelpe elevene å bestå privatisteksamen (noe vi også vil gjøre i år). Vi har
dermed håp om at en del av de elevene som ikke hadde fullført og bestått i Vg2 likevel vil få vitnemål i
Vg3.
På Idrettsfag fullfører 95,1 prosent. Bryter vi resultatene ned på trinn ser vi at vi hadde 94,0 prosent
fullført og bestått for Vg1 ID, 94,0 prosent for Vg2 ID, og 97,3 prosent for Vg3 ID. Særlig er tallene for
Vg3 gledelig, og det medførte at nesten alle fikk vitnemål.
Service og samferdsel (SS) hadde en gjennomføringsprosent på 74,3 for forrige skoleåret. Dette er tall
som tåler å la seg sammenligne med tidligere skoleår, og sammenlignbare skoler. Dette skyldes i stor
grad at SS har hatt krevende inntak, og en elevgruppe med svært sammensatte problemer. Til tross for
at tallene indirekte indikerer at SS sliter med «sluttere», så er det viktig å poengtere at ingen av
elevene som avsluttet utdanningen sin ved SS forrige skoleår gjorde dette uten at skolens elevtjeneste
(ofte også med bistand fra OT og PPT) hadde vært inne i de respektive sakene. Ingen ble heller
avsluttet uten å først ha blitt gitt et annet tilbud. Tall fra Skoleporten viser faktisk at tallene, fullført og
bestått, er bedre enn på lenge, med tanke på skolebidrag -årsbestått.
Fravær
Fraværet totalt sett har gått ned i forhold til tidligere skoleår, og viser en positiv utvikling på både
dager og timer. Det er litt usikkert om noe av nedgangen i fraværet skyldes nye fraværsregler i
forbindelse med Korona. Det er spesielt høyt fravær, både dager og timer, for Påbygg Vg3.
For de studieforberedende utdanningsprogramma er fraværet i utgangspunktet lavt sammenlignet
med Viken. Her ligger vi faktisk vesentlig under Viken. For det yrkesfaglige utdanningsprogrammet
ligger vi noe over Viken, men utviklingen de siste fem årene er god og forskjellen minker stadig. Det er
verdt å bemerke at store deler av det registrerte fraværet i denne sammenhengen, yrkesfag, kan
forklares med at skolen her bevisst har unnlatt å skrive ut enkeltelever som ikke har møtt på skolen i
påvente av at andre tiltak kunne iverksettes. Ved tidlig udokumentert fravær har elev/foresatte blitt
kontaktet og invitert til samtale, og dette har utvilsomt hatt en positiv effekt.
Læringsresultater
For Vg2 og Vg3 er det en positiv karakterutvikling på de studieforberedende utdanningsprogrammene.
Det samme har vi på Vg1 yrkesfag. Vi har en negativ karakterutvikling for Vg1 studieforberedende og
Påbygg, slik det er for de fleste skoler ved overgang grunnskole/videregående og yrkesfag/påbygg.
Går vi dypere inn i læringsresultatene for de siste fem årene, ser vi at alle utdanningsprogrammene
har hatt en positiv utvikling der det samlede karaktersnittet har gått fra 3,78 i 2015-16 til 4,18 i 201920. Dette er svært bra, også sammenlignet med Viken (4,16) og nasjonalt (4,13).
Når vi bryter resultatene ned på de enkelte årstrinnene kan vi for Studiespesialisering se vi at for
forrige skoleår burde hatt litt bedre karaktergjennomsnitt på Vg1. Det blir svært interessant å se
hvordan årets satsing på vurdering for læring slår ut for dette årstrinnet. Her har vi vi blant annet
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gjennomført et første halvår kun med kvalitative underveisvurderinger, og Vg1 fikk i år sine første
tallkarakterer som halvårskarakter i januar.
For idrettsfag har karakterutviklingen vært svært positiv de siste årene, og karaktersnittet for 2019-20
var 4,15. Bryter vi ned på hvert enkelt årstrinn så har Vg1 4,05, Vg2 4,22 og Vg3 4,28.
På yrkesfag viser tallene at elevene på både Vg1 og Vg2 SS opplever en positiv karakterutvikling (Vg1
0,26 og Vg2 0,12). Dette kan tyde på at elevene opplever mestring, men det er likevel verdt å nevne at
tall fra elevundersøkelsen viser at avdelingen har utfordringer knyttet til indikatorene læringskultur og
motivasjon, noe som skulle tilsi at resultatene her kan bli enda bedre. Det mest gledelige ved årets
undersøkelse er likevel at elevene på SS i stor grad opplever støtte fra sine lærere. Et tiltak for å bedre
elevenes faglige resultater har vært et pågående vurderingsprosjekt på tvers av skolen hvor det
fokuseres på god praksis rundt fremovermeldinger og underveisvurderinger. Dette vil forhåpentligvis
bidra til å bedre enkeltelevens forståelse av egen læringssituasjon og hva som skal til for å forbedre
seg ytterligere faglig.
Læringsmiljø
Elevundersøkelsen viser at vurdering for læring, som er et av skolens satsingsområder, tåler
sammenligning med tilsvarende skoler. Vi scorer veldig godt på indikatorer som «motivasjon og
trivsel» og «støtte fra lærerne». Når vi ser på «læringskultur» er imidlertid ikke resultatene like gode,
og der ser det ut til at vi bør undersøke litt nærmere.
Det kan synes som at elevene på Idrettsfag rapporterer relativt lavt på spørsmålet om arbeidsro i
timene med et snitt på 3,4. Dette er imidlertid ikke uvanlig for utdanningsprogrammet, men helt i tråd
med Idrettsfag i resten av Viken (3,7 på læringskultur både på St. Olav og i Viken).
På indikatoren mobbing er vi ikke fornøyd med å være på linje med Viken - her gjelder det at hver
eneste tilbakemelding om mobbing er en for mye. I tillegg til å arbeide med enkeltresultatene er vi
også interessert i å se om det er årsakssammenhenger på klassenivå. Elevundersøkelsen på Vg2 ST
bekreftet i så måte en kjent situasjon for oss, mens den også avdekket mulige utfordringer på Påbygg
som vi ikke kjente til i forkant.
Tall for ID viser at det rapporteres inn noe mobbing på Vg2 (4,5), mens alle Vg3 ID-klassene scorer 4,95,0 på alle spørsmålene om mobbing.
Elevundersøkelsen indikerer at SS kan ha en utfordring når det kommer til mobbing. Et dypdykk i
tallene viser at det her er snakk om digitalmobbing, og at det er en problemstilling i særlig en
identifisert klasse på Vg2.
Elevdemokrati og medvirkning
Elevrådet og russestyret har kort vei til skoleledelsen. Elevsaker er fast punkt på skolens ledermøte. Vi
bruker skolemiljøutvalget til forebyggende skolemiljøarbeid, og elevene er aktive i dette. Tiltak for
inkludering og trivsel er både basert på forskning og på elevenes innspill. Skolen skårer bra på
elevdemokrati og medvirkning sammenlignet med gjennomsnittet i Viken fylkeskommune.
Sammenligner vi med tidligere år ser vi at utviklingen har vært positiv for skolen, både for
hovedområdet og når vi ser på delspørsmålene.
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Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Vi har igangsatt og planlegger flere tiltak basert på utfordringene beskrevet over. Vi etablerer denne
våren et IKO-team (identifisering, kartlegging, oppfølging) som henvender seg til elever som av ulike
grunner enten ikke fullfører eller består skolegangen, som ikke opplever skolemiljøet som trygt og
godt, eller som i perioder trenger noe mer støtte i læringsarbeidet. Arbeidet med IKO-modellen har
også tidligere vært en del av skolens praksis, men gjennom IKO-teamet ønsker vi å skape muligheter
for godt samarbeid og kommunikasjonsflyt kontinuerlig gjennom skoleåret og mellom skoleår.
Skolen har avsatt ekstra ressurser til enkelte fag hvor vi ut fra resultater har sett over tid at det er
utfordrende for elever. Dette gjelder spesielt matematikk, for hele skolen, og fremmedspråk, for ST og
ID.
Elevene har tilgang på faghjelp i fritimer, spesielt i realfagene, men også i fremmedspråk. Her ser
skolen at det kan være særlig utfordrende for elever å få hjelp fra andre, hjemme mv. Tilbudet er
bemannet av lærer, samt utvalgte elever som kan bistå medelever fra lavere trinn.
Vi arbeider systematisk med arbeid knyttet til opplæringslovens kapitel 9A. Skolens ledelse og
Elevtjenesten har ukentlige møter avsatt til oppfølging av 9A-saker, samt etterarbeidet med disse. I
etterkant av elevundersøkelsen vil vi nå spesielt følge opp klasser der det er utslag av mobbing i en
eller annen form.
Siden 2015 har «medelev»-ordningen vært en del av St. Olavs oppfølging av klassemiljøene. Etter
tilbakemelding fra elevrådet og medelevene våren 2020, har vi satt som mål å videreutvikle og følge
opp medelevene tettere inneværende skoleår. Fokuset vil da være å sette medelevene bedre i stand
til å ta en tydeligere rolle i klassen ift. å skape trivsel, melde ifra om bekymringer i klassemiljø, samt se
og hjelpe enkeltelever i sin klasse.
Vi har et eget skolestartprogram «Kjernestart» for å skape en god oppstart og et godt miljø for alle
elever, og som også følges opp med ulike aktiviteter for elever gjennom året. Mye av dette har
imidlertid måttet utgå i år grunnet Korona. Vi håper på full aktivitet igjen fra høsten 2021.
I tillegg har vi styrket alle skolens Vg1-klasser med en ekstra kontaktlærer, og vi har styrket
rådgivingstjenesten med mer ressurser.
Vi har «Livsmestring» som eget fag i alle skolens Vg1 klasser, som gjennomføres av sertifiserte
rådgivere eller lærere.
Skolens NAV-rådgiver har i samarbeid med sosialfaglige rådgivere initiert og drevet et eget Bufdirprosjekt. Skolen ser stor nytte av NAV-rådgiver i dette arbeidet, og håper ordningen videreføres i
Viken.
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2.51 Stabekk videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

416
408
41,3
6,4
6,5
52 823 850
97,6%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Stabekk videregående skole
Studiespesialisering
Påbygg Vg4
Naturbruk
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Sluttet
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Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Stabekk
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Stabekk
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Naturbruk
Påbygg Vg4
Studiespesialisering
Stabekk videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

3,5
0,0
5,2
5,0

16,9
66,6
20,5
21,0

3,6
10,3
5,2
5,2

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total

Gjennomsnitts Gjennomsnitts
karakter inn
karakter ut
4,62
4,49
4,60
4,39
4,68
4,41
4,09
3,00
4,70
4,12
4,39

Stabekk videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Karakter
utvikling

4,59
4,61
4,60
4,42
4,73
4,44
4,37
5,29
4,46
4,38
4,48

-0,02
0,12
-0,01
0,03
0,06
0,03
0,28
2,29
-0,23
0,26
0,09

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Stabekk videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Studiespesialisering (ST)
Naturbruk (NB)
Stabekk videregående skole

Vg1

Vg2

Vg3

Total

2,9
0,0
2,5

0,0

4,0
0,0
3,6

2,5
0,0
2,2

0,0

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
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Stabekk videregående skole
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Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Stabekk videregående skole har ca. 400 elever fordelt på to utdanningsprogram: Studiespesialisering
og Naturbruk med energi- og miljøfag. I tillegg har vi ca. 150 elever på voksenopplæring, men de er
ikke med i denne egenvurderingen. Resultatene våre er jevnt over både positive og gledelige.
92 prosent av elevene på Stabekk videregående skole på begge utdanningsprogram gjennomførte sin
skolegang skoleåret 2019-20. Dette ser vi i sammenheng med vår positive karakterutvikling og gode
resultater fra elevundersøkelsen i kategoriene støtte fra lærerne, læringskultur, støtte hjemmefra og
faglig utfordring.
Vi ser at totalfraværet på 5,2 prosent blant våre elever ligger høyere enn ønskelig for elevene på
studiespesialisering. Riktignok har fraværet her gått noe ned siden 2018-19, noe som kan vise en
positiv tendens. Men fremdeles er totalt fravær både i antall timer og dager pr. elev for høyt. Elevene
på Energi- og miljøfag har en fraværsprosent på 3,6 prosent, som er omtrent på samme nivå som
andre yrkesfaglige utdanningsprogram i Viken.
Karakterutviklingen på Stabekk skoleåret 2019-20 er svært gledelig, særlig på Vg3 studiespesialisering
(0,28). På Vg1 studiespesialisering er den så vidt negativ på -0,02. Med tanke på at overgangen fra 10.
trinn til Vg1 er stor for mange, klarer denne elevgruppen seg også godt. Til tross for dette har vår
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karakterutvikling ligget rundt null mot svakt positiv over flere år, noe vi jobber stadig mer systematisk
med.
Resultatene på elevmedvirkning og elevdemokrati ligger over snittet i Viken. Vi har lang tradisjon for
god dialog mellom elever, lærere og ledelse på Stabekk. Våre elever engasjerer seg i skolen sin både
når det gjelder læring og mer trivselsrettede tiltak. Ut fra undersøkelsen er det gledelig å se at
elevene opplever å bli hørt, at de er med på å lage felles regler og foreslår hvordan de kan arbeide
med fagene.
Når det gjelder kategoriene motivasjon, variert og relevant opplæring og vurdering for læring, ser vi
at tallene våre ligger noe under gjennomsnittet i Viken. Dette kan ha flere årsaker. Dels har det vært
et veldig spesielt år der elevenes motivasjon er blitt satt på prøve. Likevel har vi sett at elevene våre
har ligget noe lavt på motivasjon de siste årene sammenlignet med fylkessnittet til tross for at de
opplever støtte fra lærerne. Ut fra tallene i elevundersøkelsen kan det være en sammenheng mellom
elevenes relativt lave motivasjon og deres opplevelse av variasjon og relevans i opplæringen og
vurdering for læring.
Vi har lest undersøkelsens svar om mobbing grundig og definert noen få elever som svarer at de er
blitt mobbet digitalt, av medelever eller av voksne de siste månedene. Vi tar slike rapporteringer
svært alvorlig. Skolen har faste rutiner i slike saker og der vi avdekker, kartlegger og forhåpentligvis
løser slike saker raskt. Målet vårt er at ingen elever skal oppleve å bli mobbet.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
I analysen av resultatene over ser vi at både læringsresultater og elevundersøkelsen gir en positiv
bekreftelse på at vi lykkes godt med det vi gjør. Likevel har vi definert noen utfordringer som vi
jobber med på mange ulike måter. Ut fra analysen av resultatene våre over, har vi definert følgende
utfordringer: Motivasjon, variert og relevant opplæring, vurdering for læring, fravær og mobbing.
Resultatene våre på vurdering for læring i elevundersøkelsen ligger likt som i Viken, men vi har likevel
ambisjoner om bedre resultater på dette området. Skolen har hatt vurdering for læring som
satsningsområde i mange år. Til tross for dette har vi sett en negativ trend i denne kategorien de siste
par årene. Med innføringen av fagfornyelsen høsten 2020 pekte derfor underveisvurdering seg ut
som et viktig område for oss å jobbe med sammen med elever og lærere. Vi har sett at vår
vurderingskultur er preget av mange vurderinger med karakter. Elevene jobber hardt, får faglige
utfordringer og samtidig støtte fra lærerne sine, Dette har ført til god læring, gode prestasjoner og
resultater for mange elever. Likevel ser vi at en slik praksis blir utfordret i fagfornyelsen der det
understrekes at vurderingen skal være en integrert del av opplæringen og fremme lærelyst. Ved å
jobbe mot en mer integrert vurderingspraksis og færre stoppesteder med vurderinger med karakter,
er målet at lærerne vil oppleve større frihet til å variere undervisningen mer. Til sist håper vi at
elevenes motivasjon kan stige som følge av at de får vise kompetansen sin på flere og mer varierte
måter fremover.
Elevene våre skårer høyt på trivsel i elevundersøkelsen. Likevel er det noen få elever som sier at de er
blitt mobbet i løpet av de siste månedene. Vi kartlegger slike svar, gjennomfører samtaler og følger
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opp de elevene som melder fra. Vi jobber systematisk med skolemiljøet vårt og har særlig tre
langsiktige tiltak som gir god effekt på skolemiljøet. Skolen har vært en del av organisasjonen MOT
sitt holdningsskapende arbeid siden 2006. Elevene våre får tolv MOT-økter i løpet av tre år der de
jobber med aktiviteter og øvelser som til sammen har som mål å skape robust ungdom. I dette MOTteamet inngår tre lærere, ca. 15 elever og miljøarbeideren. Miljøarbeideren har en viktig rolle og
bidrar positivt til skolemiljøet både gjennom aktiviteter, forebyggende og problemløsende tiltak. Til
slutt følger ledere med trinnansvar opp oppfølging både skolemiljøet, fravær, motivasjon og faglige
resultater.
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2.52 Strømmen videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

767
696
119,2
10,0
23,1
129 181 700
88,8%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Strømmen videregående skole
Teknikk og industriell produksjon
Påbygg Vg3
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Design og håndverk
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Sluttet

80.0
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Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Strømmen
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Strømmen
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Påbygg Vg3
Teknikk og industriell produksjon
Strømmen videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

14,9
13,2
17,3
25,1
11,1
15,8

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

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1
Vg2
Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total

Gjennomsnitts Gjennomsnitts
karakter inn
karakter ut
3,57
4,09
4,28
4,35
4,30
3,93

Strømmen videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Karakter
utvikling

4,21
4,15
3,95
4,30
4,06
4,16

0,64
0,05
-0,33
-0,06
-0,24
0,23

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Strømmen videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Påbygg (PB)
Elektrofag (EL)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Teknikk og industriell produksjon (TP)
Elektro og datateknologi
Teknologi- og industrifag

Vg1

Vg2

4,1

8,5
3,5
0,0

4,8
7,7
4,8

Strømmen videregående skole

4,5

Vg3

Total

2,6
6,3

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

3,7

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Strømmen videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene og skolens tiltak for å møte utfordringene i
resultatene
Skoleårsgjennomføring 2019-20
Samlet sett har Strømmen videregående skole en gjennomføringsprosent på 86,7. Det er 5,7
prosentpoeng høyere enn forrige skoleår. Sammenlignet med Viken ligger vi omtrent på samme
gjennomsnitt.
Helse- og oppvekstfag og Elektrofag ligger der de har ligget de siste årene, opp mot 90 prosent
gjennomføring, Teknikk og industriell produksjon har hatt en sterk og stigende gjennomføringsprosent
og enkelte klasser har hatt 100 prosent gjennomføring. Vg3 påbygging til generell studiekompetanse har
en fullført og beståttprosent på 86,1 som er 1,6 prosentpoeng under Viken.

316

7,1 prosent av elevene våre valgte å avslutte utdanningsløpet, her ligger vi 4,2 prosentpoeng over Viken.
Design og håndverk hadde færre som fullførte og bestod sammenliknet med snittet for Viken og
Strømmen. Sett bort fra Design og håndverk ligger snittet for fullført og bestått over snittet i Viken.
På grunn av avlyst eksamen fikk vi mer tid enn normalt til å jobbe med god læring og vurdering helt frem
til skoleslutt. Skolens holdning var at vi skulle strekke oss langt for at elevene ikke skulle lide unødig av
skolestengningen, og dermed fikk elevene svært mange muligheter for å få vist sin kompetanse.
Tiltak: Vi vil fortsette å følge elevene tett opp og finne gode individuelle løsninger slik at flest mulig
fullfører og består. Vi ønsker å hjelpe/veilede elevene til å velge det som er rett utdanningsvei for dem.
Videreutvikle undervisningspraksisen slik at elevene oppfatter læringsarbeidet som relevant.
Det er viktig at ekstraressurser benyttes målrettet og best mulig.
Fravær skoleår 2019-20
Totalfraværet har gått ned fra 4,3 prosent til 3,9 prosent. Vi ser at det er en positiv trend de siste årene.
Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse (3PB) har forholdsvis høyt fravær sammenliknet med de
andre utdanningsprogrammene. Ved tolking av disse tallene kan vi ha i mente at elevene på påbygg er
over 18 år.
Tiltak: Vi må kontinuerlig jobbe med å gjøre skolen til en god leve-, streve- og lærearena slik at elevene
velger å møte opp på skolen, selv om de ikke alltid har en god dag.
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Karakterutviklingen ligger for Teknikk og industrielle produksjon, Elektrofag og Helse- og oppvekstfag
som normalt. Det ser ikke ut til at manglende eksamener har slått spesielt ut.
3PB har positiv karakterutvikling fra ungdomsskole til Vg1, men flater ut fra Vg1 til Vg2 og Vg3.
Overgangen fra yrkesfag til påbygging er utfordrende for elevene.
Tiltak: Veilede elever til å velge å fullføre en fagutdanning fremfor å gå påbygg som en «enkel» vei til å få
studiekompetanse. Kartlegge elevene sin motivasjon for å ta påbygg.
Jobbe for at overgangen mellom Vg2 og påbygg blir mindre ved å utfordre elevene i fellesfag mer på Vg1
og Vg2.
Læringsmiljø, skoleåret 2019-20
Det er en generell tendens at resultatene fra 2017-18 ligger litt høyere enn etterfølgende år, med
unntak av læringskultur og støtte hjemmefra. Generelt er forskjellene mellom Strømmen og Viken små,
med unntak av faglig utfordring der vi skårer bedre enn Viken
Tiltak: Jobbe med å bevare og videreutvikle det gode elevsynet som vi opplever at majoriteten av
lærerne på Strømmen videregående skole har. Fortsette å følge elevene tett og fortsette å legge vekt på
tilpasset opplæring.
Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Teknikk og industriell produksjon har svært lav svarprosent i elevundersøkelsen, og det er derfor ikke lett
å analysere resultatene, men mobbetallene er selvfølgelig uakseptable. Elevundersøkelsen avslører at
noen elever føler seg mobbet. Det har vært kjent hvilke klasser og elever det dreier om, og man har
jobbet kontinuerlig gjennom skoleåret for å bedre læringsmiljøet for disse elevene.
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Vg2 Elektrofag har også røde mobbetall, noe som overrasket kontaktlærerne stort. Årsaken ble avdekket
raskt og klassen jobbet effektivt for å bedre miljøet i klassen.
Tiltak: Elevundersøkelsen blir årlig gjennomgått og analysert nøye i ledergruppen. Deretter avdelingsvis
og klassevis. Tiltak blir dokumentert, iverksatt og vurdert. Eventuelt nye tiltak blir iverksatt i løpet av
skoleåret.
Teknikk og industriell produksjon vil arbeide med klassemiljøet i disse klassene og forhåpentlig avdekke
hva som har skjedd. Vi har utviklet et mobbespill som vil bli brukt, og kontaktlærer vil arbeide med å lage
et trygt og godt klassemiljø ved gode dialoger og klare rammer. Vi vil også trekke inn miljøarbeider. Ved
tidligere tilfeller av mobbing har vi hatt god erfaring med disse tiltakene.
Ellers viser undersøkelsen av den tette oppfølgingen vi forsøker å ha av elevene fører til større
gjennomføringsprosent, så vi vil fortsette det gode arbeidet der.
Vi bør jobbe kontinuerlig med mobbeforebyggende tiltak.
Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020
Vi ligger over snittet i Viken på elevdemokrati og medvirkning
Tiltak: Fortsette å legge til rette for at elevene ønsker å ta del i egen skolehverdag. Vi må vise i praksis at
skoleledelse, lærere og støttefunksjoner lytter til innspill fra elevene.
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2.53 Sørumsand videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

541
576
66,2
6,4
19,5
77 103 100
94,4%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune
Sørumsand videregående skole
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialisering
Service og samferdsel
Restaurant - og matfag
Påbygg Vg3
Medier og kommunikasjon
Elektrofag
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Sørumsand
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Sørumsand
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Elektrofag
Medier og kommunikasjon
Påbygg Vg3
Restaurant - og matfag
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Teknikk og industriell produksjon
Sørumsand videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

12,7
18,8
24,4
13,9
5,7
18,1
17,0
17,0

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

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Total

Gjennomsnitts Gjennomsnitts
karakter inn
karakter ut
4,23
3,45
3,97
4,17
3,51
3,89
4,08
4,19
4,11
3,96

Sørumsand videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Karakter
utvikling

4,20
3,90
4,10
3,99
3,85
3,93
4,23
4,01
4,17
4,05

-0,03
0,46
0,13
-0,18
0,35
0,05
0,15
-0,18
0,06
0,08

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Sørumsand videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Medier og kommunikasjon (ME)
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Elektrofag (EL)
Restaurant - og matfag (RM)
Teknikk og industriell produksjon (TP)
Elektro og datateknologi
Teknologi- og industrifag

Vg1

Vg2

Vg3

Total

4,5
1,8

5,0
1,6

5,9
4,5
0,0

5,1
2,7
0,0
4,5
6,1
10,0
3,7
5,3
4,0

4,5
8,3
10,0
3,7
5,3
4,2

Sørumsand videregående skole

3,8

4,0

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Sørumsand videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Sørumsand videregående skole har gode resultater på fullført og bestått. Tallmaterialet viser at vi
ligger noe over snittet i Viken. Men sluttresultater bør sees opp mot elevenes input, og skolens
resultater er til dels meget gode når man ser det opp mot inntakskarakterer. På
Utdanningsdirektoratets måling av skolebidragsindikator ligger skolen 5 prosent over
landsgjennomsnittet på studieforberedende utdanningsprogram (SF) og på yrkesfaglige
utdanningsprogram (YF) 9,2 prosent over landsgjennomsnittet. For resultater for deltakelse (fullfører,
men ikke består) ligger SF på landsgjennomsnittet og YF 2,6 prosent over landsgjennomsnittet. Det er
meget gode resultater på 3. påbyggingsår. Men noe av denne effekten må nok tilskrives avlyst
eksamen som erfaringsvis har dratt ned fullført og bestått for dette utdanningstilbudet på landsbasis.
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Særlig gledelig er resultatene på Elektrofag der samtlige elever på Vg1 og Vg2 fullfører og består. Av
utdanningsprogrammene er det Restaurant og matfag (RM) som skiller seg mest negativt ut, og her er
det Vg1 som tydelig har lavest andel fullført og bestått RM har lave gjennomsnittlige inntakspoeng,
men vi må sette spørsmålstegn ved om det forklarer hele bildet. Også Teknikk og industriell
produksjon har tilsvarende lave inntakskarakterer, men kommer bedre ut på fullført og bestått. Det er
også verd å undre seg videre over forskjellen mellom de studieforberedende utdanningsprogrammene
der vi på Vg1-nivå har en tydeligere lavere beståttprosent på Medier og kommunikasjon enn på
Studiespesialisering.
Skolen har en god positiv karakterutvikling på yrkesfag, både fra 10. trinn og ut Vg1 og fra Vg1 og ut
Vg2. For studieforberedende utdanningsprogram er det noe variasjon mellom årstrinnene men sett
under et er karakterutviklingen tilsvarende 0, noe skolen er godt fornøyd med.
Skolens fravær er tilsvarende bildet for fylket, og har sunket siste år. YF er lavere enn SF. Mest
interessant er allikevel forskjellen mellom utdanningsprogrammene som spenner fra 1,7 til 5,2
prosent. Skolen finner ingen sammenhenger mellom variasjonen i fravær sett opp mot sentrale
resultater i elevundersøkelsen knyttet til trivsel, læringsmiljø, mobbing osv.
På elevundersøkelsen ligger skolen tilsvarende likt med fylket, men det bør trekkes fram at vi har hatt
en forbedring på 13 av 16 indekser de siste to årene. Særlig fornøyde er vi med at vi har en positiv
trend på området Elevdemokrati på skolenivå, og med gjennomgående meget gode resultater på
gruppa som mottar spesialundervisning. På skolenivå har vi hatt en markant bedring på området
mobbing fra 8,8 prosent i 2018-19 til 4 prosent i 2020-21, men denne andelen er fortsatt for høy. Vi
klarer ikke å finne noen sammenheng mellom resultater på for mobbing og andre områder som støtte
fra lærer, læringskultur osv.
Oppsummert for vår skole er at vi ligger tett på gjennomsnittet i Viken fylkeskommune på de fleste
områdene. Justert for inntakskarakterer har vi gode resultater på Fullført og bestått. Skolen har
gjennomsnittlige resultater på Elevundersøkelsen og noe dårligere resultater på mobbing. Det viktigste
å merke seg i dette bildet er at det er variasjoner mellom utdanningsprogrammer, men også innad i
utdanningsprogrammene på samme klassetrinn. Årsaker og sammenhenger på klassenivå lar seg i liten
grad avdekke i slike tallmaterialer, men krever at skolen følger dette systematisk opp i den enkelte
klasse sammen med elevene.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Vi har samlet tiltakene i fire hovedkategorier:
1) Utvikle profesjonsfellesskap i alle avdelinger.
Resultatene avdekker store variasjoner vi ikke kan finne forklaringer på i tallmaterialet. Med denne
type variasjon har vi noen meget gode resultater og dertil noen dårligere resultater. Gjennom
systematisk arbeid med prosesskvalitet på ledermøter og avdelingsmøter skal det legges til rette for
læringsprosesser preget av felles forståelse av retning, deling av god praksis og kollektiv
kompetanseutvikling
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2) Bedre systematikken i skolens oppfølging av IKO-modellen.
Resultatene avdekker at vi har noen elever som faller ut av skolen, og at det tyder på at dette er koplet
opp mot elevenes inntakskarakterer.
Tydeligere ansvarsdeling og struktur i ledergruppa
Tydeligere prioritering av læreres og særlig kontaktlæreres tid og innsats mot de elevene som sliter
Klargjøring av kontaktlærerrollen ved skolen
3) Klarere retningslinjer på det sosialpedagogiske området.
Vi har for høye tall på mobbing, og for store variasjoner på områder som trivsel og elevdemokrati samt
fravær. Skolen må derfor ha en klargjøring av felles regler, hvordan brudd på disse skal håndteres i
daglig praksis for å sikre læring av sosial kompetanse.
Vi øker ressurs på miljøarbeider, frigjør tid og klargjør ansvar for leder av skolemiljøet og har satsing på
prosjektene RØRE og Gratis skolemat. Videre skal det utarbeides klare standarder for godt miljøarbeid
med tilhørende kompetanseutviklingsplan.
4) Satsing på didaktikk for elever med minoritetsspråklig bakgrunn.
Tre lærer etterutdanner seg innen dette området, og deres kompetanseutvikling skal integreres i
avdelingens arbeid.
Økt ressurs til lærer med slik kompetanse som skal benyttes inn i utvalgte klasser.
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2.54 Valler videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

559
560
45,6
7,0
3,4
53 085 000
97,4%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Valler videregående skole

Studiespesialisering
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

60.0

Gjennomført skoleåret
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70.0
Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Valler
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Valler
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Studiespesialisering
Valler videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

1,5
1,5

14,5
14,5

2,5
2,5

Kilde: Hjernen & Hjertet

Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg1
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg2
Vg3 og
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg4
Valler videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet
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Gjennomsnitts Gjennomsnitts
karakter inn
karakter ut

Karakter
utvikling

5,06
4,86

5,00
4,80

-0,06
-0,05

4,87

5,10

0,23

4,93

4,97

0,04

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Valler videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20

3.0
2020-21

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken, 2020-21

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Studiespesialisering (ST)
Valler videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet
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Vg1

Vg2

Vg3

Total

1,8
1,8

0,6
0,6

2,9
2,9

1,7
1,7

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0

1.5

Valler videregående skole

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene og skolens tiltak for å møte utfordringene i
resultatene
Valler videregående skole tilbyr utdanningsprogrammet studiespesialiserende. Skolens programområder er
realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Seks av ti elever velger programområde for realfag. Valler har
siden 2018 vært universitetsskole. Kriterier for å oppnå den statusen er at skolen utmerker seg med å være
foregangsskole, systematisk i sin tilnærming til forsknings- og utviklingsarbeid og samarbeider med
Universitet i Oslo om lærerutdanningen.

Gjennomføring
Valler har stabil høy gjennomføringsprosent. Vi har de siste årene 15-20 elever som holder på og bruker
retten sin til å bruke 5 år på å fullføre og bestå videregående skole. Vi har noen få elever som slutter på
skolen på grunn av feilvalg av utdanningsprogram. Dette er ofte elever som ikke har valgt Valler for sin
skolegang, men fått et tilbud her fordi de ikke har kommet inn på den skolen de ønsker å gå på. Vanligvis
lykkes vi med å få dem til å trives her, men noen få gjør ikke det og de slutter.
Fravær
Valler har høyt motiverte elever og et svært godt læringsmiljø. Skolen har gode primærsøkertall som gjør at
elever ønsker å gå her. De fleste elevenes fravær er knyttet til sykdom. Det gjør at fraværsprosenten er lav.
Vi har gode rutiner på å følge opp fravær i klassene og mener vi klarer å følge opp enkeltelever som i
perioder har høyere fravær. Noe fravær må vi regne med. Vi har som mål å ligge under 3 prosent på
elevfravær. Vi har elevtjeneste som gir elevene tilbud om sosiale aktiviteter. Det gir en god veksling i
skolehverdagen mellom undervisning og å delta i sosiale aktiviteter på kryss av klasser og trinn. Trivsel er
viktig for å gå på skolen selv om man opplever motgang eller perioder med lavere motivasjon.
Læringsresultater
Tabellen viser høyt karaktersnitt inn på alle trinn. Valler tar inn mange elever med svært gode
karakterer fra ungdomsskolen, men siste inntatt ligger på 4,6. Allikevel blir snittet høyt. Vi er veldig
bevisst på at vi har elever med svært gode forutsetninger for læring. Lærere på Valler har høy
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kompetanse og er engasjerte i fagene sine. Dette medvirker sterkt til at vi klarer å gi elevene faglige
utfordringene og sterke faglige resultater og totalt positiv karakterutvikling. Vi har ca. 20 prosent
minoritetsspråklig elever ved skolen samt at vi så langt tar inn elever som ikke har oss som førstevalg
og svakere faglige forutsetninger. Vi utfordres på å gi de minoritetsspråklige god nok språklig trening i
både å skrive fagtekster og å utvikle norskferdigheter. Dette gjør at de kanskje ikke får full uttelling på
det faglige. Neste skoleår søker to av våre lærere kompetanse for kvalitet: norsk som
andrespråkspedagogikk. I tillegg viser tallmaterialet at elever under middels ikke har den samme
positive karakterutvikling som de med høy måloppnåelse. Dette gjelder praktisk matematikk i Vg1, og
der har vi satt inn tolærer. De svakeste i matematikk trenger nær relasjon til faglærer og tett
oppfølging. Til halvårsvurdering har det gitt positive resultater. Vi har også et par elever som får støtte
til struktur og å bli sett i skolehverdagen.
Læringsmiljø
Elevundersøkelsen viser utvikling og resultater i Vg1 de fire siste årene. Vi har høyt læringstrykk og er
gode på å gi elevene faglige utfordringer. Vi har de siste årene jobbet mye med å kartlegge hvordan få
til mer relevant opplæring og høyere motivasjon i fagene. Vi presenterer resultatene for elevrådet,
besøker alle Vg1-klassene og har møter med lærerne på Vg1 for å belyse hva som ligger i tallene.
Videre skal vi tilby karriereveiledning som peker på relevans i opplæringen for høyrere utdanning og
arbeidsliv. Vi mener at fagfornyelsen med dybdelæring og tverrfaglige tema, kan styrke dette. Elevene
får motivasjon av lærere som engasjerte og kan faget sitt. Ved Valler videregående skole er vi også
opptatt av at vi har et oppdrag om å gi elevene dannelse gjennom de tre årene de går her. Vi har
mange tradisjoner som fremmer dette. Det er aktiviteter som tilbys elevene klassevis eller på tvers av
trinnene. Dette sier elevene gir en god variasjon i skoleåret og gir motivasjon til læringsarbeidet. Vi er
universitetsskole og gjennom det samarbeidet har vi fått tildelt «såkornsmidler» til å utvikle
kollegaveiledning med mentor fra Universitetet i Oslo. Dette arbeidet har som mål å gi merkollegial
støtte, noe som fører til endring av undervisningspraksis, og som igjen gir mer læring hos elevene.
Siden de fleste av våre elever søker seg til høyskole og universiteter, har vi de siste årene hatt et
samarbeid med Educas v/ Olav Schewe og studieteknikk/lære å lære. Arbeidet med å gjøre elevene
våre studieforberedt har vært mer utfordrende enn forventet. Vi jobber fortsatt med å få
implementert dette på en måte som gjør at elevene opplever det som nyttig.
Mobbing
Tabellen viser noe utslag på mobbing i Vg3. På de andre trinnene er det enkeltelever som noen ganger
føler seg krenket. Resultatene er kjent for lærerne som har klassene hvor det er utslag. Dette følges
opp gjennom utviklingssamtaler og forebyggende tiltak. Det viktigste vi gjør for trivsel er forebyggende
aktiviteter. Vi har elevtjeneste som jobber forebyggende og vi følger programmet for VIP makkerskap.
Skolen har også egen oppstartsuke med fadderprogram og “bli- kjent” tur.
Elevdemokrati
Valler har lange tradisjoner for godt samarbeid mellom ledelse og elever. Elevtjenesten og ledelsen har
faste møter med styret i elevrådet. Vi legger til rette for seminarer hvor vi har kompetanseheving i
elevmedvirkning og vi legger til rette for at elevene kan delta i ulike organisasjoner og møteplasser for
demokrati og elevmedvirkning. Elevrådet har også utviklet egen undervisningsevaluering;
«Vallermodellen». Denne gir grunnlag for dialog om læringsarbeidet mellom lærer og elev. Gjennom
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Vallermodellen kartlegges undervisningen og på bakgrunn av denne foregår dialog mellom elevene og
faglærer i alle fag i oktober. Vallermodellen følges opp i mars. Skolen har tradisjon for å følge opp
elevundersøkelsen. Resultatene tas til klassens time i Vg1, styret i elevrådet, i år også i skoleutvalget og
AMU. Dette gir god innsikt i hva som ligger bak tallene og dialog om forventninger og hva som er mulig
å påvirke.
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2.55 Vestby videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

693
774
103,8
10,0
21,9
115 330 698
94,4%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune

Vestby videregående skole
Studiespesialisering
Service og samferdsel
Restaurant - og matfag
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Bygg- og anleggsteknikk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0
Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Vestby
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Vestby
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Restaurant - og matfag
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Vestby videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

2,3
13,2
2,1
2,1
4,9
5,9
4,5

22,1
32,2
8,2
24,4
30,2
17,9
21,0

3,5
10,3
2,9
3,6
5,7
5,3
4,7

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Total

Gjennomsnitts Gjennomsnitts
karakter inn
karakter ut
4,56
3,74
4,09
4,12
3,89
3,98
3,80
4,29
3,98
4,03

Vestby videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Karakter
utvikling

4,33
3,90
4,08
3,85
3,96
3,91
3,78
3,52
3,68
3,94

-0,23
0,16
-0,01
-0,27
0,07
-0,07
-0,01
-0,78
-0,29
-0,09

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Vestby videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Restaurant - og matfag (RM)
Service og samferdsel (SS)
Salg, service og reiseliv

Vg1

Vg2

Vg3

Total

0,0

2,3

7,1
0,0

4,3
3,7
0,0

5,2
8,3
5,3
6,7

2,3
8,3
5,8
2,7
4,2
16,7
4,3

16,7
4,1

Vestby videregående skole

3,0

6,3

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Vestby videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Gjennomføring, fravær og karakterutvikling
Vestby videregående skole ligger noe under snittet i Viken (87,7) på gjennomføring. 2019-20 er vi på
totalt 83,5 prosent som er en liten økning fra foregående år (82,3). Dette er isolert sett bra, men vi
tenker at resultatene kunne ha blitt enda lavere for skolen dersom eksamen ikke ble avlyst våren 2020.
Hovedårsaken til denne hypotesen er at vi skoleåret 2018-19 la ned vår tilrettelagt avdeling, og at vi
har brukt mye tid på å omstrukturere oss, både med klasseinndelinger, kompetanseheving og
etablering av en forsterket elevtjeneste. Vi har for lav primærsøking til alle skolens
utdanningsprogrammer, og sliter med å tette hullene for elevene som kommer med negative
karakterer og fritak i fag fra ungdomskolen. Spesielt ser vi dette på Restaurant- og matfag (RM), og noe
på Service og samferdsel (SS) og Bygg- og anleggsteknikk (BA). Vi har/hadde en relativt stor andel
elever med rett på spesialundervisning og elever med minoritetsbakgrunn, og i sistnevnte kategori er
det mange elever som har svake norsk- og engelsk kunnskaper (både foregående og inneværende år).
Vestby kommune avgir også en relativt stor andel elever med barnevernsbakgrunn.
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Vi er godt fornøyde med lavt fravær og gjennomføring på BA (88,6), der vi opplevde et dropp i
gjennomføring 2018-19. Elevene presterer godt både i fellesfag og programfag på BA, og vi har over
flere år jobbet med FYR og tverrfaglige prosjekter på alle yrkesfagene. Gjennomføring på YSK-løpene
(yrkes- og studiekompetanse) våre på BA (91 prosent) og RM (100 prosent) er vi også svært glade for.
Vi ser også at vi har positiv karakterutvikling på yrkesfaglige program. Vi er også stolte over at vi får
mange elever på RM og BA ut i lære etter Vg2 tross pandemi.
På forskerklassene på Studiespesialisering ser vi veldig god gjennomføring på alle trinn. Vi er også godt
fornøyd med at hele 92 prosent av elevene på Vg1 Studiespesialisering (ST) gjennomførte, selv om en
klasse skiller seg vesentlig ut her. Inneværende år har vi vært mere bevisste på klasseinndeling på Vg1
ST, der våre plusstilbud ikke skal være så styrende som i fjor, og vi håper at dette skal bidra til bedre
læringsmiljø for alle. Vi har vi en lavere gjennomføringsgrad på ST Vg2 og Vg3, og det er for stort sprik
mellom klasser. Vg3-kullet hadde en veldig lav primærsøking og lave/negative gjennomsnittskarakterer
inn til Vg1, hvilket gjør at vi likevel er fornøyde med 80,4 prosent etter mye godt arbeid gjennom 3 år.
Noe av den samme historikken hadde Vg3 påbyggselevene, og relativt sett har arbeidet med denne
klassen bidratt til at 74,1 prosent gjennomførte, hvilket er på nivå med 2018-19 (75 prosent), og
vesentlig høyere enn 2017-18 (51 prosent).
Totalt sett har skolen hatt en jevnt synkende trend på gjennomføring de siste 6 år. Vi må komme i
bedre posisjon for å løfte oss på alle utdanningsprogram, men spesielt RM, SS og Påbygg Vg3. Vi ser
også at vi må bidra sterkere til karakterutvikling, særlig på ST og Påbygg. Vi har et stort fokus på IKOarbeidet (identifisering, kartlegging, oppfølging) vårt, og ser med glede at fraværet (4,7 prosent) har
vært jevnt nedadgående siden 2015-16. Vi ser ellers en klar sammenheng mellom gjennomføring og
fravær, der fraværet særlig er for høyt på Påbygg Vg3 (10,3 prosent) SS (5,7 prosent) og ST Vg2 og Vg3.
Elevundersøkelsen 2020-21 – læringsmiljø Vg1, elevdemokrati Vg1 og mobbing (hele skolen)
Ser vi på tall for alle trinn, ligger vi over eller omtrent på snitt med Viken på alle indekser (unntatt
innsats -0,1). Vi er spesielt fornøyde med at elevene opplever høy trivsel (4,3), god håndheving av
felles regler (4,2) og at de får nok faglige utfordringer (4,4). Det kontinuerlige fokuset på VI-skolen og
våre verdier, om å være vennlige og tydelige, ser ut til å være viktig. Ser vi bare på Vg1-tallene, er det
gledelig å se at vurdering for læring nå ligger på 3,6 (opp fra 2018-19) og at faglige utfordringer ligger
så høyt som 4,6 på Vg1 ST. Vi har jobbet aktivt med læreplananalyse og planlegging på tvers av
fagteam på Vg1, og har ellers hatt læringsstrategier som skolens satsingsområde. Vi se også at måten
vi jobber på forskerlinje og yrkesfag over flere år, er mer i tråd med tankegodset i fagfornyelsen. Det
blir viktig å analysere denne praksisen for å gi alle skolens elever høyere opplevelse av motivasjon (3,8
Vg1/3,7 hele skolen), variasjon (3,9 Vg1/3,8 hele skolen), relevant opplæring (3,7 Vg1/3,5 hele skolen)
og mestring (3,8 Vg1/3,9 hele skolen). Vi ser en liten nedgang i mestring fra 2018-19 og her ligger vi
også under Viken. Flere elever sier dette kan henge sammen med pandemien, og det samme kan
gjelde for dippen på 0,2 poeng siden 2018-19 som vi ser for indeksen relevant opplæring (3,9 alle
Vg1/3,5 hele skolen).
Vi ligger over Viken-snittet for Vg1 når det gjelder alle spørsmål i indeksen elevdemokrati og
medvirkning, men her er det potensiale for forbedring innen alle utdanningsprogram. Som
ytterpunkter kan nevnes forskerklassene våre som ligger over (3,9), og et stykke under skolesnittet for
ST (3,2). Med tanke på fagfornyelsen, er det spesielt viktig å styrke elevenes mulighet til å påvirke
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hvordan man skal arbeide med fagene, der 3,4 i snitt er for lavt selv om vi har bedret oss 0,2 poeng
siden 2018-19.
Mobbetallene er vi fornøyde med hvis vi ser hele skolen under ett, og disse har gått jevnt nedover fra
7 prosent i 2018-19, 5,3 prosent i 2019-20 til 4,3 prosent 2020-21. Vi ligger også rett under Vikensnittet. På Vg1 ST og Vg1 RM er det ingen som opplever mobbing. Men det skal være nulltoleranse for
mobbing, og på enkelte utdanningsprogram og klasser har vi røde tall, herunder Påbygg Vg3 (8.3
prosent), Vg1 BA (7,1 prosent) og Vg1 ST (16,7 prosent). Dette ser vi alvorlig på, og tiltak er allerede
igangsatt med hjelp fra miljøarbeidere/Elevtjenesten.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Vi er en kombinert og mangfoldig skole, med flere plusstilbud på ST, Påbygg, YSK-løp på BA og RM,
voksenopplæring og lærlingetilbud, fagskole og grunnskoleavdeling. Dette er i seg selv positivt, men
kan også gjøre det vanskelig for oss å sette felles retning og bygge et godt kollektiv
profesjonsfellesskap slik at skolens resultater styrkes. Skolen skal i løpet av året revidere
virksomhetsplanen for 2018-21, og det blir da viktig å sette enda tydeligere retning med tanke på
fagfornyelsen og de områdene vi må styrke. Det rykende ferske Rammeverket for læring og ledelse i
Viken kommer i så måte på rett tidspunkt, og vil inngå som et ledd i å utvikle skolens strategi for de
kommende 3-5 år.
Skolen har inneværende år styrket arbeidet for å lede lærernes læring gjennom distribuert ledelse. For
å få mere trykk på utviklingsarbeidet, og skape tydeligere retning og mer lik praksis felles på tvers av
programmer og fagteam, vil vi videreføre vårt IKT-forum og ordningen med fagkoordinatorer på hver
avdeling. Utfordringen med å øke gjennomføring og mer positiv karakterutvikling, skal møtes ved å
intensivere arbeidet med å skape rammer for dypere læring. Vi vil tilstrebe arbeidsmåtene i skolens
forskerklasser på ST inn i andre program/klasser, og generelt videreføre det gode arbeidet med
læreplananalyse og fagfornyelsen, med særlig vekt på tverrfaglighet, læringsstrategier og mer
pedagogisk bruk av IKT. Dette vil kunne styrke elevenes motivasjon, mestring, opplevelse av varians og
relevans.
I kombinasjon med dette må vårt systematiske IKO-arbeid styrkes ytterligere, med særlig vekt på
kontaktlærerrollen. Det er viktig å få kartlagt alle elever, særlig de med huller tidlig i skoleåret, men
også at kontaktlærere eier sine elever i større grad gjennom året. En økt rådgiverressurs er også
planlagt for å kunne jobbe med den relativt store mengden elever med rett på spesialundervisning og
særskilt språkopplæring. Vi må også se på om vi kan utnytte handlingsrommet for å organisere
undervisningen for denne gruppen, slik at vil løfter alle elever bedre. Vi satser også på å øke vår
kompetanse gjennom at lærere tar etter- og videreutdanning i andrespråkspedagogikk. Vi vil også
forsterke vår satsing på NOMI og ENGMI med egne ressurser til lærere. Vi vil jobbe for å få ut enda
flere synergier av en styrket elevtjeneste, med miljøarbeidere som er tett på for å bidra til økt trivsel
utenfor fag, i tett samarbeid med elevrådet. For å øke primærsøkingen til skolen, viderefører vi
satsingen på profilering av skolen, både digitalt og oppsøkende. En egen SoMe-ansvarlig er engasjert,
og også her vil vi ha elevene aktivt med som innholdsleverandører på sosiale medier.
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Som et ledd i å styrke elevdemokrati og medvirkning, er vi også opptatt av å kjøre en enda mer
involverende prosess rundt elevundersøkelsen, med både elevråd og skoleutvalg. På avdelingene
jobber kontaktlærere kollektivt med analyse av resultater fra Elevundersøkelsen, slik at de sammen
med sine tillitselever kan skape gode klassediskusjoner med tiltak. Til slutt vil vi kjøre en tilbakeføring
til elevråd der alle tillitselevene løfter inn sine tiltak til en felles oppsummering i hele Elevrådet. Der får
elevene reflektere over resultatene, komme med sine analyser og forslå områder for forbedring og
utvikling i samarbeid med rektor. Vi vil også formalisere et årshjul for klassens time med tydelige
forventninger om at elevene her skal få en arena for medvirkning, og kunne bidra til å påvirke sitt
klasse- og skolemiljø, sin skolehverdag og sin fremtid.
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2.56 Ål vidaregåande skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

237
258
32,9
6,0
9,7
39 840 992
95,0%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune
Ål videregående skole
Teknikk og industriell produksjon
Service og samferdsel
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Bygg- og anleggsteknikk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Ål
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Ål
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Ål videregåande skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

2,7
5,2
10,2
9,6
3,8
13,9
10,0
8,2

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

Kilde: Hjernen & Hjertet

339

Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Utdanningsretning
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg2
Vg3 og
Påbygging til generell studiekompetanse
Vg4
Ål videregåande skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Gjennomsnitts Gjennomsnitts
karakter inn
karakter ut

Karakter
utvikling

3,75
4,00

3,75
4,08

0,01
0,08

4,02

3,59

-0,42

3,88

3,89

0,01

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Ål videregåande skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Påbygg (PB)
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Service og samferdsel (SS)
Teknikk og industriell produksjon (TP)
Elektro og datateknologi
Salg, service og reiseliv
Teknologi- og industrifag

Vg1

Vg2

4,0
0,0

0,0
9,1
18,2
20,0

8,3
0,0
23,1
7,6

Ål vidaregåande skole

12,2

Vg3

Total

0,0

0,0
2,6
4,0
18,2
20,0
8,3
0,0
23,1
8,4

0,0

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Ål videregåande skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultata
I det store og heile gjer skulen i rapporteringsperioda det «som normalt», med resultat både over og
under gjennomsnittet for Viken. På ei liten skule, må ein rekne med at resultat svingar frå år om anna
og at svingingar i resultat og statistikk er meir sårbare for korrekt analyse når einskildelevar utgjer ein
prosentvis større del av resultatet, samanlikna med skuler med høge elevtal.
Resultatet på gjennomføring syner at det er særskild programområda service og samferdsel (SS) og
påbygg til generell studiekompetanse (Vg3 PB) som har dei største utfordringane. Dette er ikkje noko
nytt og har hatt fokus hjå skuleleiinga over tid. Karakterutviklinga er også negativ her. Det er ei
målsetjing å snu denne trenden ved å skape meir lærelyst gjennom meir variert og praksisretta
opplæring. Ei ekstra utfordring me møter på SS-området er delen med minoritetsspråklege elevar med
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kort butid i Norge. På dette utdanningsprogrammet er dei overrepresentert samanlikna med andre
program på skulen. For Vg3 og Vg4, påbygg til generell studiekompetanse, er ein av utfordringane tal
studieplassar vs. tal søkarar. For skuleåret 2019-20 kom alle som søkte på programmet, inn. Dette er
positivt på mange måtar, ikkje minst for elevar som har vanskar med å finne vegen vidare mot eit yrke.
Men det gjer også noko med læringsmiljøet og motivasjonen til gruppa, som ikkje er eintydig positivt.
Klassar med mange umotiverte og usikre elevar slit med å finne den gode spiralen/luftstraumen som
tek elevgruppa «til nye høgder».
Så har sjølvsagt digital heimeundervisning under pandemien tyding for resultatet dette året. Ei erfaring
alle skuler gjer seg for tida. Ål viaregåande skole, med overvekt av yrkesfaglege program, har mange
sårbare elevar, og desse elevane treng å vere på skulen for å bli sett, bli motivert og få det optimale
læringsutbytet.
Det er gledeleg å registrere at det er god gjennomføring på eit typisk program som «skuletrøytte»
gutar frå grunnskulen vel, nemleg teknologiske og industrielle fag. Her blir gutane (og jentene) møtt
med respekt og gjeve ny tru på at dei også kan lære og utvikle seg. At dei også kan noko i
skulesamanheng. Kvifor Bygg- og anleggsteknikk ikkje klarer like god gjennomføring, har me ingen
openberre svar på.
Totalfråværet ved skulen er svært positivt, og har vore det over fleire år. Skulen er godt under
gjennomsnittet for fylket. Dette vel me å ta til inntekt for at elevane trivst på skulen og at det er eit
trygt og godt læringsmiljø. Så er det interessant, men ikkje overraskande, å registrere at fråværet er
høgast for dei programområda/klassane som i avsnitt over er nemnt som dei som har størst utfordring
med å gjennomføre og bestå (service og samferdsel og Vg3/4 PB).
Læringsresultata syner for 2019-20 eit lite – dog minimalt – lyft for dei kulla som går Vg1 og 2, medan
det er markert tilbake frå vg2 til Vg3 (påbygg til generell studiekompetanse). Dette fylgjer trenden frå
historiske tal henta frå Hjernen & Hjertet. For Vg1 har det endra seg noko over tid; tidlegare var lyftet
større. Dette forklarer ein med at det er fleire elevar no som er usikre på vegen ut i arbeidslivet og til
eit yrke. Altså at dei ikkje har tydelege mål med den utdanninga dei har valt og dermed ein lågare
motivasjon i arbeid med fag. I tillegg kan ein tolke at det har ein positiv effekt det samarbeidet som er
etablert mellom ungdomsskulene og dei to vidaregåande skulene i regionen. Her har ein bl.a. klart å få
til ein meir omforeint og riktig vurderingspraksis på tvers av skuleslaga. Reduksjonen av læringsutbyte
frå Vg2 til Vg3 er naturleg og uunngåeleg. Påbygg til generell studiekompetanse er eit knalltøft
studieår og mange av våre elevar, der «alle» kjem inn, har ikkje dei naudsynte forutsetningane for å
klare og oppretthalde nivået frå Vg2. Til slutt; kva type rådgjeving elevane blir «utset» for, er også
interessant med omsyn til statestikken for læringsresultat. God og riktig rettleiing utløyser fleire elevar
som er motivert for vegen vidare.
Læringsmiljøet ved skulen scorer marginalt (1/10-del) under fylkessnittet. Dette er ikkje alarmerande i
seg sjølv, men to Vg2-program merkar seg ut med at elevane har rapportert bekymring for
læringsmiljøet. Mest gledeleg om læringsmiljø er at elevane signaliserer tydeleg at skulen gjev relevant
undervisning. Men kvifor statistikken syner fagleg utfordring under fylkessnittet, då lærarane
rapporterer at mange elevar har utfordringar i faga, er eit mysterium.
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Tala for mobbing bekymrer – dette året. Likevel; etter å ha arbeidd med dette på nyåret, etter at tala
vart kjent, meiner me å ha god oversikt og kontroll på situasjonen. Noko forundring (eller kanskje
ikkje…) er det at rapportert mobbing i elevundersøkinga ikkje samsvarer med talet på
bekymringsmeldingar ift §9A i opplæringslova. Altså er det mørketal på området og elevar som går
under radaren. Dette er eit tydeleg signal til oss som arbeider i skulen, at me må vere «framme i skoa»
for å avdekke utfordringar i det sosiale miljøet. Ekstra bekymring har me kring det faktum at det er
elevar som har meldt at dei blir mobba av vaksne ved skulen.
Elevdemokrati og medverknad representerer gledeleg tal for oss, med alle parametrane over
fylkessnittet. At elevar blir teke med på råd, opplever at dei har ei stemme og blir teken på alvor, er
viktig for oss. Godt kontaktlærar- og faglærararbeid og fokus på klassemøter og elevrådsarbeid, gjev
tydelege resultat.

Skulen sine tiltak for å møte utfordringane i resultata
For å auke gjennomføring og bestått er det fleire ting som har fokus på same tid. Det viktigaste
arbeidet er det utrettelege, evigvarande og spennande arbeidet med refleksjon og drøftingar i
kollegiet om kva læring er, og kva som påverkar læring. At me tek oss tid til å gå opp på «glasstaket» å
kikke ned på organisasjonen vår for å finne dei gode synergiane. Stå der oppe og stille oss spørsmål
som: Kva er det me gjer som faktisk fungerer? Kva er det me ikkje ser som betyr noko likevel? Kva er vår
akilleshæl? Korleis kan me spele kvarandre og elevane endå betre?
Meir konkrete tiltak skal vere, og dette er allereie i gang:
1) Spesifikt finne betre løysingar for dei minoritetsspråklege elevane. (Den nye integreringsloven
utfordrar oss og det er særs viktig å få kvalitet og kvantitet på deira norskopplæring på plass.)
2) Setje rådgjeving og karriererettleiing tydelegare og meir spissa for Vg2-elevane. (Særskild mot den
gruppa som er usikre på vegen vidare og vurderer påbygg til generell studiekompetanse, utan «mål og
meining».)
3) Arbeide vidare med kva me legg i ein «VI-skule» og kva som kjenneteiknar eit godt klasse- og
læringsmiljø. (Dette har vore satsingsområde ei tid.)
Så må me få meir ut av det me i fleire år har trudd på og prata mykje om; nemleg å prioritere
studieteknikk for elevane i starten av eit skuleår. Og då spesielt på programmet Vg3, påbygg til
generell studiekompetanse.
I tillegg har skulen som satsingsområde inneverande skuleår vurdering for læring (VFL). Me skårar i
utgangspunktet ok på dette, men stadig nye tilsette, ny forsking/nye trendar og nye læreplanar, gjer
det naudsynt å pusse støvet av dette temaet. Skulen er overtydd om at VFL har stor påverknad for
elevane sin motivasjon og kan for fleire av elevane vere avgjerande for om dei gjennomfører og består
på normert tid.
Med omsyn til dei raude tala for mobbing må ein tenkje både forebyggande på lang sikt og
resultatorientert handling på kort sikt. Til det siste så har alle klassar i januar hatt gjennomgang av sine
tal/resultat saman med næraste leiar, og prøvd å identifisere svara ned på individnivå. Vidare blir det
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fokus på nye elevsamtaler for å kartlegge meir i detalj. I tillegg vurderer me også ein meir spissa
trivselsundersøking enn kva Elevundersøkinga representerer, i dei klassane som har registrert
mobbing. Statestikken vil også bli drøfta i vårt interne antimobbe-team saman med rektor.
Forebyggande tiltak blir ivaretatt gjennom fokus på relasjonsarbeid, klassemøter og gode klassemiljø
generelt.
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2.57 Ås videregående skole
Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

1204
1270
158,1
11,2
31,9
180 008 200
95,6%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune
Ås videregående skole
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialisering
Påbygg Vg3
Kunst, design og arkitektur
Idrettsfag
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Design og håndverk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret
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60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Ås
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Ås
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Idrettsfag
Kunst, design og arkitektur
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Studiespesialisering
Teknikk og industriell produksjon
Ås videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

4,5
3,1
8,5
4,2
2,2
10,2
24,0
4,5
3,4
4,6

32,6
11,8
19,1
16,0
20,7
15,9
11,0
14,9
23,7
17,5

5,7
2,9
6,5
4,5
3,8
7,1
21,2
4,2
4,2
4,4

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total

Gjennomsnitts Gjennomsnitts
karakter inn
karakter ut
4,80
3,78
4,26
4,43
4,00
4,20
4,35
4,70
3,66
4,32
4,25

Ås videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Karakter
utvikling

4,57
4,10
4,32
4,46
4,16
4,30
4,75
4,47
3,76
4,63
4,38

-0,23
0,33
0,06
0,03
0,15
0,09
0,41
-0,22
0,10
0,31
0,13

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Ås videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Idrettsfag (ID)
Kunst, design og arkitektur (KD)
Studiespesialisering (ST)
Påbygg (PB)
Design og håndverk (DH)
Elektrofag (EL)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Teknikk og industriell produksjon (TP)
Elektro og datateknologi
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Teknologi- og industrifag

Vg1

Vg2

Vg3

Total

3,3
0,0
1,5

5,9
0,0
1,9

4,8
0,0
2,2
4,5

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

0,0
0,0
2,7
3,2

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

Ås videregående skole

0,0

1,8

2,4

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Ås videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultatene
Gjennomføring
Ås videregående skole har de siste årene hatt en jevn oppadgående trend på fullført og bestått. Det
har vært noen utfordringer med registrering for International Baccalaureate (BI) som gjør at
tallmaterialet her er mer usikkert. Tas BI ut, øker beståttprosenten fra 88 til 90 prosent for skolen som
helhet. Vi er godt fornøyde med beståttprosenten, og den er resultat av et langsiktig arbeid både i
forhold til vurdering, pedagogiske grep og tilstedeværelse.
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Forskjellene i beståttprosent i klassene er store. Flere klasser (i alt 15) har en beståttprosent på 100. Vi
har også tre forsterka grupper der de fleste elevene har interne opplærinsplaner og ikke går for
karakter i fagene. Disse klassene er også med i statistikken.
Vi er spesielt stolte av resultatene på Påbygg der vi i år har 96 prosent fullført og bestått. Selv om vi
har gått ned fra to klasser til en klasse, har vi gjort flere tiltak for å få dette til.
Fravær
Totalfraværet på skolen er gått mye ned siden 2014-15. Da vi hadde kvalitetsdialog med
fylkeskommunen, fikk vi i oppgave å få ned fraværet. I løpet av to år hadde vi nådd målet vårt om å
komme på snittet i fylket for fravær.
Når vi ser på fraværet for skoleåret 2019-20, ser vi at to utdanningsprogram utpeker seg, nemlig
Helse- og oppvekstfag og Påbygg Vg3. Påbygg Vg4 gjelder kun en elev, så disse tallene ser vi bort fra.
Til tross for dette har disse programområdene høyere fullførtprosent enn snittet i fylket.
Utvikling i karaktersnitt
Totalt sett går elevene fra Ås ut med bedre snitt enn da de ble tatt inn. Dette er særlig tydelig på de
yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Mange elever på disse utdanningsprogrammene yter mindre på
ungdomsskolen enn de gjør når de kommer på videregående. Vi opplever at mange av disse elevene
opplever stor relevans når de starter på et yrkesfaglig utdanningsprogram.
Vi ser en normal utvikling på Vg1 Studiespesialisering (ST) der elevene har en nedadgående
karakterutvikling i Vg1. Desto gledeligere er det å se oppgangen i Vg3 ST selv om dette kan skyldes at
vi ikke hadde eksamen dette året.
Elevundersøkelsen
Vi er godt fornøyde med resultatene fra årets elevundersøkelse. Alt i alt er elevene godt fornøyd med
skolen og resultatene er enten på snittet i fylket eller over snittet. Vi ser også at vi har hatt en gledelig
utvikling det siste året når det gjelder vurdering for læring, støtte fra lærerne og motivasjon. Vi har
spesielt jobbet mye med vurdering for læring og er glade for resultatene her.
Mobbing
I år har vi ingen røde tall på mobbing i motsetning til i fjor der totalsnittet var på 4,7 prosent. Idrettsfag
skiller seg noe ut, og dette kan skyldes at elevene her er ganske fysiske mot hverandre. Vi ser også at
det er flere utdanningsprogram som er på grønt nivå og der ingen elever melder om mobbing.
Likevel har vi vært inne og sett på resultatene for enkeltklasser, og vi har et par klasser der vi allerede
har hatt samtaler med elevene om hvordan vi oppfører oss mot hverandre.
Elevdemokrati og medvirkning
Resultatene på elevdemokrati og medvirkning føyer seg inn i rekken over positive resultater ved
skolen. Vi ser at resultatene ligger over snittet i fylket, og dersom vi ser på fjorårets resultater, har vi
hatt en liten øking på alle spørsmålene.
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Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Vi har laget en rutine for tett elevoppfølging der kontaktlærer hver tredje uke gir oversikt til
avdelingsleder på hvordan det går med elevene i klassen både faglig og i forhold til fravær. Deretter er
det møte med avdelingsleder, rådgiver og rektor som drøfter resultatene og vurderer ulike støttetiltak.
Vi setter raskt inn støttetiltak når vi ser at det er behov for det, samtidig som vi har ressurser til
støtteundervisning i engelsk og matematikk der lærere kan gå inn i ulike grupper, enten i klassen eller
ved at elever samles i mindre grupper.
På påbygg har vi valgt kontaktlærerne med omhu. I tillegg har vi endret tilbudet slik at hele klassen har
samme programfag, sosiologi og sosialantropologi.
Vår største utfordring for å bedre gjennomføringen er å få flere minoritetsspråklige elever til å fullføre
og bestå. Svake norskkunnskaper og ofte manglende forkunnskaper er en hindring. Selv med særskilt
språkopplæring, viser det seg at de ofte sliter med å bestå i norsk og engelsk. Vi oppfordrer elevene til
å bruke retten sin for flere år på videregående. I tillegg må vi se på andre tiltak for å få denne gruppa
til å bestå.
Vi har økt bemanning på miljøarbeidere og rådgivere for å kunne gi elevene et så godt tilbud som
mulig med hjelp- og støttetiltak. Skolehelsetjenesten er også en viktig bidragsyter i dette arbeidet.
Aller viktigst er arbeidet som lærerne gjør med å følge opp sine elever og melde fra dersom elevene
ikke har utbytte av opplæringen. Vi har samarbeidsmøter rundt klassene på Vg1 og tett dialog med
lærerne.
Miljøarbeiderne og kontaktlærerne er viktige i skolemiljøet for elevenes trivsel. Når elevene trives, blir
resultatene på elevundersøkelsen bedre, og de har gode forutsetninger for læring.
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2.58 Åssiden videregående skole

Antall elever
Antall elevplasser
Antall lærere (årsverk)
Antall ledere (årsverk)
Antall andre ansatte (årsverk)
Budsjett (kroner)
Forbruk

1204
1270
158,1
11,2
31,9
180 008 200
95,6%

Gjennomføring
Skoleårsgjennomføring skoleåret 2019-20, prosent
Viken fylkeskommune
Åssiden videregående skole
Teknikk og industriell produksjon
Service og samferdsel
Restaurant - og matfag
Påbygg Vg4
Påbygg Vg3
Medier og kommunikasjon
Helse- og oppvekstfag
Elektrofag
Design og håndverk
Bygg- og anleggsteknikk
0.0

10.0

20.0

Fullført og bestått

30.0

40.0

50.0

Gjennomført skoleåret

351

60.0

70.0

Sluttet

80.0

90.0

100.0

Totalfravær, prosent
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Studieforberedende utdanningsprogram, Åssiden
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Åssiden
Studieforberedende utdanningsprogram, Viken
Yrkesfaglige utdanningsprogram, Viken

Fravær skoleår 2019-20
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Medier og kommunikasjon
Påbygg Vg3
Påbygg Vg4
Restaurant - og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Åssiden videregående skole

Fravær, dager

Fravær, timer

Totalfravær, prosent

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

13,5
16,0
5,6
13,3
15,6
11,8
11,2
10,0
25,8
18,4
13,6

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

Kilde: Hjernen & Hjertet
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Læringsresultater
Utvikling i samlet karaktersnitt, skoleåret 2019-20
Trinn
Vg1

Vg2

Vg3 og
Vg4

Utdanningsretning
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total
Studieforberedende utdanningsprogram
Påbygging til generell studiekompetanse
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Total

Gjennomsnitts Gjennomsnitts
karakter inn
karakter ut
4,21
3,54
3,62
4,28
3,89
3,94
3,86
4,46
4,28
4,14
3,83

Åssiden videregående skole
Kilde: Hjernen & Hjertet

Karakter
utvikling

4,15
3,91
3,94
4,29
3,96
4,01
4,20
3,66
4,01
4,02
3,98

-0,06
0,36
0,32
0,01
0,08
0,07
0,35
-0,80
-0,27
-0,12
0,15

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen Åssiden videregående skole, Vg1
Variert opplæring
Relevant opplæring
Faglig utfordring
Støtte hjemmefra
Vurdering for læring
Læringskultur
Støtte fra lærerne
Mestring
Motivasjon
1.0

1.5
2017-18

2.0
2018-19

2.5
2019-20
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3.0
2020-21

3.5

4.0

Viken, 2020-21

4.5

5.0

Mobbing på skolen, skoleåret 2020-21, prosent
Utdanningsprogram
Medier og kommunikasjon (ME)
Påbygg (PB)
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Design og håndverk (DH)
Elektrofag (EL)
Helse- og oppvekstfag (HS)
Restaurant - og matfag (RM)
Service og samferdsel (SS)
Teknikk og industriell produksjon (TP)
Elektro og datateknologi
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Teknologi- og industrifag

Vg1

Vg2

Vg3

Total

0,0

2,0

0,0
10,3

2,1

0,0
0,0
1,3
3,6
0,0
5,0
3,8

0,7
10,3
1,1
0,0
1,1
4,5
4,8
5,0
3,8
3,0
2,3
0,0
2,7
2,8

4,7
7,0

3,0
2,3
0,0
2,7
3,3

Åssiden videregående skole

0,0
6,1

1,8

4,4

Kilde: Hjernen & Hjertet

Elevdemokrati og medvirkning høsten 2020, Vg1
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere
skal ha det i klassen/gruppa?
Hører skolen på elevenes forslag?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal
arbeide med fagene?
1.0
Åssiden videregående skole

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Viken fylkeskommune

Analyse av resultater
Åssiden videregående skole har positiv resultatutvikling på sentrale områder. Det var svært gledelig at
andelen elever med fullført og bestått skoleåret 2019-20 økte signifikant. Fravær av eksamen ser ut til
å ha påvirket positivt. Elevgrunnlaget er mangfoldig, og det er ulike kategorier av sårbare elever i ulike
utdanningsprogram. Det har høsten 2020 vært et svært omfattende arbeid med helhetlig kartlegging
etter at «melding om behov for tilrettelegging» ikke ble formidlet fra grunnskolen som
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tidligere. Påbygg Vg4 går på kveldstid/deltid over to år. I dette kvalitetssystemet viser hele 1.
årsklassen som ikke gjennomført. Sluttresultatet for gjennomføring i denne gruppen etter 2 år er 88,9
prosent, noe som både er et godt resultat og en økning fra tidligere år. Skolen vil vurdere
organiseringen av deltidstilbudet, mange av elevene har full jobb i tillegg og det viser seg i overkant
krevende for noen elever som av denne grunn velger å avbryte.
Avbrudd starter i all hovedsak med fravær. Skolens system for fraværsoppfølging er utviklet over flere
år og i 2020 forsøkt tilpasset til koronasituasjonen. Det er gledelig at nærværet i opplæringen har økt,
særlig i yrkesfaglige utdanningsprogram. Samtidig er det store forskjeller mellom utdanningsprogram
og mellom klasser og trinn i samme utdanningsprogram når det kommer til fravær. Det er en generell
tendens at elever i Vg2 og Vg3 har høyere fravær enn Vg1. Det er grunn til å se nærmere på
læringsmiljøets påvirkning på elevenes tilstedeværelse. Andelen elever som slutter opplæringen i løpet
av året går også markant ned sammenlignet med skoleåret 2018-19. Som tidligere oppgir de fleste
elevene personlige årsaker eller sykdom som forklaring på avbrudd. Det er også en betydelig andel av
elever som er eldre enn sitt kull som avbryter opplæringen, noe skolen har jobbet systematisk med i
enkelte utdanningsprogram. Det viser seg at elever som har erfart å mislykkes tidligere er i faresonen
også etter et omvalg eller senere start på skolegang, Skolens analyse viser at det å ikke få sitt
førstevalg ikke gir betydelig økt risiko for avbrudd på Åssiden videregående skole.
Fem av skolens omtrent 100 klasser scorer rødt på punkt om mobbing og trygt læringsmiljø, i samtlige
av disse klassene var det iverksatt tiltak i forkant av resultatene fra elevundersøkelsen. Arbeidet
videreføres, det vurderes å gjennomføre en ny undersøkelse våren 2021 i utvalgte grupper. I en av
klassene er det meldte avvik også for ansatte, et særlig tett arbeid iverksatt i tråd med skolens
handlingsplan for å forebygge vold og trusler.

Skolens tiltak for å møte utfordringene i resultatene
Læringsmiljøet har vært et satsingsområde i en årrekke og arbeidet mot mobbing er systematisert
gjennom avdelingsvise tverrfaglige team (LTT) som i samarbeid med lærere og elever tidlig
identifiserer utfordringer og utvikler tiltak. I leder har dette skoleåret særlig ansvar for å utvikle det
forebyggende arbeidet mot mobbing. Levekårsundersøkelse har dokumentert at elevene på Åssiden
har flere utfordringer enn ellers i regionen. Tidligere kartlegging viser også at elevene benytter seg av
støttetiltakene i større grad og til andre problemstillinger enn i sammenliknbare skoler, for eksempel
knyttet til rusforebyggende arbeid. Skolen skal videreutvikle sitt omfattende støtteapparat som både
inkluderer interne og eksterne ressurser som jobber systematisk og tverretatlig.
Både helhetlig kartlegging og oppstartsamtaler med foresatte bidrar til oversikt over såkalt sårbare
elevgrupper. Både programfag- og fellesfaglærer bidrar til faglig oppfølging, enten med enkeltelever
eller grupper avdelingsvis for eksempel gjennom studieverksteder.
Skolen har satt i gang et omfattende arbeid for å sikre implementering av nye læreplaner og ny
vurderingsforskrift som skal sikre elevene varierte vurderingsformer, og ikke minst vurderinger som
fremmer motivasjon og lærelyst. Det gjennomføres lærende møter etter en plan i alle avdelinger,
arbeidet skal bidra til å endre praksis i undervisning og dermed bedre resultater i neste
elevundersøkelse på punkt om vurdering, medvirkning og læringskultur.
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Skolen har mellom 600-700 minoritetsspråklige elever, gruppen er overrepresentert blant de som ikke
har fullført og bestått alle fag, særlig innenfor fellesfag. For neste skoleår prioriterer skolen en større,
øremerket ressurs til opplæring i tråd med ny rutine for særskilt språkopplæring. Ressursen skal både
ha administrativt og pedagogisk ansvar.
Selv om Åssiden videregående skole scorer høyere enn Viken fylkeskommune på alle punkter når det
gjelder elevdemokrati og medvirkning, vil skolen jobbe for enda bedre resultater. Strukturen «den lille
skolen i den store» gir et godt grunnlag for å jobbe tett med elevdemokratiet og dette arbeidet
videreføres. I tillegg skal elevmedvirkning i opplæring og vurderingsarbeid prioriteres, her bidrar en
intern styringsgruppe for implementering av fagfornyelsen i å definere de konkrete tiltakene for hele
skolen. I dialogmøter med elevrådsstyret setter elevene ord på utfordringer i koronaperioden. Skolen
jobber nå for å tydeligere få elevenes stemme frem i forhold til digital opplæring og varierte
undervisnings- og vurderingsformer.
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