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1 Innledning 

 
Fylkeskommunen er som skoleeier ansvarlig for kvaliteten på opplæringen i de 
videregående skolene. Tilstandsrapporten skal gi styringsorganene et faktabasert 
grunnlag for beslutninger som angår videregående opplæring på alle nivåer.   
 

Kommunen og fylkeskommunen skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå 
nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein 
del av oppfølgingsansvaret, skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i 
grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og 
læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av kommunestyret og fylkestinget. 
(opplæringsloven § 13-3e, første ledd). 

 
Fullført og bestått videregående opplæring kvalifiserer ungdom og voksne 
utdanningssøkere til høyere utdanning eller arbeidsliv. God opplæring er derfor ikke 
bare viktig for den enkelte elev og lærling, men også i stor grad for regionen. 
 
Kvalitet i opplæringen må utvikles gjennom en felles innsats fra alle involverte, og 
skoleeier har en sentral rolle i å legge til rette for dette.  
 

Å utvikle norsk skole gjennom å stimulere til sterkere profesjonelle fellesskap krever lokale 
skolemyndigheter som forvalter sitt ansvar for skolen på en god måte. Gode eiere har klare 
forventninger til skolen, og legger også til rette for at lærere og skoleledere sammen kan 
utvikle samarbeid som har elevenes læring som sitt hovedmål (Meld. St. 21 Lærelyst, s. 37). 

 
Tilstandsrapporten presenterer resultater på de tre nasjonale styringsområdene 
læringsmiljø, læringsutbytte og gjennomføring. I tillegg har voksne utdanningssøkere 
et eget kapitel. Hvert kapitel innledes med fylkeskommunens overordnede mål fra 
Regionplan Agder 2030, og Utdannings mål for styringsområdet. Disse målene er 
kjent på skolene, og er grunnlag for opplæringsaktiviteten på den enkelte enhet. 
Kapitlene avsluttes med en enkel analyse og vurdering, der vi går bak resultatene og 
drøfter utviklingstrekk og mulige årsaker og sammenhenger. 
 
Kvantitative data har en sentral plass i tilstandsrapporten. Fakta som viser 
fylkeskommunens utvikling, og hvordan Agder ligger an sammenliknet med landet for 
øvrig, er en viktig del av grunnlaget for valg av tiltak fremover. Men vi trenger også å 
høre hvordan de som er involvert i opplæringen, både elever, lærlinger, lærere og 
skoleledere, opplever tilstanden. Representanter for disse gruppene har derfor, i ulik 
grad, bidratt i utarbeidelsen av tilstandsrapporten. 
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1.1 Vedtak etter behandling av Tilstandsrapport 2019 

 
Tilstandsrapport 2019 for Agder fylkeskommune ble behandlet i Fylkestinget 
15.12.2020, sak 108/20. Fylkestinget fattet følgende vedtak: 
 

1. Tilstandsrapport 2019 for videregående opplæring tas til orientering.  
2. Tilstandsrapport 2019 for videregående opplæring legges til grunn for arbeidet 

med å nå målene i regionplan Agder 2030.  
3. Følgende legges til grunn for videre kvalitetsarbeid i videregående opplæring:  

a) Arbeidet for å øke gjennomføringen, gjennom tett oppfølging av elever og 
lærlinger i hele opplæringsløpet, videreføres.  

b) Arbeidet for å sikre god progresjon mellom trinn, og legge til rette for at flere 
elever på Vg2 yrkesfag velger læreplass, prioriteres.  

c) Tiltak for at alle søkere får læreplass og gjennomfører læretiden, prioriteres.  
d) Arbeidet for å sikre god, relevant og tilpasset opplæring, slik at elevene 

opplever mestring og læring, videreføres.  
e) Arbeidet for å nå nullvisjonen for mobbing i skole og lærebedrift videreføres.  
f) Arbeidet for å kvalifisere voksne og innvandrere til videre studier og arbeidsliv 

videreføres. 
g) Arbeidet for å redusere Vg3 fagopplæring fortsetter slik at flest mulig formidles 

ut i lære.  
h) Samarbeidet med kommunene styrkes ytterligere for å bedre produksjonen av 

grunnskolepoeng og for å sikre en god overgang fra grunnskole til 
videregående opplæring. 

 

1.1.1 Kommentar til vedtak pkt. 3 

 
Agder fylkeskommune videreførte arbeidet på alle styringsområdene i skoleåret 
2020-2021. Dette ble imidlertid et spesielt år da håndtering av pandemien tok mye av 
kapasiteten på skolene. Vi lyktes ikke med å bedre resultatene sammenliknet med 
landsgjennomsnittet på læringsutbytte og gjennomføring, og arbeidet med dette vil 
intensiveres i inneværende og kommende skoleår.  
 
Lærebedriftene kunne ikke ta imot så mange lærlinger som planlagt i 2020, og flere 
søkere tok derfor imot tilbud om Vg3 fagopplæring i skole. I 2021 ser vi en betydelig 
økning i antall lærekontrakter. 
 
Samhandlingsstrukturen i Agder fylkeskommune legger til rette for et systematisk 
samarbeid med kommunene. Arbeidet med utdanningssektorens kommuneavtaler er 
imidlertid ikke kommet i gang dette året.  
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2 Sammendrag 

 

Tilstandsrapport 2020 for videregående opplæring presenterer resultater for 
skoleåret 2020-2021, så langt disse er tilgjengelige. For data som går lenger tilbake i 
tid, f.eks. gjennomføring etter 5/6 år, er resultater for daværende Aust-Agder 
fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune omregnet til felles tall for Agder 
fylkeskommune. 
 
Læringsmiljø 
Resultatene fra Elevundersøkelsen er svært stabile over tid, både lokalt og nasjonalt. 
I 2020-2021 er andelen som oppgir at de har blitt mobbet av medelever redusert. 
Dette kan ha sammenheng med at elevene har vært mindre på skolen. 
Fylkeskommunen vil følge nøye med på utviklingen, og fortsette det forebyggende 
arbeidet. Høsten 2020 fikk Agder fylkeskommune på plass en «mobbeknapp», som 
skal gjøre det enkelt for elever og lærlinger å melde fra dersom de ikke har det trygt 
og godt på skolen eller i lærebedriften.  
 
Elevene i Agder fylkeskommune oppgir at de får støtte fra lærerne, har felles regler 
og en god læringskultur på skolen. Men de er mindre motiverte enn vi ønsker, og er 
ikke fornøyde med skolenes vurderingsarbeid og elevmedvirkning. Ungdommens 
fylkesutvalg mener at elevrådene ikke alltid har reell innflytelse på alle skolene. De 
peker også på at luftkvaliteten og temperaturreguleringen ikke er god nok på enkelte 
skoler. 
 
Lærlingundersøkelsen viser at lærlingene i hovedsak mener at opplæringskvaliteten i 
lærebedriftene er god. Andelen som oppgir at de har blitt mobbet på arbeidsplassen 
er betydelig redusert i 2020-2021.  
 
Læringsutbytte 
Elevene i Agder fylkeskommune får karakterer som i hovedsak ligger noe under 
landssnittet. Samtidig kommer ungdommene inn i videregående opplæring med en 
lavere karakterpoengsum enn landet for øvrig. Skolene i Agder arbeider systematisk 
for å øke elevenes læringsutbytte, men har enda ikke lykkes i å nærme seg det 
nasjonale snittet i sentrale fellesfag, bortsett fra matematikk.  
 
Lærebedriftene i Agder har gode resultater. Andelen lærlinger som får Bestått meget 
godt til fag-/svenneprøven er høyere enn landssnittet, og en lavere andel stryker. 
 
Gjennomføring 
Fra 2019 måles elevkullsgjennomføring fem år etter oppstart for elever i 
studieforberedende utdanningsprogram, og seks år etter oppstart for elever i 
yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette gjør at de fleste elever har to år etter normert 
tid til å fullføre. Etter flere år med jevn stigning har Agders gjennomføringstall 
stagnert for kullet som ble målt i 2020, og ligger nå like under landssnittet.  
 
Fylkeskommunen har noe lavere gjennomføring etter ett skoleår enn landssnittet. 
Andelen har økt betydelig de to siste skoleårene, både lokalt og nasjonalt, fordi det 
ikke ble gjennomført eksamen for elever våren 2020 og 2021. Det er stor variasjon i 
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skoleårsgjennomføringen mellom skolene i Agder, og hele syv skoler hadde over 90 
prosent fullført og bestått i 2020-2021.  
 
Andel søkere som fikk lærekontrakt var lavere, både nasjonalt og i Agder, i desember 
2020, enn i desember 2019. Samtidig gikk flere elever fra Vg2 til påbygg. En årsak til 
dette er at pandemien førte til usikkerhet om tilgangen på læreplasser. 
 
Voksne 
Antall voksne i videregående opplæring i Agder fylkeskommune var lavere i 2020 
enn i de foregående årene. Mange voksne har imidlertid behov for mer opplæring 
enn tidligere, slik det samlede aktivitetsnivået, både på karrieresentrene og på 
skolene, har økt. 
 
Fagskolen i Agder gir tilbud om høyere utdanning innen tekniske fag, maritime fag og 
helse- og oppvekstfag. I tillegg tilbyr fylkeskommunen desentralisert fagskole i helse- 
og oppvekstfag. Fylkeskommunen har også ansvar for fengselsundervisning, og er i 
gang med å etablere tilbud i nye Agder fengsel. 
 
Koronapandemien 
Skoleåret 2020-2021 var preget av koronapandemien. Skolene, som stengte helt 12. 
mars 2020, var bare delvis tilbake i normal aktivitet ved skolestart. Mange elever 
måtte ha hjemmeundervisning på grunn av karantene, og det var høyt sykefravær 
blant de ansatte. 
 
Rapporter, utarbeidet av Rambøll og Fafo, viser at nedstengning av skolene ikke har 
påvirket progresjon og gjennomføring. Ulikheter i digital kompetanse, både hos 
elever og lærere, førte imidlertid til store forskjeller i elevenes læringsutbytte i 
perioden. 
 
Veien videre 
I årene fremover vil Agder fylkeskommune arbeide videre for å sikre at alle elever og 
lærlinger har et trygt og godt læringsmiljø. Profesjonsfellesskapet på skolene skal 
styrkes, og bidra til faglig og sosial læring hos elevene. Skolene vil få ansvar for å 
følge opp yrkesfagelevene helt frem til sluttkompetanse. Fullføringsreformen og ny 
integreringslov gir fylkeskommunen utvidet ansvar og nye oppgaver som vil kreve 
mye av opplæringssektoren. 
 
 

  



 
Tilstandsrapport 2020 

7 

3 Tallgrunnlag 

Tabell 1: Befolkningstall i Agder pr. 1.1. 
 2020 2021 

Hele befolkningen 307 231 308 843 

Aldersgruppen 16-19 år 15 518 15 276 
Kilde: SSB 
 

Tabell 2: Elever i Agder fylkeskommune 
  2019-20 2020-21 

Antall elever totalt 10 393 10 507 

Vg1 4 143 4 232 

Vg2 3 552 3 619 

Vg3 2 698 2 656 
Kilde: Utdanningsdirektoratet 

 
Tabell 3: Elever fordelt på utdanningsretning 
2020 Studieforb. Yrkesfag 

Agder 44,6 55,4 

Nasjonalt 49,8 50,2 

Kilde: SSB - Kostra 

 
Tabell 4: Lærlinger i Agder fylkeskommune 
 2019 2020 

Antall lærlinger totalt 2 949 2 896 

Antall nye lærlinger 1 508 1 475 
Kilde: Utdanningsdirektoratet 

 
Tabell 5: Lærere i Agder fylkeskommune 
 Personer Årsverk 

Antall lærere 2019-20 1 662 1 565 
Kilde: Utdanningsdirektoratet og Agder fylkeskommune 
 
Tabell 6: Lærere i videregående skole – pedagogisk utdanning 

Andel i 2020 Nasjonalt Agder 

Førskole-barnehagelærerutdanning 1,2 2,2 

Allmenn-/grunnskolelærerutdanning 6,7 6,1 

Fag- og yrkesfaglærerutdanning 10,8 8,6 

PPU for universitet- og høyskolekandidater 32,9 36,7 

PPU for yrkesfaglærere 18,9 22,1 

Lektorutdanning 8.-13. trinn og tilsv. master 6,1 3,9 

Utdanning i spesialpedagogikk 0,4 0,2 

Annen pedagogisk utdanning 8,7 7,5 

Ingen pedagogisk utdanning 14,3 12,7 
Kilde: SSB (tallene gjelder alle videregående skoler, inkludert private. En lærer telles kun en gang, med den mest relevante 
utdanning for det trinnet vedkommende arbeider på) 
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4 Læringsmiljø 

 

4.1 Mål for læringsmiljø 

 

Regionplan Agder 2030: Mål mot 2030, Utdanning og kompetanse 

 Det har skjedd betydelige forbedringer når det gjelder likestilling, inkludering, 

fysisk og psykisk helse. 

 Barnehager, skoler og høyere utdanning og bedrifter fremmer kultur for 

læring, helse og trivsel. 

 

Overordnet mål for læringsmiljø i Agder fylkeskommune 
Alle elever og lærlinger er del av et inkluderende og mangfoldig fellesskap, opplever 
mestring og får faglige utfordringer. Læringsmiljøet preges av skaperglede og kritisk 
tenkning. 
 
Nasjonalt mål 
Det nasjonale ambisjonsnivået for læringsmiljø er høyt. Opplæringsloven  
§ 9 A-2 slår fast at "Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar 
helse, trivsel og læring". 
 
 
Praksiseksempel – fadderordningen ved Vågsbygd vgs. 
 
Alle Vg1-klasser ved skolen får sin egen faddergruppe ved skolestart. 
Fadderordningen skal bidra til:   

 skape en trygg og god skolestart for alle våre nye elever på skolen 

 nye elever skal vite at de er velkomne, sett og ivaretatt  

gjøre overgangen fra ungdomsskolen til videregående mykere 

 skape sosiale bånd mellom elevene på tvers av klassene og alderstrinnene  

 skape et godt klassemiljø tidlig 

 motvirke ensomhet og utenforskap 

 øke elevers sosiale kompetanse 

 skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket 
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4.2 Resultater 

 
Grunnlaget for resultatmåling for læringsmiljø er Elevundersøkelsen og 
Lærlingundersøkelsen. Elevundersøkelsen er obligatorisk for elever på første trinn, 
men gjennomføres i Agder fylkeskommune på alle trinn i november-desember hvert 
år. Lærlingundersøkelsen sendes ut til alle andreårslærlinger. 
 
Resultatene fra undersøkelsene kategoriseres i fem fargekoder, der mørk grønt er 
best. Grenseverdiene er ulike, for indikatorene motivasjon og vurdering for læring går 
f.eks. rødt opp til 2,89, mens grensen for faglig utfordring er 3,59. På fylkesnivå og 
nasjonalt nivå er resultatene stabile over tid, og de vil i hovedsak være konsentrert 
rundt de tre midterste kategoriene. På skolenivå vil det være større variasjon. 
 

     

 

 

4.2.1 Læringsmiljø i skolen 

 

Skoleåret 2020-2021 gjennomførte 86,9 prosent av elevene i Agder fylkeskommune 
Elevundersøkelsen. Dette er hele 2,8 prosentpoeng mer enn den nasjonale andelen. 
 
Tabell 7: Elevundersøkelsen – indikatorer for trivsel og mobbing 
 2019 

Nasjonalt 

2019 

Agder 

2020 

Nasjonalt 

2020 

Agder 

Trivsel 4,2 4,2 4,2 4,2 

Andel som oppgir mobbing fra medelever 2,5 2,7 1,8 2,0 

Andel som oppgir digital mobbing 0,7 0,6 0,6 0,6 

Andel som oppgir mobbing fra voksne 1,8 1,6 1,3 1,6 

Kilde: Hjernen og Hjertet (Det settes ikke fargekoder for mobbing) 

 

Tabell 8: Elevundersøkelsen – indikatorer for undervisningskvalitet 
 2019 

Nasjonalt 

2019 

Agder 

2020 

Nasjonalt 

2020 

Agder 

Motivasjon 3,6 3,6 3,7 3,6 

Støtte fra lærerne 4,1 4,1 4,1 4,1 

Felles regler 4,1 4,1 4,2 4,2 

Læringskultur 3,9 3,9 4,0 4,0 

Vurdering for læring 3,4 3,4 3,4 3,4 

Faglig utfordring 4,3 4,4 4,4 4,4 

Kilde: Hjernen og Hjertet 

 
 
 
 
 
 
 



 
Tilstandsrapport 2020 

10 

Tabell 9: Elevundersøkelsen – indikator for elevmedvirkning 
 

Elevdemokrati og medvirkning 

2019 

Nasjonalt 

2019 

Agder 

2020 

Nasjonalt 

2020 

Agder 

Samlet 3,5  3,5 3,6 3,5 

Studieforberedende 3,5 3,4 3,5 3,4 

Påbygg 3,4 3,4 3,5 3,4 

Yrkesfag 3,7 3,6 3,7 3,7 

Kilde: Hjernen og Hjertet 

 
 
 
4.2.2 Læringsmiljø i fag- og yrkesopplæringen 

 
I 2020 gjennomførte 67,5 prosent av andreårslærlingene i Agder fylkeskommune 
Lærlingundersøkelsen. Dette er hele 4,2 prosentpoeng mer enn den nasjonale 
andelen. 
 
Tabell 10: Lærlingundersøkelsen – indikatorer for trivsel og mobbing 
 2019 

Nasjonalt 

2019 

Agder 

2020 

Nasjonalt 

2020 

Agder 

Trivsel 4,3 4,3 4,3 4,4 

Andel lærlinger som oppgir at de har blitt 
mobbet på arbeidsplassen 

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

Kilde: Hjernen og Hjertet  

 

Tabell 11: Lærlingundersøkelsen – indikatorer for opplæringskvalitet.  

  
2019 

Nasjonalt 

2019 

Agder 

2020 

Nasjonalt 

2020 

Agder 

Motivasjon 4,1 4,1 4,2 4,3 

Medvirkning, veiledning, egenvurdering 3,9 3,9 3,9 4,0 

Læreplan 3,9 3,9 4,0 4,1 

HMS 3,9 3,9 4,1 4,1 

Forberedelse til fagprøven 3,7 3,6 3,7 3,7 

Kilde: Hjernen og Hjertet  

 

Tabell 12: Lærlingundersøkelsen – indikatorer for overgang skole-lære 

 
2019 

Nasjonalt 

2019 

Agder 

2020 

Nasjonalt 

2020 

Agder 

YFF som forberedelse til læretid 4,0 4,0 4,0 4,0 

Oppl. i skole som forberedelse til læretid 3,7 3 3,6 3,7 

Kilde: Hjernen og Hjertet 
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Tabell 13: Lærlingundersøkelsen - andel svar i de to beste kategoriene 
2020-2021 Nasjonalt Agder 

Er du motivert til å lære i bedriften 93 95 

Trives du på arbeidsplassen 85 88 

Utplassering i Vg1 og Vg2 el. kun Vg2   80 79 

Har intern plan for opplæringen 65 67 

Opplevd mobbing på arbeidsplassen 3,3 2,8 

Kilde: Utdanningsdirektoratets analyse av lærlingundersøkelsen (voksne uten opplæringsrett er inkludert i tallene) 

 

Tallene på nasjonalt nivå er supplert med tall for Agder, hentet fra 
Utdanningsdirektoratets rapportportal. Tallene viser hvor stor andel av 
respondentene som har svart en av de to beste kategoriene. 
 
 
4.2.3 Preikes – digital skolehelsetjeneste 

 
Ungdom i Agder har lenge etterlyst en digital skolehelsetjeneste. Arendal kommune 
tok på seg oppdraget med å utvikle tjenesten, og etablerte et prosjekt i samarbeid 
med fylkeskommunen våren 2021. Prosjektets overordnede mål er å opprette og 
drifte en digital skolehelsetjeneste som skal supplere ordinær skolehelsetjeneste i 
arbeidet for å fremme god psykisk, fysisk og seksuell helse, og forebygge uhelse hos 
elever og lærlinger i videregående opplæring i Agder fylkeskommune.  

Ungdom har vært med i utforming av tjenesten, og deltar i prosjektgruppen sammen 
med Arendal kommune. Nettstedet Preikes.no startet opp i september 2021 og tilbyr 
blant annet chat, meldingstjeneste, og oversikt over åpningstider for Ungdommens 
helsestasjon og skolehelsetjenesten. 
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4.3 Læringsmiljø – analyse og vurdering 

 

4.3.1 Læringsmiljø i skolen 

 

Resultatene i Elevundersøkelsen er i hovedsak stabile fra år til år på alle indikatorene 
på nasjonalt nivå og på fylkesnivå. På skolenivå gir undersøkelsen imidlertid viktig 
informasjon om hvordan elevene opplever skolemiljøet sitt. Den enkelte skolen kan 
bryte ned svarene på avdelings- og klassenivå, og få et godt grunnlag for 
skolemiljøarbeidet. 
 
På fylkesnivå er det lite forskjell på svarene fra gutter og jenter, men elever på 
yrkesfag svarer generelt mer positivt enn elever på studieforberedende 
utdanningsprogram. 
 
Agder fylkeskommune har nulltoleranse for alle former for mobbing og krenkelse. Alle 
elever og lærlinger skal trives og føle seg trygge på skolen og arbeidsplassen. 
Opplæringslovens kap. 9 A gir bestemmelser om hva skolene skal gjøre for å 
forebygge mobbing og trakassering, og hvordan de skal opptre dersom dette likevel 
skjer. Både Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har i flere år 
hatt planer for skolenes arbeid med elevenes skolemiljø. I 2020 ble planene 
omarbeidet til felles retningslinjer for håndtering av brudd på elevenes rett til et trygt 
og godt skolemiljø. 
 
Trivsel og mobbing 
På indikatoren trivsel er det bare små variasjoner mellom skolene, fra 4,0 til 4,5. Det 
er også små forskjeller mellom utdanningsprogrammene, og likt for yrkesfag og 
studieforberedende.  
 
Antallet elever som oppgir at de har blitt mobbet er redusert. I 2018 oppgav 237 
elever at de var blitt mobbet av medelever. I 2019 var tallet 212, og i 2020 178. Dette 
kan ha sammenheng med hjemmeskole og mindre kontakt mellom elevene. Det er 
også gledelig at andelen som oppgir at de har utsatt for digital mobbing ikke har gått 
opp, selv om bruken av digitale plattformer økte betydelig skoleåret 2020-2021.  
Fylkeskommunen fikk på plass en digital mobbeknapp ved skolestart høsten 2020. 
Knappen ligger på fylkeskommunens og den enkelte skolens nettside, og gjør det 
enkelt for elever og lærlinger å melde fra dersom de ikke har det trygt og godt i 
opplæringen. 
 
Undervisningskvalitet 
Elevene i Agder fylkeskommune er i hovedsak fornøyde med undervisningskvaliteten 
på skolen, de fleste indikatorene ligger på grønt nivå. På motivasjon og vurdering for 
læring har imidlertid resultatene gjennom flere år vært dårligere enn vi ønsker. For 
indikatoren motivasjoner er det særlig spørsmålet «Hvor godt liker du 
skolearbeidet?» som trekker resultatet ned. Her er gjennomsnittsskåren 3,3. 
 
Vurdering for læring har det vært jobbet systematisk med gjennom mange år, både 
på nasjonalt nivå og i Agder. Det ligger hele ni spørsmål bak denne indikatoren, og 
det er spørsmål som gjelder egenvurdering som får lavest skåre. Elever på 
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yrkesfaglige utdanningsprogram er mest fornøyd med skolens vurdering. Det kan 
henge sammen med at vurderingen i programfagene er mer situasjonsbasert og 
konkret enn det er mulig å få til i teoretiske fag. 
 
Elevmedvirkning 
Elevdemokrati og medvirkning er viktig for å gi elevene en god skolehverdag og et 
godt læringsmiljø. Men det er kanskje enda viktigere som forberedelse for fremtidig 
deltakelse og engasjement i samfunnslivet.  
 
Spørsmålene bak denne indikatoren gjelder både medvirkning i læringsarbeidet og 
deltakelse i elevrådsarbeid eller annet arbeid som tillitsvalgt. Elevene svarer mest 
positivt på spørsmål som gjelder elevrådsarbeid, og mest negativt på spørsmål om 
de får være med på å velge arbeidsmåter i fagene. Elever på yrkesfag svarer også 
her mer positivt enn elever på studieforberedende utdanningsprogram.  
 
Ungdommens fylkesutvalg påpeker at selv om skolene oppfyller de formelle kravene 
til elevrådsarbeid, fungerer det ikke alltid like godt i praksis. 
 
  
4.3.2 Læringsmiljø i fag- og yrkesopplæringen 

 
En høy svarprosent gir best grunnlag for oppfølging av resultatene. Målet er at 75 
prosent av lærlingene skal svare på undersøkelsen. Ved 10 opplæringskontor var 
svarprosenten over 80. Samtidig hadde seks opplæringskontor en svarprosent på 
under 50.   
 
Trivsel og mobbing 
Lærlingene i Agder trives i bedriften, i likhet med lærlinger ellers i landet. Andelen 
som oppgir at de er blitt mobbet, er betydelig redusert i Agder i 2020. Av lærlingene 
som oppgav at de var blitt mobbet på arbeidsplassen, svarte 81,5 prosent at de var 
mobbet av kolleger og 11,1 prosent svarte at de var mobbet av ledelsen. 
Oppvekstombudet melder at saker relatert til mobbing som de blir kjent med, først og 
fremst handler kommunikasjonsutfordringer og misforståelser. 
 
Utdanningsprogram for service og samferdsel har høyest andel som oppgir mobbing, 
med elektrofag som nummer to. Litt flere gutter enn jenter oppgir at de blir mobbet, 
men det er også flere gutter som er lærlinger.  
 
Opplæringskvalitet 
Lærlingene er i hovedsak fornøyd med opplæringskvaliteten. Indikatoren 
Medvirkning, veiledning og egenvurdering består av seks spørsmål, og lærlingene 
svarte mest positivt på et spørsmål om de får hjelp og støtte i arbeidet dersom de 
trenger det.   
 
Lærlingene svarte også positivt på om opplæringen forberedte dem til fagprøven. 
71,5 prosent svarte «i nokså stor grad» eller «i svært stor grad» på spørsmål om de 
vet hva de må kunne til fagprøven. 66,1 prosent svarte det samme på spørsmål om 
de vet hvordan fagprøven skal gjennomføres. 
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5 Læringsutbytte 

 

5.1 Mål for læringsutbytte 

 

Regionplan Agder 2030, Fremtidsbilde Agder, Utdanning og kompetanse 

«Trygghet, trivsel og verdsetting av mangfold gir grunnlag for at alle barn og 
unge får oppfylt sitt potensial til læring. De som har behov for særskilt 
oppfølging eller tilrettelegging blir tidlig identifisert og får kvalifisert hjelp. Det 
er fokus på å gi barn og unge lærelyst og kompetanse som fremmer 
demokrati, medborgerskap, internasjonal forståelse, god folkehelse, 
livsmestring og bærekraft. Ansatte i barnehage og skole har nødvendig og 
oppdatert kompetanse».  

 

Overordnet mål for læringsutbytte i Agder fylkeskommune 
Alle elever og lærlinger som går ut av videregående opplæring har fag- og 
samarbeidskompetanse som gjør dem i stand til å mestre videre utdanning og 
arbeidsliv. Livsmestring, innovasjon og bærekraft er sentrale elementer i 
opplæringen. 
 
 
Praksiseksempel – lærerspesialister på Mandal vgs. 
Mandal vgs. hadde ni lærerspesialister skoleåret 2020-2021, i realfag, norsk, 
engelsk, yrkesfag, digital kompetanse, opplæring av flerspråklige elever og 
lærerutdanning. De viktigste oppgavene for lærerspesialistene er: 

 Sette seg godt inn i nye læreplaner og eksamensordninger, og bidra til at 
kolleger gjør det samme. 

 Initiere nye undervisningsmetoder som øker elevenes læring. 

 Kartlegge elevene ved skolestart. 

 Etablere felles praksis for innlæring og felles planer i fagkollegiet. 

 Fremme profesjonsfellesskap og kultur for faglig utvikling. 

 
  

5.2 Resultater 

 

Læringsutbytte måles i hovedsak gjennom skolens sluttvurdering, og resultater fra 
fag- og svenneprøver. Hvis resultatene skal brukes som indikator på 
undervisningskvalitet, kan vi imidlertid ikke bare se på karakterene. Kompetansen 
elevene kommer inn i videregående opplæring med har stor betydning for 
læringsutbyttet.  
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5.2.1 Læringsutbytte i skolen 

 

På grunn av koronapandemien ble det ikke gjennomført eksamen for elever 
våren 2020 og 2021. Tilstandsrapporten presenterer derfor kun 
standpunktkarakterer. 

 
Tabell 14: Karaktersnitt alle karakterer, 2020-2021 

 
Kilde: Hjernen og Hjertet 

 

Tabell 15: Karaktersnitt alle karakterer, utvikling 

 
Kilde: Hjernen og Hjertet 

 

Tabell 16: Standpunktkarakter i studieforberedende fellesfag   
  Nasjonalt 

Vår 2020 

Agder  

Vår 2020 

Nasjonalt 

Vår 2021 

Agder  

Vår 2021 

Norsk hovedmål Vg3 4,2 4,1 4,2 4,1 

Norsk sidemål Vg3 4,0 3,8 4,0 3,9 

Engelsk Vg1 4,5 4,3 4,4 3,9 

Matematikk 2P 3,8 3,8 3,7 3,8 

Kilde: Hjernen og Hjertet 

 
Tabell 17: Standpunktkarakter i studieforberedende fellesfag fordelt på kjønn  
 Vår 2021 Gutter Jenter 

Norsk hovedmål Vg3 3,8 4,3 

Norsk sidemål Vg3 3,6 4,1 

Engelsk Vg1 3,6 4,5 

Matematikk 2P 3,6 3,9 

Kilde: Hjernen og Hjertet 

 

4,31

3,88

3,81

4,1

4,36

3,95

3,88

4,18

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

Studieforberedende

Yrkesfag

Påbygg

Samlet

Nasjonalt

Agder

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Agder

Nasjonalt
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Tabell 18: Standpunktkarakter i yrkesfaglige fellesfag   
   Nasjonalt 

Vår 2020 

Agder  

Vår 2020 

Nasjonalt 

Vår 2021 

Agder  

Vår 2021 

Norsk Vg2 3,8 3,7 3,8 3,7 

Engelsk Vg2 3,8 3,7 3,8 3,6 

Matematikk 2P-Y 3,6 3,4 3,6 3,5 

Kilde: Hjernen og Hjertet 

 

Tabell 19: Standpunktkarakter i yrkesfaglige fellesfag fordelt på kjønn 
  Vår 2021 Gutter Jenter 

Norsk Vg2 3,4 4,1 

Engelsk Vg2 3,4 3,8 

Matematikk 2P-Y 3,7 3,5 

Kilde: Hjernen og Hjertet 

 

Tabell 20: Standpunktkarakter i yrkesfaglige programfag 
Agder 2019 2020 2021 

Barne- og ungdomsarbeiderfag 4,4 4,4 4,5 

Byggteknikk 3,8 4,0 3,7 

Elenergi 4,1 4,3 4,2 

Frisør 4,2 4,3 4,6 

Helsearbeiderfag 3,8 4,1 4,3 

Automatisering 4,6 4,5 4,5 

Data og elektronikk 4,9 4,0 3,9 

IKT-servicefag 3,7 3,7 3,8 

Kokk- og servitørfag 3,8 3,8 3,7 

Salg, service og sikkerhet 3,9 4,1 3,9 

Kilde: Hjernen og Hjertet (resultater på nasjonalt nivå er ikkje tilgjengelige) 

 
 

 

 

5.2.2 Læringsutbytte i fag- og yrkesopplæringen 
 

Tabell 21: Standpunktkarakter i yrkesfaglig fordypning YFF 
  Nasjonalt 

2019-2020 

Agder  

2019-2020 

Nasjonalt 

2020-2021 

Agder  

2020-2021 

YFF Vg1 168 årstimer 4,4 4,3 4,4 4,4 

YFF Vg2 253 årstimer 4,5 4,4 4,5 4,5 

Kilde: Hjernen og Hjertet 

 

Resultater for avlagte fag- og svenneprøver gjelder kandidater med og uten 

opplæringsrett, inkludert voksne. 
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Tabell 22: Resultater fag- og svenneprøver - utvikling 

Agder, antall 2019 2020 2021* 

Totalt 2143 2016 1811 

Bestått meget godt 668 663 564 

Bestått 1316 1219 1129 

Ikke bestått 157 134 118 

Kilde: Avdeling for fag- og yrkesopplæring 

 

Tabell 23: Resultater fag- og svenneprøver – bedrift og fagopplæring i skole  
Agder, andel 2020 bedrift 2020 skole 2021* bedrift 2021* skole 

Bestått meget godt 33,7 19,0 32,4 17,1 

Bestått 60,5 59,5 62,6 59,9 

Ikke bestått 5,8 21,6 5,0 23,0 

Kilde: Avdeling for fag- og yrkesopplæring 

 

*Tallene for 2021 er hentet 15. oktober, og vil øke når flere fag- og svenneprøver 

gjennomføres utover høsten.  
 
 
 
 
 
 

5.3 Læringsutbytte – analyse og vurdering 

 

5.3.1 Læringsutbytte i skolen 

 

Karakterutvikling 
Karaktersnittet var samlet sett betydelig høyere skoleåret 2019-2020 enn foregående 
år, og økningen fortsatte i 2020-2021. En viktig årsak til dette er at det ikke ble 
gjennomført eksamen. Standpunktkarakterene settes på grunnlag av alle 
kompetansemålene i læreplanen, og er ofte bedre enn eksamenskarakteren. Den 
samme økningen finner vi over hele landet, og Agder er ikke kommet nærmere det 
nasjonale karaktersnittet.  
 
Elevenes grunnskolepoengsum, dvs. gjennomsnittskarakter gange ti, har økt jevnt i 
hele landet, også i Agder, de siste årene. For skoleåret 2019-2020 økte imidlertid 
flere fylker mer enn oss, og Agder hadde lavest grunnskolepoeng i landet. Skoleåret 
2020-2021 var Agders grunnskolepoeng ytterligere redusert. Dette er noe av 
forklaringen på at karaktersnittet i de videregående skolene i Agder fylkeskommune 
er lavere enn landssnittet.  
 
Standpunktkarakterene i norsk på Vg3 studieforberedende i Agder har blitt litt bedre 
hvert år. Vi har imidlertid ikke heller ikke her kommet nærmere det nasjonale snittet, 
men ligger stabilt 0,1 karakter under. Den samme differansen finner vi igjen på 10. 
trinn. I andre sentrale fellesfag ligger vi på, eller like under, landssnittet. I matematikk 
2P ligger Agder over landssnittet i 2021.  
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Jentene har betydelig bedre karakterer i fellesfagene enn guttene, både på 
studieforberedende og yrkesfag, bortsett fra i 2P-Y. Kjønnsforskjellen er størst i 
språkfagene.  
 
Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram har generelt bedre karakterer i 
programfagene enn i fellesfagene. Dette er naturlig ut fra at programfagene i større 
grad representerer elevenes egne valg og interesser. 
 
Undervisningskvalitet 
Skolenes undervisningskvalitet er den viktigste innsatsfaktoren for læringsutbytte. 
Grunnlaget for undervisningskvalitet er bl.a. den enkelte lærerens kompetanse, 
skolens profesjonsfellesskap, skoleledelsen og støttesystemet rundt undervisningen. 
 
Agder fylkeskommune har satset stort på etter- og videreutdanning for lærere de 
siste årene. Skoleåret 2020-2021 tok 155 lærere studiepoenggivende 
videreutdanning. Alle lærere hadde tilbud om etterutdanning uten studiepoeng, bl.a. 
gjennom desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp), og fagforum. 35 lærere, 
fordelt på 10 skoler, hadde funksjonen som lærerspesialist. 
 
Det ser imidlertid ikke ut til at denne satsingen har bidratt til å øke læringsutbyttet ut 
over den generelle økningen vi har på nasjonalt nivå.  
 
 
5.3.2 Læringsutbytte i fag- og yrkesopplæringen 

 
I Agder får 33 prosent av de som går opp til fag-/svenneprøve vurderingen Bestått 
meget godt. Det nasjonale snittet er 30 prosent. Andelen som ikke består ligger 
omtrent på landssnittet.   
 
Kandidater til fag- og svenneprøven som har gjennomført hele fag- og 
yrkesopplæringen i skole utgjør en svært liten del av det totale tallet. Det er imidlertid 
en betydelig lavere andel av disse som får Bestått meget godt, og en høyere andel 
som ikke består.  
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6 Gjennomføring 

 

6.1 Mål for gjennomføring 

 

Regionplan Agder 2030, Mål mot 2030, Utdanning og kompetanse 

«En høyere andel elever og studenter gjennomfører videregående opplæring, 

fagskole og høyere utdanning»  

 

Overordnet mål for gjennomføring i Agder fylkeskommune 
Alle elever og lærlinger som er i stand til det gjennomfører opplæringen. Skolene og 
lærebedriftene bruker varierte opplærings- og vurderingsformer, som møter 
forutsetningene til den enkelte. 
 
 
Praksiseksempel – YFF på Tvedestrand vgs. 
Skolen vil gi elevene i helse- og oppvekstfag større forståelse for arbeidslivets 
krav, og formidler dette fra første dag. Målet er at elevene er bevisste i valg av 
praksisplass i YFF på Vg1, og siden i valg av programområde på Vg2. I forkant av 
utplasseringsperioden og underveis i perioden vinkler faglærerne i HO 
programfagene slik at de rettes mot den praksisen elevene skal ut i.  
 
Vi vil lage en rød tråd mellom Vg1 og Vg2. På Vg2 bringes arbeidslivets krav inn i 
læringshverdagen. Det er viktig at skolens fasiliteter stemmer med bransjekrav, og 
at skolen legger vekt på å ha en god dialog med fag- og yrkesopplæringen.  
 

 
 
 
 

6.2 Resultater 
 
Gjennomføring i videregående opplæring måles gjennom to ulike indikatorer, 
skoleårsgjennomføring og årskullgjennomføring. Tall for skoleårsgjennomføring viser 
hvor stor andel av elevene som har fullført og bestått ett enkelt skoleår. Tall for 
årskullgjennomføring viser hvor stor andel i ett årskull som har fullført og bestått to år 
etter normert fullføringstid. Måletidspunktet er fem år etter oppstart i videregående 
opplæring for elever på studieforberedende utdanningsprogram, og seks år etter for 
elever på yrkesfaglige utdanningsprogram.  
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6.2.1 Årskullgjennomføring  

Resultatene for 2020 gjelder elevkullet som begynte videregående opplæring 
yrkesfag høsten 2014 og studieforberedende høsten 2015.  

 
Tabell 24: Årskullgjennomføring, fylkesresultater målt i 2020 

 
Kilde: SSB. Tallene inkluderer fullført planlagt grunnkompetanse  

 
Tabell 25: Status for årskullgjennomføring  
Agder 2011-2017 2012-2018 2013-2019 2014-2020 

Fullført og bestått 76,8 78,1 78,3 78,2 

Grunnkompetanse 2,4 2,8 3,0 2,8 

Fortsatt i opplæring 3,2 2,8 3,0 3,2 

Fullført, ikke bestått 6,1 4,9 5,1 5,3 

Sluttet 11,5 11,4 10,7 10,6 

Kilde: SSB. (Oppstartsår gjelder yrkesfag, studieforberedende er ett år senere) 

 
Tabell 26: Årskullgjennomføring fordelt på utdanningsretning 
Agder 2014-2020 Studieforb. Yrkesfag 

Fullført og bestått 87,8 68,3 

Grunnkompetanse 1,9 3,8 

Fortsatt i opplæring 1,5 4,8 

Fullført, ikke bestått 5,3 5,2 

Sluttet 3,4 17,9 

Kilde: SSB 

 

Tabell 27: Årskullgjennomføring fordelt på kjønn 
2014-2020 Gutter Jenter 

Andel fullført og bestått Agder 78,8 83,2 

Andel fullført og bestått nasjonalt 78,9 86,6 

Kilde: SSB 
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6.2.2 Skoleårsgjennomføring  

 

Fullført og bestått skoleår tar utgangspunkt i antall elever pr. 01.10. et gitt skoleår, 

og måler andel som har bestått alle fag ved avslutningen av skoleåret. 

 

Tabell 28: Status for gjennomføring etter ett skoleår 
Agder 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Fullført og bestått 84,2 84,0 87,4 88,9 

Fullført, ikke bestått 5,7 5,5 2,7 2,9 

Gjennomført, mangler vurdering (IV) 6,0 6,8 6,6 4,9 

Sluttet 4,0 3,7 3,2 3,3 

Kilde: Hjernen og Hjertet 

 

Tabell 29: Skoleårsgjennomføring fordelt på utdanningsretning 
Agder 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Studieforberedende 88,1 86,9 90,2 92,5 

Påbygg 69,3 69,7 82,5 84,0 

Yrkesfag 80,8 81,6 83,8 84,8 

Kilde: Hjernen og Hjertet 

 
Tabell 30: Skoleårsgjennomføring fordelt på kjønn 

2020-2021 
Gutter 

nasjonalt 
Jenter 

nasjonalt 
Gutter 
Agder 

Jenter 
Agder 

Andel fullført og bestått 88,7 91,4 87,9 89,8 

Kilde: Hjernen og Hjertet 

 
Tabell 31: Overganger mellom trinn  

 
Kilde: Hjernen og Hjertet   

 

Tabellen viser overgangen fra det angitte skoleåret til det neste, for Vg1 og Vg2. 
Repetisjon/omvalg viser andelen elever som går et trinn om igjen, eller begynner på nytt på 
et lavere trinn. 
 

Tabell 32: Andel elever med ikke vurdering, IV, til standpunkt 
2019-2020 Gutter Jenter Samlet 

IV i minst ett fag, Agder 5,1 3,6 4,3 

IV i minst ett fag, nasjonalt 3,8 2,3 3,1 

IV i kun ett fag, Agder 2,1 1,5 1,8 

IV i kun ett fag, nasjonalt 1,6 1,0 1,3 

Kilde: Utdanningsdirektoratet 
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Tabell 33: Skolebidrag årsbestått 
Agder 2019-2020 Nedre grense Gjennomsnitt Øvre grense 

Yrkesfag -1,9 -0,9 0,2 

Studieforberedende -2,1 -1,5 -0,8 

Kilde: Utdanningsdirektoratet (tallene inkluderer private skoler) 

 
Skolebidrag årsbestått indikerer hvor mye en skole bidrar til å få elevene til å fullføre 
og bestå, sammenlignet med hvordan bidraget til elever med tilsvarende 
forutsetninger på landsnivå er. Skolebidraget tilsvarer dermed forskjellen mellom 
andelen elever som faktisk fullfører og består, og andelen som forventes å fullføre og 
bestå. Øvre og nedre grense viser usikkerhetsmarginen i målingen. 
 

Tabell 34: Oppfølgingstjenesten  
Agder  Juni 2020 Juni 2021 

Antall tilmeldte i målgruppen 956 868 

Antall gutter 538 464 

Antall jenter 418 404 

Kilde: Utdanningsdirektoratet 

 
 
6.2.3 Gjennomføring i fag- og yrkesopplæringen 

 

De fleste lærekontrakter og opplæringskontrakter blir inngått før sommeren. 
Alle søkere som ikke får læreplass, får tilbud om Vg3 fagopplæring i skole. 
Disse kan gå over i en lærekontrakt når som helst på året. Mange kontrakter 
inngås også utenom ordinær søknad, med bedrifter som vil kvalifisere egne 
medarbeidere. Mange får også læreplass gjennom NAV. 

 
Resultatene som presenteres her gjelder fagopplæring for ungdom. Alle tabeller som 
viser lære- og opplæringskontrakter omfatter kun personer med ungdomsrett. Agder 
fylkeskommune har også mange voksne lærlinger, lærekandidater og søkere til 
læreplass. Disse omtales i kapittel 7. 
 
 
Tabell 35: Overgang fra Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i prosent  

 

Kilde: Hjerne og Hjertet 
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Tabell 36: Andel søkere med godkjent lærekontrakt   
 2019 

august 
2019 

desember 
2020 

august 
2020 

desember 

Agder 68,3 74,0 67,4 72,2 

Nasjonalt 71,3 79,5 69,7 77,7 

Kilde: Utdanningsdirektoratet 

 
Tabell 37: Søkere med godkjent kontrakt fordelt på utdanningsprogram 
Andel Nasjonalt 2019 Agder 2019 Agder 2021* 

Bygg- og anleggsteknikk 83,6 81,7 95,1  

Design og håndverk 68,6 51,7 85,7  

Elektro og datateknologi 79,3 78,3 88,1  

Helse- og oppvekstfag 77,7 81,5 92,3  

Naturbruk 75,8 68,8 75,9  

Restaurant- og matfag 72,4 63,8 90,6  

Service og samferdsel 67,7 62,9 85,2  

Teknologi- og industrifag 80,2 70,6 94,3  

Totalt lærekontrakter 79,5 74,0  

Totalt inkl. lærekandidater 84,5 79,4 91,3  

Kilde: Utdanningsdirektoratet og Avdeling for fagopplæring, Agder fylkeskommune. Andel for 2019 presenteres 
her som sammenlikning for å vise nivået før pandemien. 

 
*Tallene viser andel per september 2021, og inkluderer lærekandidater. Dette er 
lokale tall, og det er ikke mulig å skille lærekandidatene ut. Tallene for 2019 er hentet 
fra Utdanningsdirektoratet, og der er lærekandidatene ikke inkludert. 
 
 
Tabell 38: Gjennomføringsstatus fag- og yrkesopplæring 

  
2 år 

nasjonalt 
2 år 

Agder 
3 år 

nasjonalt 
3 år 

Agder 
4 år 

nasjonalt 
4 år 

Agder 

Oppnådd fagbrev 54,3 55,0 80,8 82,0 85,9 87,2 

Fortsatt i opplæring 25,6 28,1 5,1 3,7 1,7 2,5 

Fullført uten fagbrev 4,0 3,2 3,7 3,6 3,3 2,3 

Sluttet 16,1 13,7 10,4 10,7 9,1 8,0 

Kilde: Utdanningsdirektoratet (felles tall for Agder er beregnet av fylkeskommunen).  

 

Tabellen viser status hhv. 2, 3 og 4 år etter oppstart for kullet som begynte opplæring 

i bedrift i 2016. 
 

Tabell 39: Hevede lærekontrakter 
Agder 2016 2017 2018 2019 2020 

Lærlinger med ungdomsrett 109 112 146 112 111 

Kilde: Avdeling for fag- og yrkesopplæring 
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6.3 Gjennomføring – analyse og vurdering 

 

6.3.1 Gjennomføring i skolen 

 
Andelen elever som har fullført og bestått planlagt opplæring, har økt jevnt i Agder. 
Dette er resultat av målrettet og systematisk arbeid over tid.  
 
Årskullgjennomføring 
Fra 2019 måles elever på yrkesfag seks år fra de startet i videregående skole, mens 
elever på studieforberedende utdanningsprogram måles fem år etter oppstart. Det 
betyr at de fleste elevene har to år etter at opplæringen er avsluttet til å ta opp fag, 
gjennomføre fagprøve e.l.  
 
For kullet som begynte i 2014/2015 og ble målt i 2020, er det, for første gang på flere 
år, en svak reduksjon i andelen som har fullført og bestått alle fag. Det er litt flere enn 
året før som fortsatt er i opplæring, og litt flere som har fullført uten å bestå alle fag. 
Samtidig er det en reduksjon i andelen som har sluttet. De fleste elevene som slutter, 
går på yrkesfag. Der er det også flere som trenger lengre tid på å fullføre og bestå. 
Mens 1,5 prosent av elevene på studieforberedende utdanningsprogram fortsatt er i 
opplæring fem år etter at de startet i vgo, er hele 4,8 prosent av yrkesfagelevene 
fortsatt i opplæring seks år etter oppstart. Både på yrkesfag og studieforberedende er 
det flere jenter enn gutter som fullfører og består. 
 
De fleste andre fylkeskommuner i landet har ikke hatt den samme stagnasjonen i 
gjennomføring som Agder fylkeskommune, og vi er derfor litt under landssnittet på 
målingen som ble gjort i 2020.  
 
Skoleårsgjennomføring 
Andel elever som fullførte og besto skoleåret, økte betydelig skoleåret 2019-2020, og 
økningen fortsatte i 2020-2021. En viktig årsak til dette er at det ikke ble gjennomført 
eksamen disse to årene. Grunnlaget for fullført og bestått var derfor minimum 
karakteren 2 til standpunkt i alle fag. 
 
Fraværsgrensen var også opphevet mesteparten av 2020-2021. Det førte til at 
andelen som fikk IV er redusert. Progresjonen fra Vg1 til Vg2 og fra Vg2 til Vg3 er 
også blitt bedre, og over 90 prosent av elevene hadde ordinær progresjon. 
 
Samlet sett fullførte og besto 88,9 prosent av elevene i Agder fylkeskommune 
skoleåret 2020-2021. Dette er litt høyere enn året før, men fortsatt lavere enn 
landssnittet.  
 
Det er store ulikheter mellom skolene. Ved Sirdal vgs. fullførte og besto 100 prosent 
av elevene skoleåret 2020-2021, og ytterligere seks skoler hadde en gjennomføring 
på over 90 prosent. Ulikhetene skyldes blant annet variasjon i nivået for 
grunnskolepoeng. Andelen som fullfører og består ett skoleår vil også være mer 
stabil over tid på store skoler enn på mindre, der få elever gir større utslag. 
 
Forskjellene mellom studieforberedende og yrkesfag, som vi ser i årskullmålingene, 
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finner vi naturligvis igjen i skoleårsgjennomføringen. Gjennomføringstallene for de 
yrkesfaglige utdanningsprogrammene er ganske stabile fra år til år, og reflekterer i 
stor grad variasjonene i inntakspoengsum. Både i Agder og nasjonalt har elektrofag 
høyest skoleårsgjennomføring, med 94,5 prosent i Agder og 93,1 prosent nasjonalt i 
2020-2021. Svakest gjennomføring har salg, service og reiseliv med 61,6 prosent i 
Agder og 74,8 prosent nasjonalt. 
 
Agder fylkeskommune har i gjennomsnitt et lavere skolebidrag for 
skoleårsgjennomføring enn landssnittet. Resultatet kan ikke forklares med lav 
inntakspoengsum, ettersom dette inngår i beregningsgrunnlaget. Det er imidlertid 
store variasjoner mellom skolene. For yrkesfagelever har den beste skolen et bidrag 
på hele 10,5, mens det svakeste bidraget er på -12,7. For studieforberedende er ikke 
forskjellene like store. Her er høyest og lavest bidrag på hhv. 4,2 og -5,9. 
 
 
6.3.2 Gjennomføring i fag- og yrkesopplæringen 

 
Gjennomføring i fagopplæring er et resultat av to faktorer: søkerne må få en 
læreplass eller begynne på Vg3 fagopplæring i skole, og opplæringen må avsluttes 
med fag-/ svennebrev eller kompetansebevis.  
 
Under halvparten av elevene på Vg2 yrkesfag går videre til opplæring i bedrift. I 2020 
var andelen nede i 42 prosent. Samtidig var det en økning i andelen som tok påbygg 
til studiekompetanse. Årsaker til at elevene ikke går ut i lære, er enten at de har 
andre planer, og ikke ønsker læreplass, eller at de ikke får læreplass.  
 
Andelen av søkere med ungdomsrett som fikk læreplass gikk ned i 2020 både i 
Agder og nasjonalt. Agder lå 5,5 prosentpoeng under landssnittet i desember 2020, 
slik vi også gjorde i desember 2019. Samtidig som Agder har en lavere andel som får 
lærekontrakt enn landsgjennomsnittet, er det flere av de som har fått kontrakt som 
oppnår fagbrev. Andelen som slutter underveis er også i hovedsak lavere enn 
landssnittet.   
 
Interne tall for 2021 viser en oppgang i andelen som har fått lære- og 
opplæringskontrakt, og i flere fag er over 90 prosent av søkerne formidlet. Årsakene 
til økningen er dels at flere er blitt formidlet til lære- eller opplæringskontrakt. En del 
av økningen skyldes imidlertid endring i beregningsgrunnlaget. I 2021 er søkere som 
har trukket søknaden sin eller takket nei til tilbud om læreplass tatt ut av grunnlaget 
for prosentberegningen. Dette er en beregningsmåte som mange fylker har benyttet 
siden 2019, men Agder fylkeskommune har ikke gjort dette før nå.  
 
Andelen hevede lærekontrakter er relativt stabil i Agder, unntatt en topp i 2018, og 
utgjør omtrent 10 prosent av et årskull. En reduksjon i antall hevinger vil derfor bidra 
til å øke gjennomføringen i fag- og yrkesopplæringen. 
 
Utfordringene fremover vil være å sikre at flere får en læreplass, og at flere av de 
som får læreplass kvalifiseres og motiveres til å gå opp til fag-/svenneprøven.  
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7 Voksne i videregående opplæring 

Agder fylkeskommune har ansvaret for videregående opplæring for voksne 
innbyggere som mangler slik opplæring, eller som har en opplæring fra hjemlandet 
som ikke er godkjent i Norge. 
 

 

7.1 Mål for opplæring av voksne 

 

Regionplan Agder 2030, Framtidsbilde Agder, Utdanning og kompetanse 

Det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse på 
arbeidsmarkedet. Livslang læring vektlegges for å oppnå et kompetansenivå 
som gjenspeiler behovene i næringslivet og i samfunnet for øvrig.  

 

Mål for opplæring for voksne i Agder fylkeskommune 

Vi vil legge til rette for fleksible og desentraliserte opplæringstilbud som 

møter arbeidslivets og voksne utdanningssøkeres behov. 

 

 

7.2 Resultater 

 

7.2.1 Karriere Agder 

 
Karriere Agder består av tre karrieresentre, Karriere Agder Arendal, Karriere Agder 
Kristiansand og Karriere Agder Lyngdal. Karriere Agder Lyngdal har kontorer i 
Lyngdal og Farsund. Sentrene gir veiledning om utdanning og arbeid for innbyggere 
som er over 19 år og ikke går på skole. Karrieresentrene tilbyr også 
kompetansegivende utdanning for voksne. 
 

Tabell 40: Karriere Agders aktivitet 
Karriere Agder samlet Vår 2020 Høst 2020 Vår 2021 

Antall deltakere på studiekompetansefag 365 307 298 

Antall deltakere på yrkesfag 859 702 723 

Antall som har fått realkompetansevurdering 107 98 160 

Kilde: Karriere Agder 

 

Tabell 41: Karrieresentrenes aktivitet 
Vår 2021 KA Arendal KA Kr.sand KA Lyngdal 

Antall deltakere på studiekompetansefag 101 108 89 

Antall deltakere på yrkesfag 371 215 137 

Antall som har fått realkompetansevurdering 48 86 26 

Kilde: Karriere Agder 
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Tabell 42: Antall klasser for voksne ved de videregående skolene 
Agder fylkeskommune 2020 Vg1 Vg2 Vg3 

Helse- og oppvekstfag 9,5 14,2  

Teknikk og industrifag 3,0 3,5 1 

Bygg- og anleggsteknikk 2,7 2,5  

Restaurant og matfag 1,0 3,0  

Salg, service og sikkerhet 1,0 0,5  

Kilde: Avdeling for budsjett og økonomioppfølging, Agder fylkeskommune 
 

I tillegg til klassene i tabellen over gir to skoler tilbud for voksne flerspråklige innen 
helsearbeiderfaget i samarbeid med voksenopplæringen i Risør kommune. 
 
Tabell 43: Antall voksne elever i Agder  

Kilde: SSB 

 

 

 

7.2.2 Fagskole    

 
Fagskolen i Agder har to campus, en i Kristiansand og en i Grimstad. I 2022 
samlokaliseres skolen til Grimstad. Fagskolen tilbyr studier innen tekniske fag, 
maritime fag og helse- og oppvekstfag med omfang på 30 til 120 studiepoeng. 
Skolen har ca. 500 studenter og 40 ansatte, og studiene gis både på heltid og deltid 
og som nettstudier. 
 
Fylkeskommunen har ansvar for å sikre at regionen har et desentralisert 
fagskoletilbud som er tilpasset arbeidslivets behov. I tillegg til tilbudet som Fagskolen 
i Agder gir, har vi derfor avtaler med andre fagskoletilbydere, særlig innen helse- og 
oppvekstfagene. 
 
Tabell 44: Studenter ved Fagskolen i Agder fordelt på kjønn 
 Kvinner Menn 

Antall studenter 2020-2021 120 360 

Kilde: DHB Fagskolestatistikk 

 

Tabell 45: Studenter ved fagskolen i Agder fordelt på alder 

 2020-21 

20-29 år 270 

30-39 år 140 

40-49 år 50 

50 år og mer 20 

Kilde: DHB Fagskolestatistikk 

434 425 449 527 497 553603
751

963

1379 1354

1035

2015 2016 2017 2018 2019 2020

21-24 år

25 år og eldre



 
Tilstandsrapport 2020 

28 

7.2.3 Voksne i fag- og yrkesopplæringen 

 
Tabellene gjelder personer på 25 år eller mer, med og uten opplæringsrett. 

Tabell 46: Løpende kontrakter  
 2019 2020 

Lærekontrakt 532 576 

Fagopplæring i skole 81 117 

Fagbrev på jobb - 61 

Kilde: Utdanningsdirektoratet (telledato 1. oktober) 

 

Tabell 47: Nye kontrakter - utvikling 
 2019 2020 2021 

Lærekontrakter 581 581 685 

Fagbrev på jobb - 70 124 

Totalt 581 651 809 

Vg3 fagopplæring i skole 124 126 131 

Kilde: Utdanningsdirektoratet (telledato 1. oktober) 

 

Tabell 48: Nye kontrakter fordelt på utdanningsprogram 

2021 Lærekontrakter Fagbrev på jobb 
Vg3 fag-

opplæring i skole 

Bygg- og anleggsteknikk 151 22 18 

Design og håndverk 20 3 4 

Elektro og datateknologi 87 7 0 

Helse- og oppvekstfag 178 20 78 

Naturbruk 14 5 4 

Restaurant- og matfag 33 6 9 

Service og samferdsel 82 20 5 

Teknologi- og industrifag 120 41 13 

Alle utdanningsprogram 685 124 131 

Kilde: Utdanningsdirektoratet (telledato 1. oktober) 

 

Tabell 49: Gjennomføringsstatus tre år etter oppstart av læretiden 

Andel 
Nasjonalt 

2016-2019 
Agder  

2016-2019 
Nasjonalt 

2017-2020 
Agder  

2017-2020 

Oppnådd fagbrev 66,1 64,3 64,3 70,0 

Fortsatt i lære 11,9 9,0 14,2 10,7 

Fullført uten fagbrev 4,1 7,1 3,6 3,0 

Ute av lære 18,0 19,6 17,9 15,7 

Kilde: Utdanningsdirektoratet  
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7.2.4 Opplæring i kriminalomsorgen 

 
Agder fylkeskommune har ansvaret for opplæringen i de tre avdelingene til Agder 
fengsel, Mandal, Froland og Evje. Opplæringen gis i regi av   Mandal vgs, Sam Eyde 
vgs, og Setesdal vgs. Fengslene har til sammen 330 plasser for innsatte.  
 
Skoleåret 2020-2021 har vært en oppstartsfase med nytt fengsel, og året har i tillegg 
vært preget av korona-restriksjoner. Aktiviteten har derfor vært noe begrenset, men 
skoleavdelingene er bemannet med avdelingsleder, rådgiver og lærere, og utstyr til 
opplæringen er på plass. Det gis et relativt bredt tilbud i fellesfag og yrkesfag, og i 
tillegg gjennomføres noen kortere kurs.  
 
Digitaliseringsprosjekt 
Agder fylkeskommune startet i 2020 pilotering av en ny, nasjonal, løsning for 
digitalisering av skolehverdagen innenfor kriminalomsorgen. Dagens løsninger har 
både funksjonelle og fysiske begrensinger som skaper store digitale skiller mellom 
elever i og utenfor fengsel.  
 
Den nye løsningen skal legge til rette for at 

 skolen kan oppfylle formålet med opplæringen  

 det gis opplæring i tråd med de faglige og digitale kompetansemålene  

 elevene får digital kompetanse som styrker forutsetningene for deltakelse i 
samfunnet, og som kan øke tilbakeføringsgraden til samfunnet 

 digital opplæring skal skje innen sikkerhetsmessig forsvarlige rammer, som 
ivaretar formålene med varetektsfengsling og samfunnssikkerheten  

 

 
  



 
Tilstandsrapport 2020 

30 

7.3 Voksne i videregående opplæring – analyse og vurdering 

 
 
Alle som har grunnskole eller tilsvarende, men mangler fullført videregående 
opplæring, har rett til videregående opplæring fra fylte 25 år. Det gjelder også 
personer som har fullført videregående opplæring i et annet land, men ikke fått 
godkjent opplæringen som yrkes- eller studiekompetanse i Norge. Opplæringen for 
voksne skal, i henhold til opplæringsloven, tilpasses den enkeltes behov. Det 
innebærer at tilbudene til voksne må være fleksible, både når det gjelder innhold, 
omfang og lokalisering. 
 
Fylkeskommunen vil sikre de voksnes rettigheter til videregående opplæring gjennom 
å gi opplæringstilbud som tar hensyn både til den enkeltes ønsker, og til behovene i 
arbeidsmarkedet. Det er et mål å øke andelen voksne som fullfører og består 
videregående opplæring i Agder, og gjennom dette bidra til økt sysselsetting i 
regionen. I Agder fylkeskommune er det Karriere Agder som har ansvar for 
karriereveiledning og administrasjon av tilbudsstruktur og inntaket for voksne 
utdanningssøkere.  

Antallet voksne søkere til videregående opplæring har økt fram til våren 2020. 
Skoleåret 2020-2021 er antallet redusert. Samtidig har omfanget av opplæring for 
voksne økt betydelig på grunn av endringer i gruppen voksne utdanningssøkende. 
Tidligere trengte mange bare en realkompetansevurdering og supplerende opplæring 
i ett eller noen få fag. De siste årene har det kommet mange søkere som har svakt 
grunnlag både i språk og i fag, og derfor trenger mer veiledning og omfattende 
opplæring. 

Voksne som søker læreplass utgjør en vesentlig andel av de tilgjengelige 
læreplassene. Dette gjelder særlig innenfor offentlige fag, der det er ikke er nok 
læreplasser til det store antallet voksne søkere. Det vil være nødvendig å redusere 
tilbudet i disse fagene, og veilede søkerne til andre fag. 

En ganske stor andel av de voksne som har fått lærekontrakt, har sluttet underveis, 
eller fullført uten å ta fagbrev. Flere trenger også lenger tid. En årsak til dette er at 
mange av de voksne lærlingene har ulike praktiske, faglige, og ikke minst språklige, 
utfordringer. En stor del har også familieforpliktelser som kan gjøre det vanskelig å 
delta i opplæring.  
 
Fagskolen gir høyere utdanning innen yrkesfagene, og ligger på nivå mellom 
videregående opplæring og universitet/høyskole. Mange går direkte fra fullført fag-
/svennebrev til fagskole, og Fagskolen i Agder har flest studenter i aldersgruppen 
under 30 år. Fagskolen er også et viktig tilbud for voksne som ønsker å kombinere 
videreutdanning med jobb og familieforpliktelser. 
 
Agder fylkeskommune vil fortsette å gi god realkompetanse og tilrettelagte 
opplæringstilbud til voksne, i samsvar med det lokale næringslivets behov for 
kompetanse.   
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8 Elevforutsetninger 

 

 

Tabell 50: Grunnskolepoeng 2020-2021 

 
Kilde: Utdanningsdirektoratet 

 

Tabell 51: Grunnskolepoeng 2019-2020 - intervaller 
Agder 0,1-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 >=60 Ukjent 

Andel 3 6 12 18 21 19 12 3 - 5 

Antall 301 619 1290 1824 2179 1946 1184 328 4 508 

Kilde: Hjernen og Hjertet 

 

Tabell 52: Karakterfordeling standpunkt matematikk 10. trinn 2020-2021 
Agder 1 2 3 4 5 6 Fritatt Ukjent 

Andel 2,2 17,0 23,5 24,0 19,4 6,9 2,4 3,8 

Antall 224 1769 2444 2500 2018 720 246 395 

Kilde: Hjernen og Hjertet 

 

Tabell 53: Standpunktkarakterer i norsk 10. trinn 
  2019-2020 2020-2021 

Norsk hovedmål Agder 3,9 3,9 

Norsk hovedmål nasjonalt 4,0 4,0 

Norsk sidemål Agder 3,8 3,8 

Norsk sidemål nasjonalt 3,9 3,9 

Kilde: Utdanningsdirektoratet 
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8.1 Elevforutsetninger – analyse og vurdering 

 

 

Analyser av frafallsdata viser at en stor andel av elevene som ikke fullfører og består 
har karakterene 1 eller ikke vurdering i matematikk fra grunnskolen. Det er også 
mange av elevene som faller fra som har grunnskolepoengsum lavere enn 35. Elever 
som er i begge disse kategoriene har en ekstra høy risiko for frafall.   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevene i Agder kommer til videregående skole med svakere læreforutsetninger enn 
elever i landet for øvrig. Agder hadde i gjennomsnitt lavest grunnskolepoeng i landet 
for elever som avsluttet 10. trinn våren 2021. Forskjellene er imidlertid svært små 
mellom alle fylkene, unntatt Oslo.  
 
Det er stabile variasjoner i inntakspoengsum ved de videregående skolene i Agder 
fylkeskommune. Inntakspoengsum er gjennomsnittlig grunnskolepoengsum for alle 
elever som begynner på skolen. Skoleåret 2020-2021 varierte skolegjennomsnittet 
for elever som begynte på Vg1 fra 37,6 til 47,3. 
 
2210 elever gikk ut av 10. klasse i Agder våren 2020 med en grunnskolepoengsum 
på 35 eller lavere, og 470 elever hadde karakteren 1 eller ingen karakter i 
matematikk. Disse er i risikosonen for å ikke fullføre videregående opplæring, og 
skolene har flere ulike tiltak for å følge opp disse elevene. 
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9 Konsekvenser av koronapandemien 

 
Våren 2020 og hele skoleåret 2020-2021 har vært krevende for alle aktører i den 
videregående opplæringen. 12. mars 2020 ble skolene i Agder fylkeskommune 
stengt, og de vante arbeidsformene, rutinene og planene måtte endres. Lærere og 
skoleledere gjorde en formidabel innsats med å tilpasse arbeidet til den nye 
situasjonen.  
 
Fylkesdirektør for utdanning støttet og fulgte opp skolene, bl.a. gjennom ukentlige, 
digitale møter med rektorer og skoleledere. Tillitsvalgte ble involvert gjennom hele 
pandemien, og bidro til omforente løsninger. Det har dessverre også vært mange 
utfordringer som skolene har vært nødt til å håndtere selv. I april 2020 ble det 
gjennomført en undersøkelse for å avdekke om det var områder vi kunne bli bedre 
på. Resultatene ble brukt i det videre arbeidet, og førte til forbedringer i bruk av IKT- 
utstyr, oppfølging av sårbare elever, og skoleeiers hjelp til skolene. 
 
Rambøll har på oppdrag fra fylkeskommunene gjennomført en evaluering av 
undervisningen i koronapandemien. Noen av punktene som kom frem var: 

 Yrkesfagelever mistet mest på hjemmeskole siden det er vanskelig å 
gjennomføre praktisk undervisning. 

 Mange oppgaver og høyt arbeidspress for elevene i starten. Flere elever 
ønsket mer interaktivt undervisningopplegg. Dette var utfordrende for lærere 
som selv hadde barn på hjemmeskole. 

 Utfordrende med kamerabruk – færre deltok aktivt, og det var vanskelig å se 
hvem som fulgte med. 

 Mange fikk gjennomført god undervisning, med et tilfredsstillende 
læringsutbytte, men det ble ikke optimalt læringsutbytte i perioder med digital 
opplæring. 

 Forskjeller mellom elevgrupper: Elever som liker å jobbe selvstendig og var 
motiverte klarte seg bra. Elever med behov for tett oppfølging, og de som er 
avhengig av det sosiale for å motivere seg i skolehverdagen, hadde større 
utfordringer.  

Nedstengningen ser ikke ut til å ha hatt konsekvenser for progresjon og 
gjennomføring. Andelen som sluttet er redusert, og gjennomsnittskarakteren i 
fellesfag økte skoleåret 2019-2020 for de fleste utdanningsprogram. Rambøll har 
gjort en vurdering av dette, og kommet med følgende forklaringer på hvorfor flere 
gjennomførte og standpunktkarakterene ble høyere: 

 Lærerne lot tvilen komme elevene til gode. 
 Lærerne lette etter elevenes kompetanse, og var opptatt av å følge opp 

enkeltelever. 
 Lærerne brukte nye vurderingsformer som traff flere elever bra.  
 For noen enkeltelever hjalp den tette oppfølgingen de fikk slik at de gikk fra IV 

til gode karakterer.  
 Avlyst eksamen førte til at man kunne fortsette undervisning lenger enn i en 

vanlig situasjon, og fikk bedre tid til standpunktvurderingen. 
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Forskningsstiftelsen Fafo har utarbeidet en rapport om konsekvenser av pandemien 
for elever og lærlinger i videregående opplæring på nasjonalt nivå. Rapporten bygger 
på intervjuer med skoleeiere, rektorer, avdelingsledere, og lærere i alle 
fylkeskommuner. Fafo konkluderer med følgende: 
 

 Koordinering og styring under krisen var preget av ad-hoc løsninger. 

 Den digitale infrastrukturen var god, men manglende digital kompetanse gjorde 
situasjonen krevende.  

 Overgangen til opplæring hjemme gikk særlig utover den praktiske opplæringen i 
programfag og yrkesfaglig fordypning. 

 Læring, motivasjon og trivsel ble påvirket av krisen, men progresjon og 
gjennomføring ble opprettholdt. 
 

Rapporten viser at det i liten grad var tydelige strategier eller styring ved overgangen 
til hjemmeskole. Organiseringen av skoledagen og innholdet i undervisningen måtte i 
stor grad tilpasses lærernes og elevenes digitale ferdigheter og hjemmesituasjon.  
 
Gjennomføringen av undervisningen var preget av store ulikheter i lærernes og 
elevenes digitale kompetanse. Oppgaver og digitale forelesninger var mest benyttet, 
men det var store variasjoner i undervisningsmetoder, også innad på skolene. 
 
En hovedtendens i analysene er at motivasjon og læring ble svekket hos flertallet av 
elevene. Det opplevde læringsutbyttet var lavest for elever i elektrofag, og høyest 
blant elever i helse- og oppvekstfag.  
 
Ca. en tredel av elevene trivdes godt med hjemmeskole, mens resten opplevde 
redusert trivsel. Trivsel ser ut til å ha liten sammenheng med utdanningsprogram. Det 
som hadde betydning var om elevene hadde tilgang til et sted hjemme der de kunne 
sitte og jobbe i fred med skolearbeidet. 
 
Oppsummert er det viktig å få frem at skoleåret har vært sterkt preget av 
koronapandemien. Fylkeskommunedirektør ønsker å berømme skolens ledere og 
ansatte for den innsatsen som ble lagt ned for å få Agders elever gjennom et 
krevende skoleår. I etterkant ser vi også at pandemien medførte at digital opplæring 
og samhandling fikk et stort løft. De gode erfaringene vil vi ta med i vårt videre 
arbeid. 
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10 Innspill 

 
For å få et bredere perspektiv på videregående opplæring i Agder fylkeskommune, 
har vi invitert Ungdommens fylkesutvalg, elev- og lærlingombudet og 
arbeidstakerorganisasjonene til å gi sine kommentarer til resultatene som 
presenteres i tilstandsrapporten. 
 
 

10.1  Ungdomsperspektivet på videregående opplæring i Agder 

 
Ungdommens fylkesutvalg (UFU) opplever at den videregående opplæringa i Agder 
holder høy kvalitet og at tilbudsstrukturen er godt tilpasset ungdommenes ønsker. 
Dette ser vi blant annet på andelen elever som gjennomfører videregående, og 
andelen elever som kommer inn på sitt førstevalg. Det er svært positivt at 
fylkeskommunen opprettholder et forholdsvis bredt utdanningstilbud i distriktene, 
samtidig som dette ikke i merkbar grad går utover tilbudet i byene. 
 
Ungdommens fylkesutvalg ønsker å sette fokus på særlig tre momenter vi mener kan 
forbedres i videregående utdanning i fylket.  
  
Bygningsmassen ved de videregående skolene i fylket er i all hovedsak gode, men 
UFU ønsker å påpeke at klimaanleggene på noen av skolene er for dårlige. Elever 
opplever at temperaturen i noen klasserom er for høy eller lav og at luften blir for 
«tett». Dette går utover læringsmiljøet til elevene. Vi har blitt informert om at dette 
spesielt gjelder Setesdal VGS.  
 
Digitalisering er en viktig del av videregående utdanning. Dette er en positiv utvikling, 
men vi oppfatter noen negative momenter. I forbindelse med fagfornyelsen har 
elever, i noen fag, kun digitale skolebøker. Dette er ikke er tilstrekkelig, og vi skulle 
helst sett at elevene fikk fysiske bøker. For noen elever og lærere har også 
innføringen av Visma InSchool virket forvirende. Vi tror dette kan skyldes at 
opplæringen i systemet ikke er tilstrekkelig. Vi håper og tror at det gir seg etter hvert 
som elever og lærere blir mer kjent med systemet.  
 
UFU opplever at de videregående skolene i fylket har en lang vei å gå når det 
kommer til elevmedvirkning. I henhold til opplæringsloven skal alle videregående 
skoler ha et elevråd som oppfyller satte kriterier. Skolene oppfyller i stor grad disse 
kravene, men ved på flere videregående skoler nærmest bare har en symbolsk rolle. 
Dette mener vi ikke er tilstrekkelig. 
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10.2  Innspill fra oppvekstombudet 

 
Oppvekstombudet i Agder har hatt en økning i henvendelser fra 01.01.2021. Per 
03.09.2021 har vi mottatt 460 henvendelser. Av disse handler 237 om 
enkeltindivider, barn, ungdom eller en i lære. 49 henvendelser omhandlet grupper 
eller flere, for eksempel en klasse, jentegruppe eller liknende. I tillegg til 
enkeltsakene mottar Oppvekstombudet i Agder generelle spørsmål som gjelder barn 
og unge. Tjenesten er etterspurt for å holde innlegg om hvem vi er og arbeidet vi 
gjør. Det er viktig for oss å formidle både positiv praksis og utfordringer.  
 
Vi opplever at elever i videregående skoler i Agder i det store og det hele har det fint 
på skolen og ellers. 81 henvendelser hittil i 2021 gjelder barn/ungdom i videregående 
skoler. De fleste handler om miljø og trivsel. Det samme gjelder for rundt 100 
henvendelser fra omhandler de som går i lære. Det er også en del voksne i 
videregående opplæring som tar kontakt. Oppvekstombudet i Agder avviser ingen 
hvis vi har kapasitet. En av årsakene er at voksne under utdanning ofte er forelder til 
barn. Det er til beste for barna i Agder at foreldrene får nødvendig kompetanse for å 
kunne delta i arbeidslivet. Minoritetsspråklige utgjør den største gruppen av voksne i 
videregående skole som selv tar kontakt. Voksne, særskilt ansatte i skolene, er blitt 
flinkere til å ta kontakt på vegne av ungdom ikke har en trygg og god skolehverdag. 
Mange søker råd og veiledning, men en del, spesielt foreldre, ønsker vår bistand. Det 
gjelder særskilt hvor barnet opplever krenkelser, for eksempel fra en voksen ansatt i 
skolen.  
 
På lavere nivå har det vært en økning i antall henvendelser fra grunnskolen, med 41 
henvendelser hittil i år. Her forventes en betydelig økning fremover når 
Oppvekstombudet i Agder bli bedre kjent i kommunene. De fleste kommunene er nå 
besøkt og har fått presentert tjenesten. Kommunene er positive og en del, spesielt 
mindre kommuner, uttrykker glede over at Agder fylkeskommunen gir dem tilgang på 
en tjeneste til beste for barn og unge. Oppvekstombudet i Agder er opptatt av å vise 
til Regionplan Agders mål og understreker viktigheten av å se det helhetlige 
mennesket fra barn til voksen. Alle forhold rundt barnets oppvekst er av betydning for 
utviklingen videre.  
 
Høsten 2021 har tjenesten fokus på å nå ut til barnehagene. Vi har laget en 
kompetansepakke til ansatte i barnehagen som er formidlet til kommunene. Den er 
tatt godt imot. Et formål er å bli kjent på dette nivået. Videre er det viktig for tjenesten 
at barnehagene opplever en praktisk nytte av den nye barnehageloven og kapittelet 
som skal sikre barnehagebarn et trygt og godt barnehagemiljø. For mange er det å 
jobbe med regelverk i praksis og dette er en utfordring vi kan hjelpe til med.  
 
I videregående skole har Oppvekstombudet i Agder gitt tilbud til Vg2 yrkesfaglige 
klasser om et to timers opplegg vi kaller «Rett, plikt og uskrevne regler». Det er en 
forebyggingsbolk for unge arbeidstakere spisset mot læretiden i bedrift. Hva har man 
rett på? Hva har man en plikt til? Hvordan viser jeg arbeidsgiver at jeg er den riktige 
for dem? Vi reflekterer sammen og elevene får med seg viktige momenter for å være 
med å bidra til et godt arbeidsmiljø. På denne måten får også ungdom i Agder 
kunnskap om oss og vet at vi er der videre i læreløpet. Opplegget er etterspurt. 



 
Tilstandsrapport 2020 

37 

10.3  Kommentar fra arbeidstakerorganisasjonene 

 
Vurderinger fra ansattes organisasjoner 
Organisasjonene vil først takke for at vi får komme med våre innspill til 
tilstandsrapporten der vi vurderer skoleåret 2020/-21. I tilstandsrapporten for forrige 
skoleår skrev organisasjonene: Vårt ønske er at en i utarbeidelsen av neste 
tilstandsrapport har etablert et så tett samarbeid mellom arbeidsgiver og de ansattes 
organisasjoner at en sammen kan presentere vurderinger som går bak de målbare 
resultatene og beskriver det faktiske arbeidet som blir gjort i opplæringa. Skoleåret vi 
nå skal vurdere ble annerledes enn vi hadde tenkt. 
 
Koronapandemien 
Dette skoleåret har preget av pandemi, noe som har fått ulike utslag for oss som 
jobber i videregående opplæring. Skolen har blitt tvunget til raske omstillinger for å 
kunne gi elever opplæringen de har rett på innenfor strenge smittevernregler. I 
perioder fra 12. mars foregikk hele opplæringen digitalt.  
 
Myndighetene åpnet opp for noe fysisk undervisning på yrkesfag fra 27. april, og da 
måtte man prioritere praktiske aktiviteter som man ikke kunne jobbe med digitalt. For 
å kunne gjennomføre dette på rødt smittevernnivå, ble klassene delt, slik at en halv 
klasse hadde praksis, mens den andre halvparten hadde studie med innlevering av 
oppgaver. Etter hvert ble det fysisk undervisning for alle elever, med sporadiske 
nedstenginger på grunn av karantene.   
 
Det var vanskelig å få fulgt opp sårbare elever når skolen ble stengt, og strenge 
smitteverntiltak ble innført. På mange skoler er det ansatt fagarbeidere som skal 
støtte og hjelpe enkeltelever eller hele klasser med faglig og sosial støtte. De kjørte 
bl.a. ut med bøker til elever som trengte det i hjemmeundervisningen og noen ga 
også ekstra oppmuntring til de som ble syke med korona. På noen skoler dro 
fagarbeiderne hjem til elever for å følge opp elever som lærerne ikke fikk kontakt 
med. Sosiale medier som Instagram og Facebook ble brukt til konkurranser, for at 
elevene også skulle ha en sosial arena når de ikke kunne møtes fysisk. 
  
Det var krevende for arbeidstakerorganisasjonene å få arbeidsgiver til å se at 
perioden med smitteverntiltak førte til merarbeid og overtidsarbeid og at en burde 
lage noen rammer for å kompensere for merarbeid som i den spesielle situasjonen 
ikke lot seg fange opp av avtaleverket. Dette ble tatt opp med arbeidsgiver første 
gang i drøftingsmøtet i april 2020, men vi hadde fortsatt ingen løsning med klare 
rammer da 2020 var over. 
 
Forutsigbarhet for arbeidstakerne  
I tilstandsrapportene for 2018 (Vest-Agder fk) og 2019 (Agder fk) etterlyste 
organisasjonene et mer systematisk arbeid som sikrer at avtaleverket praktiseres 
korrekt og forutsigbart. Det er lagt ned mye arbeid i Agder fylkeskommune for å sikre 
gode rutiner og reglementer. Til tross for dette – og fellesskolering i deler av 
avtaleverket – erfarer organisasjonene fortsatt at det er ulik etterlevelse av avtaler, 
rutinebeskrivelser og reglementer på virksomhetsnivå. Noe skyldes at man ikke 
kjenner godt nok til disse, og vi ønsker derfor mer felles skolering av tillitsvalgte og 
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ledere om lov- og avtaleverk og praktisering av disse. Slike skoleringer må følges tett 
opp av både arbeidsgiver og organisasjonene.  
 
Gjennomføringen har økt, og det forklares bl.a. med at fraværsregelen har vært 
suspendert og eksamen har vært avlyst under pandemien. Dette er ikke 
«virkemidler» vi kan bruke i det videre arbeidet for å øke gjennomføringen ytterligere. 
Ansatte på de videregående skolene legger ned stor innsats for at elever skal 
gjennomføre og bestå videregående opplæring.   
 
Frafallet er fremdeles høyest på yrkesfag. Under halvparten av elevene som går på 
vg2 yrkesfag går hvert år videre til opplæring i bedrift. Noen søker andre alternativ, 
f.eks. påbygning til studiekompetanse, men det er i denne overgangen fra vg2 til vg3 
vi finner det største frafallet; blant de som søker, men ikke får læreplass. Skolen 
kjenner mange av disse elevene godt på forhånd, og har ofte allerede lagt ned mye 
arbeid for at de skal klare opplæringsløpet.   
 
Faget yrkesfaglig fordypning (YFF) på vg1 og vg2 yrkesfag brukes bl.a. til 
utplassering slik at elevene kan prøve seg på et fremtidig yrke, og også få vist seg 
frem for en lærebedrift. Mange sikrer seg en læreplass gjennom 
utplasseringen. Kompetansemålene hentes fra vg3, og ifølge læreplanen skal 
elevene ha 168 timer pr år på vg1 og 253 timer på vg2. Faglærer i YFF skal sette 
standpunktkarakter. Elevene i Agder får vanligvis oppfølging av lærer en time pr uke 
når de er utplassert i bedrift. Dette er for lite, og for mye av opplæringsansvaret blir 
lagt på bedriften. Elevene får derfor ofte repeterende arbeidsoppgaver som de klarer 
å utføre uten at det krever for mye av bedriften. En styrking av YFF-faget vil styrke 
overgangen mellom videregående opplæring og arbeidslivet og sannsynligvis føre 
flere elever ut i lære.   
 
For de som ikke får læreplass har Agder fylkeskommune opprettet ulike former for 
vg3 fagopplæring i skole. Det er varierende kompetanse hos ansatte som jobber med 
vg3 fagopplæring i skole, og mange har ikke pedagogisk kompetanse. Hovedfokus er 
å formidle disse til læreplass gjennom vg3 fagopplæring i skole, og mye av 
opplæringa foregår derfor i bedrift. For de som blir formidlet er det bra. For de som 
ikke blir formidlet oppleves vg3 som uforutsigbart. De er f.eks. usikre på om de skal 
søke lån og stipend som lærling eller elev, og de er usikre på rammene rundt 
opplæringa og vet ikke helt hvem de skal spørre, for rådgiver kan ofte ikke svare. 
Tilbudet bør bli mer forutsigbart, og det må være kvalifiserte lærere som har ansvaret 
for opplæringen.   
 
Læringsmiljø for elevene og ansattes rettssikkerhet 
Alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø, og det er nulltoleranse mot krenking 
som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Når en elev sier at skolemiljøet 
ikke er trygt og godt, skal skolen sette i gang tiltak.  
 
Dersom noen får mistanke om at en som arbeider på skolen krenker en elev utløser 
det en undersøkelsessak, etter en rutinebeskrivelse som skal ivareta både elever og 
ansatte. Dette er gode intensjoner, men rutinene er ikke godt nok kjent for alle som 
arbeider på skolen. Å bli mistenkt for å krenke en elev oppleves som dramatisk og er 
en trussel mot ansattes rettssikkerhet dersom rutinebeskrivelsen ikke blir fulgt. 
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Ansatte har opplevd at eleven uten videre blir trodd, og at den ansattes versjon blir 
overhørt når det settes i gang tiltak. Det er også knyttet utrygghet til hvordan 
dokumentasjon håndteres.  
 
Organisasjonene er opptatt av elevenes skolemiljø, men samtidig skal de ansatte bli 
ivaretatt.  
 

 

11 Veien videre 

 
I 2030 er Agder en region som er preget av god helse og høy deltakelse i 
arbeidslivet. Vårt viktigste bidrag for å få dette til, er at alle som får opplæring i 
fylkeskommunen, hver dag får mulighet til å realisere sine evner og utvikle sin 
kompetanse. De skal utfordres, inspireres og motiveres til å sette mål for egen læring 
og utvikling. Alle skal oppleve å bli løftet faglig og menneskelig, og bli møtt med høye 
forventninger.  
 
Læringsmiljøet for elevene i Agder fylkeskommune er i hovedsak godt, men vi vil 
arbeide for at det skal bli enda bedre. Alle indikatorene skal opp på grønt nivå. 
Fylkeskommunen har nulltoleranse for alle former for mobbing og trakassering. Alle 
som får et opplæringstilbud i Agder fylkeskommune, skal ha et trygt og godt 
læringsmiljø, og skolene og lærebedriftene legger vekt på å forebygge mobbing.  
 
I fremtidens arbeids- og samfunnsliv vil samarbeid på tvers av sektorer og faggrenser 
være viktig. Derfor har fylkeskommunen også som mål at elevene og lærlingene, i 
tillegg til faglig kompetanse, skal utvikle god samarbeidskompetanse. Det forutsetter 
et sterkt profesjonsfellesskapet blant de ansatte på skoler og lærebedrifter. 

Agder fylkeskommune skal øke levekår og redusere utslipp. Det krever at vi har 
innovative, kunnskapsrike og samfunnsengasjerte innbyggere. Innovasjon og 
bærekraft skal derfor være sentrale elementer i opplæringen, både i skole og bedrift.  
 
Det langsiktige, kvantitative målet for læringsutbytte er at elevene i Agder 
fylkeskommune skal ha karakterer på landsgjennomsnittet eller bedre. Vi har til nå 
ikke lykkes i å nærme oss landssnittet, og dette vil være et særlig satsingsområde i 
årene som kommer.  

For å hjelpe skolene i arbeidet med å styrke opplæringskvaliteten og bidra til 
ungdommenes sosiale og samfunnsmessige utvikling, har Agder fylkeskommune 
startet et arbeid med å utarbeide rammeverk for god opplæring.  
 
Agder har, gjennom målrettet arbeid, økt antallet ungdommer som fullfører og består 
videregående opplæring med nærmere 400 per årskull. Denne økningen har 
imidlertid stagnert i 2020. Fullført videregående opplæring betyr mye for den enkeltes 
mulighet til å komme i arbeid og oppleve god livskvalitet, og Agder vil trenge mange 
hender i arbeid i årene som kommer. Det er derfor viktig, både for samfunnet og for 
den enkelte, at vi viderefører innsatsen for å øke gjennomføringen i videregående 
opplæring.  
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Uansett hvor godt skolene og lærebedriftene arbeider, vil det være noen som trenger 
mer enn normert tid for å fullføre og bestå alle fag. Vi må ikke slippe taket i de som 
går ut av skolen eller læreplassen uten å ha gjennomført planlagt opplæring. Det 
langsiktige målet for fullført og bestått planlagt opplæring, både nasjonalt og i Agder 
fylkeskommune, er 90 prosent.  
 
Andelen som fullfører og består er lavest for elever på yrkesfag. Skolene vi få ansvar 
for å følge opp yrkesfagelevene gjennom overgangen til fag- og yrkesopplæring, helt 
til de har fullført opplæringen med planlagt sluttkompetanse. 
 
Ny lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) 
trådte i kraft 1. januar 2021. Loven gir bl.a. innvandrere mellom 18 og 67 år rett til 
opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kommuner og fylkeskommuner har 
ansvaret for denne opplæringen. Fylkeskommunen skal også utarbeide planer for 
kvalifisering av innvandrere. 
 
Fullføringsreformen, som ble vedtatt i Stortinget 1. juni 2021, tar sikte på å fjerne 
hindringer og begrensinger i utdanningssystemet, og legger grunnlag for store 
endringer i videregående opplæring. Reformen gir alle en rett til opplæring frem til 
studie- eller yrkeskompetanse, uavhengig av alder og tidligere opplæring. Dette vil 
bl.a. bety at fylkeskommunen får mange flere voksne elever og lærlinger som har 
krav på individuell og tilpasset opplæring. 
 
De nye bestemmelsene i opplæringsloven og integreringsloven, sammen med 
fylkeskommunens egne mål og satsinger, vil kreve en stor innsats fra hele 
opplæringssektoren i årene fremover. 
 
 

12 Førende prinsipper for Agder fylkeskommune 

 

 Samhandling på tvers, internt og eksternt 

 Kvalitet i leveransene og brukeren i sentrum 

 En robust og fleksibel fylkeskommune 

 En synlig fylkeskommune  

 Tydelig strategisk retning, og god gjennomføring 

 Bruke fylkeskommunens samlede kompetanse 

 Åpenhet og tillit 

 En attraktiv og framoverlent fylkeskommune 
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