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Inntak

Elevtjenester

VIS

Kilde: https://agderfk.no/om-oss/organisasjonen/organisasjonskart/
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Hvem er vi i elevtjenesten i Agder fk?

Anne Synnøve 

Sundsteigen

Avdelingsleder, 

Inntak og 

elevtjenester

Marianne 

Lorentzen

Rådgiver, Inntak og 

elevtjenester

Hovedfokus:

Koordinering 

internt og eksternt,  

utviklingsprosjekter

Hans Lund

Rådgiver, Inntak og 

elevtjenester

Hovedfokus:

Tiltak for ungdom 

utenfor

Heidi Munksgaard

Rådgiver, Inntak og 

elevtjenester

Hovedfokus:

Oppfølgings-

tjenesten

Siren Wulff

Rådgiver, Inntak og 

elevtjenester

Hovedfokus:

Rådgivnings-

tjenesten



Hvem er dere?

Videregående skoler Ungdomsskoler

Totalt 25 (7 fra private skoler)

• 10 helt nye i august 2022!

• 2 har vært rådgiver 1 år

• 6 har vært rådgiver 2 år

• Totalt 26 (4 fra private skoler)

• 8 helt nye i august 2022!

• 8 har vært rådgiver 1 år

• 4 har vært rådgiver 2 år



Hva har skjedd siden  oktober 2019? 

Nye strukturer

• Fylkessammenslåing

• Kommunesammenslåing

• Ny nasjonal tilbudsstruktur

• Fagfornyelse

I tillegg:

• Covid-19

2021:

• Kvalitetsrammeverk for 

karriereveiledning

• Nytt direktorat: Direktorat for 

høyere utdanning og 

kompetanse (HKDir) 



Nye systemer og plattformer

• Agderfk.no

• Agda

• QM+

• P360

• Teams

• Sharepoint

• Sikker elevdokumentasjon

• VIS



Mer om dette siden….



Taushetsplikt

Opplysningsrett/taushetsrett

Opplysningsplikt 
- for skoleansatte

Ved Siren W



Hva betyr det å ha taushetsplikt?

Taushetsplikt innebærer at det er enkelte 
opplysninger du plikter å holde taushet om.

Opplysningsrett betyr at enkelte opplysninger kan 
du velge å holde taushet om, eller du kan velge om 
du vil bringe dem videre. 

Opplysningsretten gir muligheter til kommunikasjon 
og samarbeid. 

Opplysningsplikten trer inn når lærere har plikt til å 
gi opplysninger videre, for eksempel til 
barneverntjenesten

Ansatte i barneverntjenesten og sosialtjenesten har 
en strengere taushetsplikt enn de som arbeider i 
skolen. Helsepersonell har sin taushetsplikt regulert 
i helsepersonelloven

Taushetsplikten gjelder elevers helseforhold (fysisk og psykisk) 
og eventuelle diagnoser. 

Taushetsplikten gjelder dersom en elev mottar 
spesialundervisning, og den gjelder elevers personlighet og 
følelsesliv, om oppførsel, bruk av rusmidler, om skolefravær, 
vurderinger, karakterer eller innsats på skolen og om religiøs 
eller politisk oppfatning og så videre. 

Taushetsplikten gjelder opplysninger om familien til en elev, for 
eksempel økonomiske forhold (f.eks. at de er trygdemottakere) 
eller at familien får oppfølging av barneverntjenesten. 

Det er ikke lov å snakke om personlige forhold som gjelder en 
enkeltelev, med de andre elevene, foreldre eller andre. Det er 
heller ikke lov å snakke med andre ansatte på skolen om 
taushetsbelagte forhold som gjelder elevene. 

Selv om dere arbeider på samme skole, er det ikke fritt fram til å 
snakke om alt som gjelder elevene. Det er likevel slik at du kan 
samarbeide innad på skolen når det gjelder elever og deres 
behov.

Taushetsplikten som utfordring for samarbeid i skolen (utdanningsnytt.no)

• Snakk med, og ikke om en elev!

• Be alltid om samtykke hvis du ønsker å 

videreformidle personlige opplysninger!

https://www.utdanningsnytt.no/arbeidsmiljo-fagartikkel-laererarbeid/taushetsplikten-som-utfordring-for-samarbeid-i-skolen/171454


Andre lenker om taushetsplikt og opplysningsplikt

• https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel-ledelse-samfunn/dette-bor-du-vite-om-taushetsplikt/115044

• https://www.norsklektorlag.no/info/taushetsplikt-i-skolen/

• https://www.utdanningsforbundet.no/lonn-og-arbeidsvilkar/sporsmal-og-svar/artikler-lov-og-rett/lov-og-rett-artikler/2018/lareres-

taushetsplikt/

• https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_17#KAPITTEL_17

• https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Ovrige-tema/Udir-10-2012/3-Opplysningsplikt-pa-eget-initiativ-meldeplikten/

• https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Ovrige-tema/Udir-10-2012/2-Skolepersonalet-har-en-oppmerksomhetsplikt-

og-en-opplysningsplikt/

https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel-ledelse-samfunn/dette-bor-du-vite-om-taushetsplikt/115044
https://www.norsklektorlag.no/info/taushetsplikt-i-skolen/
https://www.utdanningsforbundet.no/lonn-og-arbeidsvilkar/sporsmal-og-svar/artikler-lov-og-rett/lov-og-rett-artikler/2018/lareres-taushetsplikt/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_17#KAPITTEL_17
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Ovrige-tema/Udir-10-2012/3-Opplysningsplikt-pa-eget-initiativ-meldeplikten/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Ovrige-tema/Udir-10-2012/2-Skolepersonalet-har-en-oppmerksomhetsplikt-og-en-opplysningsplikt/


Rådgiverrollen i ungdomsskolen
Ved Marianne Stray Aas



Rådgiverrollen i 

ungdomsskolen

Kurs for nye rådgivere 

Agder Fylkeskommune

7. september 2022

Marianne Stray Aas



Marianne Stray Aas

• Rådgiver i Oppvekst, 
Kristiansand kommune

• Koordinator

• Rådgiver på Fiskå ungdomsskole

• Prosjektleder i Flere i arbeid 
Yrkesrettede utdanningsvalg 

• Nestleder Rådgiverforum Agder



Ny som rådgiver

• Nettverk

• Samlinger

• Kommunale

• Fylket

• Rådgiverforum Agder

• Samlinger på videregående skoler

• Samlinger i regi av bransjer



Utdanningsvalg

• Helst undervis selv

• Bli kjent med elevene

• 1. oktober-søkere?

• 1. februar-søkere

• Alle 15 programområdene

• Interessetester

• Desember-mars: 

• Veiledningssamtaler

• Skjema for tilleggsopplysninger

• Mai/juni/august: Overføringsmøter



Karrierelæring
• 27. – 29. september: Yrkes-

NM, Skole-NM og 
Utdanningsmesse i 
Sørlandshallen

• Oktober: Ung i Bygg og Anlegg

• November: Jenter og teknologi

• Desember: Hospitering på 
videregående

• Januar: Åpen dag på 
videregående

• Videregående skoler og 
bransjer

• 1. mars: Søknadsfrist



Karrierlæring

• Besøk fra videregående skoler og bransjer

• Hospitering i regi av bransjer

• Fædrelandsvennens utdanningsmesse 

• Bedriftsbesøk

• Arbeidsuke

• Småhus





Rådgiverrollen i videregående skole
Ved Siren W



Karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning

• Opplæringsloven (gjeldende) (Ny opplæringslov i 2024)

• Forskrift (gjeldende) (Nye forskrifter i 2024)

Nasjonale føringer

• NOU 2016-7, anbefalinger

• Kompetanse Norge – nasjonalt kvalitetsrammeverk – sektortilpasset (skole)

• Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse opprettet 1. juli 2021

Nasjonale satsninger

• Politiske føringer

• Fylkeskommunale føringer

• Fylkeskommunale utviklingsprosjekter

Fylkeskommunale satsninger



Rådgivningstjenesten og tidsbruk

Sos. Ped.
Karriere-

veiledning

Spes.
ped

Karriere-
veiledning

Sos. 
ped

Lovpålagte oppgaver Agder

Spes.
ped



Standardisering og profesjonalisering av tjenester

2020 2021 2022



Hvem har ansvaret for eleven/ungdommen???

• Ungdommene bor i en kommune som har ansvar for blant annet:
• Helsetjenester

• Sosiale tjenester (bolig, økonomi, omsorgsbehov)

• Fritidsaktiviteter

• Med mer…

• Fylkeskommunen har ansvar for:
• Videregående opplæring

• Oversikt over alle ungdommer (16-21 år)

• Etablere kontakt med alle ungdommer (16-21 år) utenfor skole og arbeid

• Formidle og evt. samordne tilbud fra ulike instanser og sikre tverretatlig samarbeid 
mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som har ansvar for 
målgruppa. 



Rådgiverne er en del av Elevtjenesten

• Med Elevtjenesten skal det forstås støttefunksjoner og elevrettede 

tjenester utover ordinær undervisning. 

• Elevtjenesten kan omfatte ulike kompetanseområder og roller, alle med 

arbeidssted på skolene eller i tett samarbeid med skolene:
• Rådgivningstjeneste (Rådgivere)

• Oppfølgingstjeneste (OT-rådgivere)

• Spesialpedagogikk (Spesped-rådgivere)

• Tett, individuell oppfølging over tid (Ungdomsveileder-/los-ordning) (kun på noen skoler)

• Bibliotekstjeneste (Bibliotekarer)

• Helsetjeneste (kommunal) (Helsesykepleiere)

• Miljø og trivsel, forebygging av rus, kriminalitet og psykiske vansker (Miljøarbeidere)

• Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)



Elevtjenesten (2023) fra elevens ståsted

PPT

Helse-
sykepleier

Miljøarbeider

Bibliotek

Spesped-
rådgiver

Elev

OT
Kontaktlærer

Faglærer

Rådgiver
NAV

Jobb-
skole

Spesialist-
helse-

tjenesten

Fast-
lege

Ungdoms-

veileder/ 

los

Avdelings
-leder

Andre:
Barnevern

Bufetat
Politi



Rådgivers oppgaver?

• Karriereveiledning
• Karrierelæringsaktiviteter i gruppe

• Karriereundervisning i gruppe

• Karriereveiledning/karrierelæring 
individuelt

• Overgang til nytt 
trinn/skole/utdanning

• Sosialpedagogisk veiledning/ 

Veiledning om sosiale og 

personlige forhold
• I grupper/klasser

• Individuelt

• Samarbeide og samhandle med 

andre roller på skolen:
• Kontaktlærer

• YFF-lærer/faglærere

• Spesped-rådgiver

• Helsesykepleier

• Avdelingsleder

• Ressurspersoner og pådrivere for 

god karriereveiledning/ 

karrierelæring på skolene



Hvilke roller skal ha hvilken kompetanse og hvilket ansvar?

Rådgiver

OT-
rådgiver Miljø-

arbeider?

Los/ungdoms-
veileder?

Yrkesfag-
rådgiver?

Spesped-
rådgiver?

Formidlings-
koordinator?



Kanaler og kanalstrategi



Kanalstrategi

file:///C:/Users/AFK01271/AppData/Local/Temp/220321_Kanal

strategi_for_Agder_fylkeskommune_godkjent_lederteamet.pdf

file:///C:/Users/AFK01271/AppData/Local/Temp/220321_Kanalstrategi_for_Agder_fylkeskommune_godkjent_lederteamet.pdf


Informasjon fra oss til dere

https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/informasjon-til-radgivere/

Agderfk.no

https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/informasjon-til-radgivere/


Kommunikasjon oss i mellom

• Epost (Outlook): 

• Direkte informasjon og kommunikasjon (begge veier)

• Viktig informasjon

• Møteinnkallinger

• Teams

• Team
• Teams-møter (også for eksterne) med tilhørende chat

• Teams for skriftlig informasjon, lagring, arbeid (f.eks. egen gruppe for OT)

• Chat (direkte)

• Telefon

• Sms



Informasjon mellom kommune og fylkeskommune MÅ gå gjennom eleven!

PPT

HelsesykepleierHelsesykepleier

Rådgiver Rådgiver

• Sakkyndig vurdering

• Legeerklæring

• Sensitiv informasjon



Lagring

https://iktagder.sharepoint.com/sites/agda/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fagda%2FDelte%20dokumenter%2Fdigital%

2Dlagring%2Di%2Dagder%2Dfylkeskommune%2Dbeta%2Dversjon%5F27048%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fagda%2FDelte%20dokumenter

https://iktagder.sharepoint.com/sites/agda/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fagda%2FDelte%20dokumenter%2Fdigital%2Dlagring%2Di%2Dagder%2Dfylkeskommune%2Dbeta%2Dversjon%5F27048%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fagda%2FDelte%20dokumenter


Public 360 – et sak- og arkivsystem
• Tilgangsstyrt ut fra rolle og 

arbeidssted

• Gradering av dokumenter 

ift. sensitive opplysninger 

eller ikke.

• Rådgivere har tilgang til 

egne elever, også 

dokumenter i sikker sone

• Rådgivere kan produsere 

dokumenter som kan 

lagres i åpen eller sikker 

sone ut fra innhold.

• Regler for tilgangsstyring, 

navngivning av 

dokumenter etc.

Public 360 Brukerstøtte. Innspilt digitalt møte:
https://web.microsoftstream.com/video/a0f6f3ba-f68c-428d-ac2d-

471498fa482c?referrer=https:%2F%2Fiktagder.sharepoint.com%2Fsites%2Fagda%2FSite

Pages%2FOppl%C3%A6ringsportal.aspx

https://web.microsoftstream.com/video/a0f6f3ba-f68c-428d-ac2d-471498fa482c?referrer=https:%2F%2Fiktagder.sharepoint.com%2Fsites%2Fagda%2FSitePages%2FOppl%C3%A6ringsportal.aspx


Opplæringsportalen på Agda







Opplæringsportalen på Agda



QM+ 
(Lagring av styrende dokumenter, rutiner og retningslinjer)

• Lenkes til disse på 

agderfk.no. 

• Mange av disse er 

åpne for eksterne.



Visma In School - VIS
Ved Rune Wilkensen



Runes…



Vigo.no



Vigo.no Egen PP: https://agderfk.no/_f/p1/ife46bdd6-2b63-40fc-a7c5-3d7c5c973dd7/presentasjon-vigo-skole-8mars-2022.pdf

• Vigo er en internettportal for 

søking til videregående 

opplæring i skole og bedrift, 

fagskoleutdanning og 

videregående opplæring for 

voksne og 

realkompetansevurdering. 

• Vigo er eid av Vigo IKS som er 

et interkommunalt selskap, og 

er et samarbeid mellom alle 

fylkene i Norge i tillegg til Oslo 

kommune

• Elever søker med MinID

• Rådgivere (skolebrukere) kan 

se alle sine elevers søknader, 

samt elever inntatt på egen 

skole

https://agderfk.no/_f/p1/ife46bdd6-2b63-40fc-a7c5-3d7c5c973dd7/presentasjon-vigo-skole-8mars-2022.pdf


Inntaksforskrift og inntaksprosedyrer
Ved Hanne Kærgård og Jorunn Kalvik



Lokal inntaksforskrift



Hvorfor har vi en lokal inntaksforskrift?

• Kapitel 6 i forskrift til opplæringsloven styrer inntaket til vgs.

• Bruk av rett

• Frister

• Vilkår for inntak

• Fortrinn og individuell behandling

• Vi har plikt til (trenger) å ha en lokal forskrift som supplerer dette

• Vi ønsker en hensiktsmessig fordeling av elever i Agder

• Vi ønsker en transparent og forutsigbar behandling av inntaket

• Vi trenger et lokalt regelverk som viser våre rutiner, og sikrer lik 

behandling av søkere



Hvem er det interessant for?

• Dette er et rammeverk for inntakskontoret og jobben knyttet til inntak til 

vgs.

• Elever og foresatte må kunne finne detaljinformasjon om 

inntaksprosessen

• Det er viktig for rådgivere å vite noe om det lokale regelverk knyttet til 

søknad og inntak.
• Konsekvens ved flytting, sen søknad, utveksling, oppmøte 1. skoledag, 

kvalifisering til neste nivå, særlige regler for IB, MDD, idrett.



Hva er interessant!

Styring ved hjelp av regioner, nærskole eller fritt skolevalg er et av de helt 

store punkter i en lokal forskrift

Hvordan prioriterer/rangerer vi ulike søkere/grupper

• Elever via Oppfølgingstjenesten

• Elever som søker for sent

• Elever fra andre fylker

• Elever fra nabofylker

• Flyttere

• Elever som har vært på utveksling

• Permisjon

• Osv.



Regelverktolkning Udir - rundskriv

Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

Den lokale forskriften må være i samsvar med opplæringsloven med forskrifter og forvaltningsloven.

Det er viktig at fylkeskommunen påser at den lokale forskriften ikke strider mot bestemmelser i 
opplæringsloven. Det er også viktig at fylkeskommunen sikrer at forskriften er i samsvar med 
læreplanverket, og den fastsatte tilbudsstrukturen. 

Det skal ikke være andre søkbare tilbud enn de som følger av tilbudsstrukturen. 

Den lokale forskriften må ikke uthule søkernes rettigheter, og fylkeskommunen kan ikke fastsette 
bestemmelser i den lokale forskriften i strid med kapittel 6. Det er for eksempel ikke tillatt å 
fastsette at det skal brukes inntaksprøve på andre utdanningsprogram enn det som følger av § 6-
11. Det er heller ikke anledning til å fastsette et krav om kompetanse i norsk i forskriften.

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Inntak-til-videregaende-opplaring/inntak-videregaende-opplaring-formidling-lareplass-udir-2-2021/?depth=0&print=1#6-2


Krav og muligheter med lokal forskrift

§ 6-2.Lokal forskrift om inntak

Fylkeskommunen skal fastsetje lokal forskrift om inntak. Den lokale forskrifta skal

innehalde reglar om korleis inntaket vil bli gjennomført, mellom anna 

inntaksområde, kva for utdanningsprogram eller programområde det er fastsett 

særskilde inntakskrav for, og korleis inntaket elles skal gjennomførast. Forskrifta

kan også innehalde utfyllande føresegnar om formidling.

Den lokale forskrifta skal innehalde reglar om inntak til landslinjer og dei statlege

vidaregåande skolane, jf. § 6-12 og § 6-44.



Krav og muligheter med lokal forskrift

§ 6A-2.Lokal forskrift om formidling

Fylkeskommunen skal fastsetje lokal forskrift om formidling. Den lokale forskrifta 

om inntak og den lokale forskrifta om formidling kan vere den same forskrifta.

§ 6-4.Gjesteelevar

Fylkeskommunen kan i lokal forskrift regulere inntak av gjesteelevar nærare.



Krav og muligheter med lokal forskrift

• § 6-8.Søknadsfrist

For seint innkomne søknader skal det takast omsyn til så langt råd er, eventuelt 
behandle dei som ein søknad om inntak det etterfølgjande skoleåret. Søkjarane 
skal få melding om at søknaden kom for seint, og om konsekvensane av det. Den 
lokale forskrifta skal regulere behandlinga av søknader som kjem inn etter 
søknadsfristen. Fylkeskommunen må sikre at det ikkje skjer usakleg 
forskjellsbehandling.



Krav og muligheter med lokal forskrift

§ 6-11.Særlege reglar om inntak til einskilde utdanningsprogram mv.

For inntak til utdanningsprogram for musikk, dans, drama og utdanningsprogram for idrettsfag i 

Vg1 kan fylkeskommunen fastsetje særlege reglar i den lokale forskrifta om inntak. 

Fylkeskommunane kan fastsetje at inntil 50 prosent av plassane i desse utdanningsprogramma kan 

tildelast på grunnlag av dokumentasjon av ferdigheit eller eventuell inntaksprøve, i tillegg til poeng 

rekna ut på grunnlag av karakterar.

For inntak til utdanningsløp som leier fram til praksisbrevprøve, kan fylkeskommunen fastsetje i 

den lokale forskrifta om inntak at plassane skal fordelast etter poeng og intervju.

For inntak til særskilde yrkesfaglege utdanningsløp som leier fram til yrkes- og studiekompetanse, 

kan fylkeskommunen fastsetje i den lokale forskrifta om inntak at plassane skal fordelast etter 

poeng og intervju.



Høringsrunde….under contruction…..

Det jobbes med endringer i forskriften som skal gjøre den tydeligere, og 

gjøre saksbehandlingen mer transparent og forutsigbar

Sikre at vi oppfyller lovkravene til lokal forskrift.

Det jobbes også med en vurdering av ulike inntaksprinsipper



Hvor finnes forskriften inntaksforskrift

Inntaksforskrift på Agder.fk

Inntaksforskrift lovdata

https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/reglement-og-retningslinjer/lokal-inntaksforskrift/
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-02-06-2289


Takk for oppmerksomheten!



Digitalt skjema for melding til fylkeskommunen
• Agderfk.no – informasjon til rådgivere



Veiviser til paragrafene

• Agderfk.no

• https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-

skole/informasjon-til-radgivere/veiviser-paragraf/

https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/informasjon-til-radgivere/veiviser-paragraf/


Enkel lunsj
11.45-12.15



Karriereveiledning



Karriereveiledning, nasjonal satsing

Konsekvenser for Agder?

• Kompetanseheving av 

rådgivere
• Regionale samlinger og 

seminarer

• Prioritering til etterutdanning 
(Udir-midler)

• Karriereveiledning som hele 

skolens ansvar
• Bevisstgjøring og utvikling av 

roller



Karriereveiledning, regional satsing

I fullføringsreformen foreslås:

• utvidelse av målgruppe ved å inkludere 
lærlinger i karriereveiledning og 
sosialpedagogisk veiledning, samt å utvide 
målgruppa for oppfølgingstjenesten til 24 år

• styrking av karriereveiledningstilbudet i 
skolen

• beskrivelse av kompetansestandarder for 
karriereveiledning i skolen

• plikt til samarbeid og samhandling mellom 
ulike aktører. 

• plikt for fylkeskommunene til å jobbe 
systematisk og forebyggende med elever 
som står i fare for å ikke bestå fag

Økt levekår



Samlinger i regi av fylkeskommunen: Årsplan

• Månedlige Teams-møter

• Faste årlige tema (innsøking, endring i 
forskrifter etc.

• Kompetansehevende foredrag

• Arbeidsmarkedsanalyser/ 
bedriftsundersøkelser/ 
bransjepresentasjoner

• Kurs for nye rådgivere 7. september

• Samling 26.-27. oktober:

• Karriereveiledning som hele skolens 
ansvar

• Helhetlig system for karriereveiledning

• Heldagssamling våren-23 

(tema ikke endelig avklart)

https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/informasjon-til-radgivere/radgiversamlinger-og-messer/datoer-for-radgiversamlinger-og-messer/


Nyttige verktøy i karriereveiledningen
Ved Siren W og Marianne S Aa



Nyttige verktøy og kvalitetssikrede nettsteder

https://utdanning.no/
https://www.vigo.no/nyvigo/vigo
https://www.vilbli.no/nb/nb/no
https://karriereveiledning.no/
https://www.kompetansenorge.no/kvalitet-i-karriere/
https://veilederforum.no/
https://www.samordnaopptak.no/info/
https://hkdir.no/


Praktisk bruk av kvalitetsrammeverket
https://kompetansenorge.no/karriereveiledning/kvalitet-i-karriereveiledning-i-skolen

https://kompetansenorge.no/karriereveiledning/kvalitet-i-karriereveiledning-i-skolen


- Veien til fagbrev

- Hva er et opplæringskontor?

Ved Trond Reinertsen



Tronds…



Hva skjer når en elev i videregående 

opplæring vil slutte/slutter?
Ved Heidi Munksgaard og Hans Lund



Kurs for nye rådgivere 07.09.22
Elever som avbryter eller er i ferd med å avbryte videregående opplæring

Heidi T. Munksgaard



Når eleven velger å avbryte opplæringen

"… skal skolen så langt det lar seg 

gjøre, veilede eleven i mulighetene 

for å komme tilbake og fullføre 

opplæringen på et senere 

tidspunkt."



Opplæringsretten

ungdomsrett/voksenrett

elevens forbruk så langt

slutt før 1. november, rett ikke brukt det året

muligheter for å få utvidet tid (omvalg, 
vedtak om spesialundervisning ved sykdom/skade/andre tungtveiende grunner)

muligheten for å endre status til deltidselev på visse vilkår og informasjon 
om konsekvensene av valget

Oppfølgingstjenesten (OT)





Retningslinje for elever som avbryter…

• Elever som velger å avbryte etter 1. september:

✓ Avbruddsmøte med elev, rådgiver og ev. andre

✓Oppfølgingstjenesten (OT) inviteres inn

✓ Avbruddsskjema

✓Hovedregelen er at elever som slutter etter 1.november har brukt mer 

enn 1/3 av opplæringsåret = 1 års forbruk

✓Lenke: Elever som avbryter eller er i ferd med å avbryte videregående 

opplæring - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/informasjon-til-radgivere/retningslinjer-for-avbrudd-av-videregaende-opplaring/


Når skolen ikke får kontakt med eleven som velger å avbryte

• Melding fra skolen til elev 

om avklaring av 

elevforholdet (=forhåndsvarsel)

• Om skolen ikke får svar 

på forhåndsvarselet, 

skrives eleven ut av skolen

Private videregående skoler kan 

bruke skjema på agderfk.no



Oppfølgingstjenesten (OT)

Målgruppe: Ungdom i alderen 16-21 år, som har ungdomsrett og som ikke 

er i opplæring eller arbeid

Mandat jfr. forskrift til opplæringsloven kap. 13:

"...får tilbud om opplæring, arbeid, andre kompetansefremjande tiltak, 

eventuelt ein kombinasjon av desse."

Hva tilbyr oppfølgingstjenesten (OT) - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

Opplæringslova § 3-6 andre ledd

https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/oppfolgingstjenesten-ot/
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A73-6


Samarbeid mellom fylkeskommune, kommuner og NAV

Veileder og Losordninger

• For ungdom som går igjennom en 
«frakoblingsprosess»

• Tilbyr en tydelig voksen som 
• Er tilgjengelig
• Gir omsorg, støtter og 

«pusher»
• Gir tett og langvarig 

oppfølging 

• «Påkobling» gjennom inkludering 
i ordinære fellesskapsarenaer

Jobbskoler 

• For ungdom som er utenfor skole 
og arbeid

• Møteplass og fellesskapsarena
• Sosialisering – tilknyttet 

Jobbskolen 
• Opplæring – i samarbeid med 

videregående skoler
• Arbeidspraksis – i samarbeid 

med ordinære bedrifter



Losordninger og Jobbskoler

«Losordning» ved skoler med OT

• Mandal vgs

• Vennesla vgs

• Dahlske vgs + Sam Eyde vgs

• Tvedestrand vgs

Jobbskoler:

• Lister (Flekkefjord)

• Østre Agder (Arendal/Grimstad)

• Region Kristiansand (Mandal og 
Kristiansand)



Spørsmål????


