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/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommunes innsats for å øke elevens gjennomføring i videregående opplæring tas 
til etterretning. 
 

Innledning / bakgrunn 
Ringerike kommunestyre behandlet i sak 80/13 Handlingsplan for grunnskolen 2013 – 2015. 
Vedtaket sier det at det innen kommunestyrets oktobermøte legges fram en konkret plan 
for å forhindre frafall og oppfølging av de som likevel ikke gjennomfører videregående 
skole. 
Denne saken er en svar på det oppdraget rådmannen fikk gjennom dette vedtaket. 

 
Beskrivelse av saken 
Frafall i videregående skole er en utfordring. Nasjonalt er det iverksatt flere tiltak for at 
gjennomføringsgraden i videregående skole skal bli bedre. Disse blir gjennomført i 
fylkeskommune og primærkommune og i et samarbeid mellom disse. 
Her er en gjennomgang av tiltak i grunnskolen, i andre sektorer i kommunen og i 
videregående skole. 
 

Tiltak i grunnskolen: 
”Ny Giv” 
Ringerike kommune gjennomfører ”Ny Giv”, en satsing med et mål om å øke 
gjennomføringen i videregående opplæring. Den delen av Ny Giv som berører 
ungdomstrinnet går ut på at elever på 10. trinn med svake læringsresultater/karakterer gis 
et utvidet opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter. Intensjonen er at elever som 
benytter dette tilbudet skal stå bedre rustet til å ta fatt på og gjennomføre videregående 
opplæring. I tillegg følges elevene spesielt godt ved overgang til videregående skole. 
Alle skolene i Ringerike med ungdomstrinn har hatt med elever i ”Ny Giv” skoleåret 2012-
13, og erfaringene var gode. Satsningen fortsetter lokalt også inneværende skoleår. 
I tillegg inngår det en kompetanseutvikling hos lærere i grunnskole og videregående skole 
for å gjøre undervisningen mer praktisk, motiverende og tilpasset den enkelte elev. 
Ny Giv fører også til et tettere samarbeid mellom de to skoleslagene. 
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Utdanningsvalg – nytt fag fra 2006 
Faget utdanningsvalg, som alle ungdomsskoleelever har, skal bidra til å skape helhet og 
sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre 
sammen. Faget har tre hovedområder: 

- Videregående opplæring og arbeidsliv  
- Utprøving av utdanningsprogram  
- Egne valg  

Det er utarbeidet et utkast til revidert felles lokal læreplan i dette faget i samarbeid med de 
videregående skolene.  Planen er nå ute på høring og blir lagt fram for HOK for godkjenning 
i desember. 
 

Valgfag på ungdomstrinnet 
Skolene med ungdomstrinn i Ringerike kommune gjeninnfører nå valgfag.  Dette er en del 
av den nasjonale satsingen på et mer praktisk, variert og relevant rettet ungdomstrinn.  
Elevene tilbys fra 2 til 4 valgfag hvert år og skolene har fått økte ressurser til dette.  
En håper også at dette tiltaket skal bidra til opplevelse av motivasjon og mestring, og økt 
gjennomføring i den videregående skolen. 
 

Overgang grunnskole – videregående skole 

Et kritisk punkt for gjennomføring er overgang fra grunnskole til videregående skole. 
Dette har det vært satset på lokalt i prosjektet ”Mellom stoler”, og arbeidet videreføres nå i 
”Ny Giv”.  Rutinene for overgang mellom grunnskole og videregående skole har særlig fokus 
på elever i risikogruppen for lav gjennomføring. De sikrer at alle som går ut av 
ungdomsskolen blir fulgt opp videre uansett om de begynner i videregående skole eller 
ikke. Reviderte rutiner er nå på høring og blir lagt fram for HOK for godkjenning før jul. 
 

Andre tiltak i grunnskolens regi 

Elever med særlige behov for individuell tilrettelegging kan ha en skoledag med alternativt 
innhold for å øke motivasjon, mestring og ferdigheter. Noen elever søker seg også inn på  
den alternative opplæringsarenaen, Åsbygda skole. Her er opplæringen mer praktisk 
tilrettelagt. 

Det er og fra i høst og muligheter for kommunene å prøve ut arbeidslivsfag som alternativ 
til språklig fordypning i tysk, fransk, spansk, norsk og engelsk. Dette er foreløpig ikke gjort i 
Ringerike. 

Andre lokale kommunale tiltak for å øke gjennomføringen  

Ut over grunnskolens tiltak har andre kommunale tjenester en rekke tilbud rettet inn på økt 
gjennomføring og oppfølging av de som faller ut. Nedenfor oppsummeres noen av disse: 
 
Tiltak initiert ved NAV for å forebygge og følge opp ungdommer: 
 
Forebyggende tiltak: 
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 Møter hver tredje uke med Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten i 
videregående skole (PPOT) og kommunens barnevern. 

 Samarbeidsprosjekt mellom Barnevern, Helsestasjonene, Krisesenteret, 
Rus/psykiatritjenesten og NAV på Hønefoss videregående skole. 
 

Oppfølging av de som likevel faller utenfor: 
 

 Ung-zone: For å hindre at unge som faller ut av videregående skole eller på annen måte ikke 
gjennomfører, starter voksenlivet avhengig av økonomisk sosialhjelp har NAV Ringerike 
startet opp et «snu-i-døra» tiltak Aktiv mot læreplass: 

  Aktiv Ungdom  
 
Prosjekter/tiltak i regi av NAV: 

 Eget ungdomsteam (tett samarbeid også med NAV Hole) 

 Faste møter med PPOT 
 
Faktaopplysninger: 

 En voksende andel svært unge blir uførepensjonert tidlig etter skolegangen 

 Unge med nedsatt funksjonsevne har mye større problemer med å skaffe seg og 
forbli i jobb enn andre(også sommerjobb) 

 Jevnt over dårligere levekårsindikatorer for unge som havner på utsiden av 
arbeidsmarkedet i ung alder. Mange føler seg som annenrangs borgere 

 Tallene viser en tendens til å bli på utsiden av arbeidsmarkedet dersom man ikke 
klarer å etablere seg i utdanning eller arbeid tidlig i overgangsfasen og heller mottar 
helserelaterte ytelser 

 En vanskelig overgang fra skole eller studier til arbeid er forbundet med å få en 
svakere posisjon på arbeidsmarkedet, med dårligere lønn og dårligere 
jobbtilfredshet 

 
Tiltak innen barnevernet: 
Barnevernet arbeider for å hindre frafall, bl.a. med  prosjektet "Selvstendige voksne 17-23". 
  Erfaringer viser at samspillet mellom hjemmeliv og skoleliv er sentralt når ungdommen får 
problemer med å følge opp skolen. Prosjektet har to ansatte som kan følge ungdommen 
tett.  
Barnevernet kan hjelpe til slik at ungdommen får et sted å bo, om hjemmesituasjonen ikke 
er bra nok, og alltid være tilgjengelige, noe som ofte blir omtalt som suksessfaktor i denne 
typen jobbing.. 
 
Tiltak som arbeidsgiver: 
Ringerike kommune er kommunens største arbeidsplass med en lang rekke bransjer og 
yrker. Organisasjons- og personalavdelingen har dialog samtlige enheter i kommunen for å 
sikre at en kan tilby praksisplasser til ungdom som av ulike grunner ikke gjennomfører 
videregående skole. Dette skjer  i samarbeid med NAV og  PPOT 
 

Tiltak videregående skoler: 
De videregående skolene har også en rekke tiltak for at elever ikke skal slutte og rutiner for 
oppfølging av de som likevel slutter. Her nevnes noen: 
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 Gode rutiner for samarbeid i overgangen grunnskole og videregående opplæring 

 Ny Giv for videregående, med bl.a. kompetanseutvikling hos ansatte 

 Tilpasset opplæring - eventuelt spesialundervisning 

 Dialog med elev og foresatte 

 Saker tas opp i elevtjeneste eller tilsvarende, eventuelt melding til PPOT  

 Karriereveiledning og utprøving av arbeidspraksis (samarbeid med NAV)  

 Kontakt med andre instanser avhengig av behov, f.eks. NAV, barnevern, helsestasjon 
osv. 

 PPOT følger opp videre viss elever slutter og hjelper til bl.a. med å skaffe 
praksisplasser i samarbeid med NAV 

 Bedre statistikk på gjennomføring 
 

 
Arbeidsinstituttet på Ringerike i regi av Buskerud fylkeskommune 
Buskerud fylkeskommune har opprettet en egen avdeling lokalisert på Austjord som heter 
Arbeidsinstituttet. Dette tiltaket er mer praktisk tilrettelagt enn de ordinære videregående 
skolene. Elever kan søke seg inn på ettårige tilbud. Elever tas også inn utover høsten. 

 
Forholdet til overordnede planer 
Kommuneplanen for Ringerike kommune med visjonen ”et bedre sted å være” og den 
vedtatte folkehelsemeldingen vektlegger skole og utdanning høyt, også som et middel til å 
bedre folkehelsen. 

 

Juridiske forhold  

 Den 10 – årige grunnskolen er noe alle har rett og plikt til å gjennomføre. Videregående 
skole er et frivillig tilbud, men alle har rett til en skoleplass i videregående skole. 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Spørsmålet om gjennomføring og frafall i videregående skole ble reist da handlingsplan for 
grunnskolen 2013 – 2015 ble behandlet.  

 
Økonomiske forhold 
 De tiltak for å hindre frafall i videregående skole denne saken skisserer har en kostnad som 
finansieres av det offentlige gjennom et spleiselag mellom stat, fylkeskommune og 
primærkommune.  

 
Rådmannens vurdering 
 Dagens samfunn, kunnskapssamfunnet, stiller andre krav til menneskene enn for 1 – 2 
generasjoner siden. I nesten alle yrker stilles det krav om kunnskap og kompetanse. Den 
obligatoriske grunnskolen skal blant annet gi elevene en god bakgrunn for å gjøre et 
fornuftig valg av videregående utdanning.  
 
Likevel er det dessverre et økende antall ungdom som ikke har den nødvendige 
mestringsopplevelse, eller mangler motivasjon for å gjennomføre videregående skole. 
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Rådmannen ser at dette er et ansvar som både kommunen gjennom grunnskolen, 
fylkeskommunen gjennom den videregående skolen og ikke minst den enkelte ungdom har. 
 
Ringerike kommune og Buskerud Fylkeskommune forsøker gjennom ulike tiltak å bidra til å 
følge opp den enkelte slik at flest mulig ungdommer har grunnlag og  motivasjon  til å 
gjennomføre videregående skole. Mange av disse tiltakene er relativt nye, og effekten vil 
vise seg  etter hvert. Tall for gjennomføring blir lagt fram for kommunestyret i den årlige 
tilstandsrapporten for skolesektoren. 

 
Vedlegg 

* Utkast til rutinebeskrivelse; overgang fra grunnskole til videregående opplæring 

 
 
 
 
 
 
Lenker 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 01.10.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
 
 
Saksbehandler: Geir Svingheim 
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