
“Beskrivelse av nåværende

elevtjenester i Agder”

Resultater fra undersøkelser i prosjektet 

Informasjonsmøte 14. januar 2022

Siren B. Wulff, Utdanning, Inntak og elevtjenester



Bakgrunn

• Agder fylkeskommune 
er en ny organisasjon, og det er behov for å 
utarbeide en oversikt over hvilken 
kompetanse og hvilke tjenester som inngår i 
elevenes tilbud, og hvordan de ulike 
tjenestene samhandler og er organisert på 
ulike virksomheter i fylkeskommunen. I 
denne sammenhengen bruker vi begrepene 
elev og elevtjenester, men det omfatter også 
OT-ungdom og 
lærlinger/lærekandidater med 
ungdomsrett .

• Elevtjeneste
som begrep ble innført ved sammenslåingen 
til Agder fylkeskommune 01.01.2020. I 2020 
gjennomførte fylkeskommunen et 
standardiseringsprosjekt hvor 
standardisering av rådgivningstjenesten på 
de videregående skolene var et av 
delprosjektene. Her ble det påbegynt, men 
ikke ferdigstilt, en kartlegging og 
standardisering av rådgivningstjenesten



Standardisering av rådgivningstjenesten (des-20):

Hovedmål med standardisering av rådgivningstjenesten 
(definert av arbeidsgruppen):

Tjenesten skal være enhetlig og gjenkjennbar, tydelig og brukervennlig, og ha høy kvalitet, i hele Agder. 
Dette kjennetegnes ved:

• Kompetansekrav ved tilsettinger

• Systematisk faglig oppdatering

• Lik ressurstildeling til skolene

• Likt rammeverk og skjematikk

• Like arbeidsoppgaver

• Lik bruk av begreper

• Lik involvering av eksterne samarbeidspartnere

• Lik tilgang på digitale verktøy 



Anbefalinger fra arbeidsgruppa (2020)

• Alle skoler skal ha en rådgivningstjeneste, lokalisert på den enkelte skole, som er en naturlig del av 

skolens virksomhet. (Som før)

• Rådgivere skal være ansatt på den enkelte skole der personalansvar og ledelse ligger på skolenivå. (Som 

før)

• Rådgivningstjenestens oppgaver er sosialpedagogisk veiledning og karriereveiledning. Skolene kan selv 

avgjøre om de to typer veiledning skal være delt på ulike rådgivere eller om hver rådgiver innehar begge 

funksjoner. (Som før)

• Rådgivere skal som hovedregel tilsettes i 100%-stillinger. Minsteressurs pr. skole bør være 50%.

• Rådgivertjenesten skal være en del av skolens elevtjeneste. Elevtjenesten kan bestå av 

rådgivningstjeneste, tilpasset opplæring og bibliotektjenester, og samarbeider med skolehelsetjeneste, 

oppfølgingstjeneste/Los-tjeneste, PP-tjeneste og andre.

• Elevtjenesten, herunder rådgivningstjenesten, bør ledes av en avdelingsleder (eller rektor) ved den 

enkelte skole.



Resultat av behandling i hovedsamarbeidsutvalget (HSU):

• Ressursene til rådgivning skal utjevnes over 2-3 år slik at det blir en lik og rettferdig fordeling av 

ressursene på skolene ut fra elevtall. 

• Det skal stilles krav til utdanning (eller forpliktelse til slik) ved ansettelse av nye rådgivere. 

• Ved nyansettelser skal rådgivere plasseres i kapittel 5. Ved kombinert stilling (pedagogisk og 

rådgivning) vil det være naturlig med plassering i kapittel 4. 

Det videre arbeidet med standardisering vil foregå i regi av utdanningsavdelingen og ledes av Anne 

Synnøve Sundsteigen. Dette arbeidet vil omfatte:

• Innhold/arbeidsoppgaver i rådgivertjenesten

• Terminologi

• Prosedyrer

• Tilgjengelighet og digitale verktøy



Prosesser relatert til elevtjenesten 2020-2022

Nasjonalt:

•Ny nasjonal tilbudsstruktur

• Fagfornyelse

I Agder:

• Fylkessammenslåing

•Kommunesammenslåing

• Standardiseringsprosjektet
(Rådgivningstjenesten)

Gjennomførte

Nasjonalt:

•Ny opplæringslov

• Fullføringsreformen

I Agder:

•Beskrivelse av nåværende elevrettede tjenester

•Beskrivelse av en fremtidig elevtjeneste (skal til politisk behandling våren-22)

•Helhetlig yrkesfaglig utdanningsløp (skal til politisk behandling våren-22)

•Organisering av spesialundervisning

Pågående



Mål og hensikt med (del-) prosjektet

Overordnede mål, Utdanning

90 % fullføring!

Hovedsatsingsområder for å oppnå dette er:

Læringsmiljø:
Alle elever og lærlinger er del av et inkluderende og mangfoldig fellesskap, 
opplever mestring og får faglige utfordringer. Læringsmiljøet preges av 
skaperglede og kritisk tenking.

Læringsutbytte: 
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. Innovasjon og bærekraft er sentrale elementer i opplæringen.

Gjennomføring: 
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 elev.

Hensikt med prosjektet

Hensikten med dette delprosjektet er å beskrive 
roller, organisering, oppgaver, arbeidsfordeling og 
samhandling i de elevrettede tjenester, herunder

• Rådgivningstjenesten

• Oppfølgingstjenesten (OT)

• Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

• Helsetjenesten

• Andre tjenester/roller

En samlet beskrivelse av de elevrettede 
tjenestene vil gi grunnlag for videre arbeid med 
en anbefaling om fremtidig organisering av 
elevtjenesten i Agder og ressursfordeling til 
skolene.



Medvirkning

• Arbeidsgruppe for prosjektet.
Arbeidsgruppens oppgave har vært å 
ivareta ulike aktørers interesser, samt bidra 
til innspill, drøftinger og leveranser.

• Spørreundersøkelse til skolene ved 
avdelingsleder.

• Spørreundersøkelse til representanter for 
ulike roller ved skolene.

• 2-dagers samling med rådgivere og 
avdelingsledere hvor temaet "elevtjeneste" 
har vært gjennomgått og drøftet, og 
skolene har gitt skriftlige innspill til 
prosjektet.

R E P R E S E N T A S J O N  I  

A R B E I D S G R U P P E :

R E P R E S E N T A N T : S K O L E / A V D E L I N

G :

Utdanningsavdelingen i Agder 

fylkeskommune 
Siren Wulff 

(leder og sekretær):

Administrasjonen, Inntak 

og elevtjenester

Leder av prosjektet "En styrket 

elevtjeneste for bedre levekår i 

Agder"

Marianne Lorentzen Administrasjonen, Inntak 

og elevtjenester

Rådgiver fra videregående skole Frank Humlekjær KKG

Rådgiver fra videregående skole Hege Posti Lillesand vgs

Avdelingsleder for elevrettede 

tjenester
Geir Lauvdal Mandal vgs

Avdelingsleder for elevrettede 

tjenester
Heidi Elisabeth K Paulsen Sam Eyde vgs

Representant fra PPT Bjørnar Sørum PPT

Representant fra Økonomi i 

Agder fk
Vibeke R K Berntsen Administrasjonen, HR

Representant fra 

organisasjonene
Sheila Vaage Benestad Utdanningsforbundet



Har vi visst hva vi har spurt om???

..og har dere visst hva dere har svart på?

Vi har i stor grad basert rapporten på innspill fra avdelingsledere/rektorer, rådgivere og andre 

roller, i spørreundersøkelser på mail og i Forms, samt på fysisk samling i oktober.



Noen betraktninger før dere får resultatene

Vi (og dere) har 
brukt begrepet 
elevtjeneste og 
elevrettede 
tjenester uten at 
begrepet er 
definert.

Rapporten sier ikke 
noe om hvordan 
elevtjenesten bør
eller skal
organiseres. 

Prosjektet har ikke
undersøkt alle 
arbeidsoppgaver til 
de ulike rollene i 
elevrettede 
tjenester. 

Prosjektet har ikke
undersøkt tidsbruk 
relatert til 
arbeidsoppgaver.

Vi HAR sett på:

• Ressurstildeling til elevrettede tjenester

• Roller i elevrettede tjenester

• Organisering på skolene

• Samhandling mellom roller

• Involvering i et utvalg arbeidsoppgaver



Hvem har vi spurt og hva har vi spurt om?

HR-avdeling i fylket: Ressurstildeling og antall skoleplasser

Avd.leder for 
elevtjenesten/rådgiverne:

Roller i elevrettede tjenester på skolene, stillingsstørrelser 
og antall ansatte

Rådgivere med leder (på samling):
Roller/funksjoner innen «elevtjenester»?

Organisering av elevtjenester på skolen

Samhandling og samhandlingsgrupper

Avd.leder, rådgiver, OT-rådgiver, 
bibliotekar, spesped-koordinator):

Involvering i utvalgte arbeidsoppgaver



Roller i elevrettede tjenester



Elevrettede tjenester og støttefunksjoner

Figur 2: 
Elevrettede tjenester og støttefunksjoner, på og utenfor skolene, med eleven i sentrum.  
De ulike aktørene har ulikt ansvar, men sørger samlet sett for oppfølging av elever/ungdommer: 

 



Elevrettede tjenester ved skolene

• Rådgivningstjenesten

• Oppfølgingstjenesten

• Bibliotekstjenesten

• Pedagogisk-psykologisk tjeneste

• Helsetjeneste

Lovpålagte tjenester

• Formidlingskoordinator

• Spesped-koordinator

• Miljøarbeider

• Fagarbeidere

• Loser/ungdomsveiledere

Ikke-lovpålagte tjenester og roller



Lovpålagte tjenester

•Personalansvar på skolene

•Fylket bidrar til faglig oppfølging. 

•Stillingsstørrelse varierer fra 24-100%

•Antall rådgivere på skolene varierer fra 1 til 6 

Rådgivningstjenesten:

•Personalansvar på skolene (10,2 stillinger i Agder, fordelt på 18 personer på 12 skoler)

•Fylket har ansvar for faglig oppfølging

•Stillingsstørrelse varierer fra 20-100%

•Mange OT-rådgivere kombinerer stillingen med rådgiverstilling, pedagogisk stilling eller avdelingslederstilling. 

Oppfølgingstjenesten 
(OT):

•Personalansvar på skolene

•Fylket (Næring, kultur og kulturminnevern, avdeling for Kultur, idrett og frivillighet, Fylkesbiblioteket) har faglig ansvarBibliotekstjenesten:

•Ansatt i fylkesadministrasjonen, på Utdanning, avdeling Pedagogisk-psykologisk tjeneste

•20 PP-rådgivere (14 i Kristiansand, 5 i Arendal, 1 i Lyngdal)

•Samhandler med skolene gjennom faste møter

•Hver skole har 1-3 kontaktpersoner i PPT

Pedagogisk-psykologisk 
tjeneste (PPT):

•Kommunalt ansatte med arbeidssted på skolene

•Stillingsstørrelse varierer.

•Alle de videregående skolene har helsesykepleier til stede på skolene, men ikke nødvendigvis alle dager i uken 
Helsetjenesten:



Ikke-lovpålagte tjenester og roller

• Personalansvar på skolene

• Øremerkede midler fra fylket
Formidlingskoordinator:

• Personalansvar på skolene

• Få skoler har definert en egen spesped-koordinator
Spedspedkoordinator:

• Personalansvar på skolene

• Finnes mange ulike betegnelser og roller innenfor denne kategorien
Miljøarbeidere:

• Personalansvar på skolene. Noen som miljøarbeidere, men mange som 
hjelpere/ekstraressurs i opplæringen Fagarbeidere

• Personalansvar på skolene eller kommune/NAV.

• Finansiert gjennom statlige/kommunale midler eller øremerkede OT-midler.
Loser/ungdomsveiledere



Mange roller med spredt ansvar for personal og faglig utvikling

Figur 1:  
Organisasjonskart som viser faglig oppfølgingsansvar for ulike tjenester og roller i Agder 
fylkeskommune. Stillinger som skolene selv har opprettet, eller inngår i prosjekter, er ikke tatt med.  

 
 
 
 

Roller som finnes på de videregående skolene til daglig 



Bildet er komplekst og sammensatt!



Ressurser til elevrettede tjenester



Rådgiverstillinger pr. elev* på skolene
 

Graf 1: 
 Rådgiverstillinger på de ulike skolene. 
Grafen viser hvor mange hjemler de ulike skolene er tildelt, og hvor mange stillinger de faktisk bruker. De 
faktisk brukte ressursene er rapportert inn av avdelingsleder for hver enkelt skole. 
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*Hentet fra budsjettet for 2022



Miljøarbeidere pr. elev* på skolene
Graf 2:  
Miljøarbeidere på de ulike skolene. 
Grafen viser hvor mange hjemler de ulike skolene er tildelt til "miljøterapeut", og hvor mange stillinger de 
faktisk bruker til miljøarbeidere (inkludert miljøterapeuter). De faktisk brukte ressursene er rapportert inn av 
avdelingsleder for hver enkelt skole. 
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Ressurser til rådgivning + miljøarbeidere 
I Agder brukes det 8 stillinger mer på rådgivere og 9 stillinger mer på miljøarbeidere enn det tildeles ressurser til.

Graf 3:  
Stillingshjemler for rådgiver + miljøterapeut, pr. elev pr. skole 
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Graf 4:  
Faktiske stillinger for rådgiver + miljøarbeider, pr. elev pr. skole 
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Hvem inngår i elevtjenesten?



Hva er egentlig elevtjenesten?

• På Utdanning:
Inntak og elevtjenester

• På skolene:
Avdeling elevtjenester

• Generelt:
Elevrettede tjenester

Vi spurte dere! ☺



Svar fra skolene
(Rådgivere med leder)

Oppgave:

"Hvilke roller/funksjoner tenker dere 
hører inn under begrepet 
«elevtjenester?«

Tabellen viser et mangfold av roller 
innen elevrettede tjenester som finnes 
på eller i samhandling med skolene i 
dag. Ingen skoler har alle rollene som er 
nevnt i tabellen, og det er stor variasjon 
i antall stillinger og organisering på 
skolene.

Tabellen viser ikke nødvendigvis hvilke 
skoler som har de ulike rollene.
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Rådgiver (karriere/sosped) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Helsesykepleier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

OT-rådgiver 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Bibliotekar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Miljøarbeider/-terapeut/-veileder/-

kontakt/-koordinator/elevkontakt

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Avdelingsleder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Spesped-koordinator/TPO-rådgiver 1 1 1 1 1 1 1 7

IKT-medarbeider 1 1 1 1 1 1 6

Psykolog i skolen/Konsulent psykisk helse 1 1 1 1 1 1 6

Formidlingskoordinator 1 1 1 1 1 5

Los/ungdomsveileder 1 1 1 1 1 5

Servicemedarbeider/resepsjon 1 1 1 1 1 5

Kantinemedarbeider 1 1 1 3

PP-rådgiver 1 1 1 3

Spesialpedagog/ressurs-team 1 1 1 3

Barnevern 1 1 2

IMDI-rådgiver 1 1 2

Politi 1 1 2

Vg3 fagopplæring i skole (rådgiver) 1 1 2

Elevheimansvarlig 1 1

Fagarbeider 1 1

Helsestasjon for ungdom 1 1

Kartleggingstjeneste 1 1

Kjernegruppeleder 1 1

Konsulent rus 1 1

Koordinator 1 1

Logos-tester 1 1

NAV i skolen 1 1

Renholdsmedarbeider 1 1

Skolelege 1 1

Rådgiver (karriere/sosped) 17

Helsesykepleier 15

OT-rådgiver 14

Bibliotekar 11

Miljøarbeider/-terapeut/-veileder/-kontakt/-
koordinator/elevkontakt

10

Avdelingsleder 9

Spesped-koordinator/TPO-rådgiver 7

IKT-medarbeider 6

Psykolog i skolen/Konsulent psykisk helse 6

Formidlingskoordinator 5

Los/ungdomsveileder 5

Servicemedarbeider/resepsjon 5

Kantinemedarbeider 3

PP-rådgiver 3

Spesialpedagog/ressurs-team 3



Organisering av elevrettede tjenester



Organisering av elevrettede tjenester

Oppgave:

Hvordan er de elevrettede 

tjenestene organisert på deres 

skole? Lag en skisse/oversikt.

Her er svarene vi fikk: 
(i rask rekkefølge)



(Skissene er tatt bort i versjonen som legges ut. De vil kunne sees som 

vedlegg til rapporten når den kommer ut)



Organisering av elevrettede tjenester ved skolene

Leder av 

rådgivnings-/elev-

tjenesten
Varianter:

1. Avd.leder med personalansvar og/eller 

koordinerings-ansvar for elevtjenester

2. Avd.leder uten definert elevtjeneste

3. Rektor

Rådgivnings-

tjenesten

(Alle skoler)

Spesped-

koordinator/TPO-

rådgiver/ressurs-

team

(5 skoler)

Biblioteks-

tjenesten

(8 skoler)

Helse-

tjenesten

(10 skoler)

Miljø-

tjenesten*

(9 skoler)

Oppfølgings-

tjenesten

(Alle skoler)

PPT

Rød kontur: Lovpålagte tjenester
Blått fyll: Personalansvar for rollen ligger på den enkelte videregående skole
Rødt fyll: Personalansvar ligger utenfor skolen, mens arbeidsplassen er plassert på skolen
Grønt fyll Samhandler på fast basis med skolen, men personalansvar og arbeidsplass er utenfor skolen



Samhandling mellom elevrettede tjenester



Samhandling mellom ulike roller i elevrettede tjenester

Oppgave:

Hvordan samhandler de ulike 
rollene/tjenestene på skolen, og 
hva kaller dere de ulike 
samarbeidsgruppene?

Alle skolene som var på samlingen svarte, 
enten på papir eller på mail.



Samhandlingsgrupper og rolledeltakelse

•Leder

•Ansatte i elevtjenesten

Avdelingsmøte / 
Avdelingsmøte, 
elevtjenesten / 

Elevtjeneste-møte

•Leder

•Rådgivere

•PPT

•Andre (helsetjenesten/miljøarbeidere)

Ressursteam / TO-team

•Rådgivere

•IMDI-rådgiver (hvis på skolen)

•Leder (ved behov)

Rådgivermøte / 
Rådgiversamarbeid / 

Rådgiver-team / AR-møte

•Avd.leder

•Rådgiver (for elev/trinn)

•Kontaktlærer

Trekantmøte / 
Trippelmøte/ IKO-team/ 

180-møte/ 
ARK-møte

•Kontaktlærer

•Faglærere

•Rådgiver (for elev/trinn)

•Avdelingsleder (ved behov)

Klasselærerråd

•Variabelt (ikke alle skoler har slike møter)

Spesped-team / 
Forberedende ressursteam/ 

Samordningsmøte / 
Team-møte

• Rådgivere (som gruppe eller for trinn/elev) deltar på 
alle oppgitte møter bortsett fra "spesped-team" og 
"forberedende ressurs-team"

• 4 skoler har møter kalt "ressursteam", alle med ulik 
konstellasjon

• 8 skoler har møter kalt "TO-team", men det er 6 ulike 
konstellasjoner

• En variant av "Ressursteam" har samme konstellasjon 
som en av variantene av "TO-team«

• Noen skoler har med OT på møter 
(avdelingsmøte/elevtjenestemøte, utvidet 
ressursteam)

• Bare noen skoler har definerte møter relatert til 
spesialundervisning



Arbeidsinvolvering 



Hvem gjør hva? 
Utgangspunkt: Arbeid som rådgivere ofte er involvert i eller har ansvar for. Hentet fra standardiseringsprosjektet (2020).

• Hvem er spurt?
• Avdelingsleder for elevtjenesten/rådgiverne

• Spes-ped-koordinator (for de skoler som har det)

• Rådgiver

• OT-rådgiver

• Bibliotekar

Alle er navngitt av avdelingsleder ved skolene.

• Hva er det spurt om?
Arbeidsoppgaver relatert til

• Tilrettelegging og/eller spesialundervisning

• Kartlegging av fagvansker

• Karriereveiledning/karrierelæring

• Søknadsprosesser

• Kontakt med foresatte og eksterne aktører

• Administrativt arbeid og utviklingsarbeid

Sos. Ped.
Karriere-

veiledning

Spes.
ped

Karriere-
veiledning

Sos. 
ped

Lovpålagte oppgaver, 

rådgivningstjenesten:

Agder:



Arbeidsoppgaver relatert til tilrettelegging og/eller spesialundervisning

 

Spørsmål

I hvor stor grad bidrar du/dere i arbeid relatert til tilrettelegging og/eller 

spesialundervisning for elevene (pedagogisk og/eller organisatorisk)?

Avdelings-

leder

Spesped-

koordinator

Rådgiver OT-

rådgiver

Bibliotekar

Lese tilleggsopplysnings-skjema og sakkyndig vurdering 4,14 5,00 4,60 2,30 1,11

Utredning av tilretteleggingsbehov 3,71 4,50 3,93 1,70 1,22

Koordinering av tilrettelegging 4,50 4,50 3,73 1,80 1,22

Skrive tiltakskort og gjøre arbeid med informasjon, oppdatering, arkivering 3,07 3,00 4,13 1,20 1,00

Skrive vedtak om tilrettelegging på eksamen 3,29 4,50 2,20 1,10 1,00

Organisere tilrettelegging på prøver 2,43 1,00 1,87 1,00 1,00

Organisere tilrettelegging på eksamen 3,14 1,00 1,53 1,00 1,00

Bestilling av lydressurser 1,79 1,00 2,53 1,00 3,22

Installering av lydbøker og hjelpeprogram (Eks. Lingdys) 1,57 1,00 1,93 1,10 2,33

Opplæring av elever i bruk av lydbøker og hjelpeprogram 1,50 1,00 2,13 1,10 2,56

Henvise til PPT 3,29 2,50 4,33 1,70 1,00

Skrive vedtak om spesialundervisning 3,36 3,00 2,40 1,00 1,00

Skrive (koordinere) IOP-skriving 2,29 3,00 2,60 1,00 1,00

I hvor stor grad deltar du/dere i arbeid med kartlegging av fagvansker? Avdelings-

leder

Spesped-

koordinator

Rådgiver OT-

rådgiver

Bibliotekar

Kartleggingstester (screening) 2,36 1,00 2,60 1,30 1,22

Dysleksiutredning (Eks. Logos) 1,71 1,00 2,80 1,10 1,00

Matematikkutredning (Eks. Myhres kartleggingstest) 1,57 1,00 1,80 1,10 1,00

Rolle med snittskår pr rolle pr arbeidsoppgave



Arbeidsoppgaver relatert til sosialpedagogisk veiledning

Arbeidsoppgaver relatert til karriereveiledning/karrierelæring



Arbeidsoppgaver relatert til søknadsprosesser

Arbeidsoppgaver relatert til kontakt med foresatte og eksterne aktører



Arbeidsoppgaver relatert til administrativt arbeid og utviklingsarbeid



Rådgivernes tidsbruk?

Sos. Ped.
Karriere-

veiledning

Spes.
ped

Karriere-
veiledning

Sos. 
ped

Lovpålagte oppgaver Agder



Hva nå?



Vi vet ting vi før trodde

1. Ulik ressurstildeling til skolene (regnet som 
ressurs pr. elev) til rådgivningstjeneste, 
oppfølgingstjeneste og miljøterapeuter. Mange 
skoler bruker mer enn tildelt.

2. Stor variasjon på både lovpålagte og ikke 
lovpålagte tjenester og roller. Utbredt bruk av 
fagarbeidere og miljøarbeidere. Ulik 
rollebetegnelser for relativt like roller.

3. Bred variasjon i sammensetning og navn på 
samhandlingsgrupper.

4. Rådgivere deltar i stor utstrekning i oppgaver 
relatert til spesialundervisning, i tillegg til 
karriereveiledning og veiledning om personlige 
og sosiale forhold. Enkelte rådgivere skriver også 
vedtak om spesialundervisning.



Veien videre – tidsplan i prosjektbeskrivelsen:

Når Hva
Jan

2022

Rapport delprosjekt "Beskrivelse av nåværende elevtjenester i Agder"

Jan-april

2022

Få innspill til fremtidig rollefordeling/arbeidsfordeling og prosedyrer
• Innhente erfaringer og synspunkter fra 

− Skolene
− Samarbeidspartnere
− Tidligere prosjekter

• Besøke skolene (møte med avd.leder, rådgivere, flere?)
Jan-april

2022

Avklare ansvarsforhold og arbeidsfordeling relatert til tilrettelegging og spesialundervisning
• Samarbeide/avklare med Opplæring og karriereveiledning?
• Samarbeide/avklare med PPT?

Jan-april

2022

Definere "Elevtjenesten i Agder" 
Samkjøring med (og inkludering av?) Helhetlig yrkesfaglig utdanningsløp (HYFU)

April

2022

Rapport med anbefaling om fremtidig organisering av Elevtjenesten i Agder

Mai/juni

2022

Politisk behandling i Y-nemnd og Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 



Pluss…

•Kompetansekrav ved tilsettinger

•Systematisk faglig oppdatering

•Lik ressurstildeling til skolene

•Likt rammeverk og skjematikk

•Like arbeidsoppgaver

•Lik bruk av begreper

•Lik involvering av eksterne samarbeidspartnere

•Lik tilgang på digitale verktøy 

Fortsette 
implementering av 
Standardisering av 

rådgivningstjenesten

• Kursing og kompetanseheving

• Helhetlig system på skolene

Helhetlig system for 
karriereveiledning

• Se på ressursbruk, oppgaver og organisering i sammenheng med 
pågående prosesser, både nasjonalt og regionalt

Oppfølgingstjenesten og
Tiltak for unge utenfor



Dialog med skolene våren 2022 
vil være viktig for å få frem 
behov, ønsker og innspill 

i forhold videre prosesser.



Kilde: https://iktagder.sharepoint.com/sites/agda/sitepages/V%C3%A5r-organisering.aspx

https://iktagder.sharepoint.com/sites/agda/sitepages/V%C3%A5r-organisering.aspx


Skisse fra veggtavla på kontoret:



Takk for nå!

Spørsmål?

(Spørsmål i chatten vil besvares etter møtet)


