Utvidet grunnskoleopplæring
Opplæringsloven §4A 1, nytt andre ledd
Kommuner og fylkeskommuner kan òg tilby
grunnskoleopplæring etter første ledd til de som har rett til
videregående opplæring etter § 3-1, men som har behov for
mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående
opplæring.

Kombinasjonsklasser - KK
• Lovendringen viser eksplisitt til vellykket ordning ved Thor
Heyerdahl vgs og Larvik kommune
• Forsøksordning fra 2011
• Forsøket avsluttes skoleåret 2016/2017
• Målet var å utvikle et tilbud for målgruppen minoritetsspråklige
med kort botid som førte til at elevene fullfører og består
videregående opplæring
• Lovendringen gjelder alle elever

KK Modellen
Sentrale forutsetninger

Overordnet mål

•

Deltagelse i forsøket skal være
til beste for elevens opplæring
totalt sett

•

•

I forsøksperioden bruker ikke
eleven av sin rett til
videregående opplæring

•

Forsøksordningen omfatter hele
opplæringstilbudet til eleven og
kan maksimalt strekke seg over
to år

Ved å videreføre prosjektet
ønsker Vestfold
Fylkeskommune å kartlegge om
prosjektets gode resultater for
gjennomføring og frafall i
perioden 2011-2014
opprettholdes og om modellen
kan overføres til andre enheter
og elevgrupper.

Delmål
• Forsøket skal bidra til en god overgang til det ordinære løpet der
studie- og yrkesorientering bidrar til at elevene velger bredt i
skolens tilbud
• Kartlegge viktige tiltak som bidrar til en god overgang mellom
kombinasjonsklassen og det ordinære løpet
• Forsøket skal bidra til å redusere omvalg i det ordinære løpet

• Forsøket skal bidra til å redusere avbrudd
• Avbruddsårsak dokumenteres på elevnivå
• I forsøket skal det utarbeides en beskrivelse av innhold og
organisering som er viktig for denne elevgruppens læring

Indikatorer på måloppnåelse
• Elever fra kombinasjonsklassen fullfører og består videregående
opplæring i like stor grad som skolens elever totalt
• Elever fra kombinasjonsklassen og som er en del av
forsøksordningen uttrykker høyere motivasjon for læring
sammenlignet med elever i VFKs øvrige innføringstilbud
• Elever i målgruppen søker seg til kombinasjonsklassen

• Elever fra kombinasjonsklassen søkere bredere i inntak til
videregående opplæring sammenlignet med elever som har
deltatt i fylkeskommunens øvrige innføringstilbud
• Omvalgs prosenten er lik eller lavere enn den ordinære delen av
kullet

Resultater
• Elevtallsutvikling
Elever

Elever 2. år

2011/2012

33

2012/2013

34

11

2013/2014

25

13

2014/2015

31

8

2015/2016

64

14

Resultater
•

Fulgt 74 elever i målgruppen i perioden 2011-2015

•

39 av disse har gått 1 år i kombinasjonsklassen

•

35 har gått 2 år i kombinasjonsklassen

•

Av de 74 er det 5 som har sluttet, 1 som har flyttet/sluttet, 1 som har
begynt å jobbe etter grunnskoleeksamen (aldri begynt Vg1)

•

10 har fullført og bestått Vg3

•

15 har fullført og bestått Vg2

•

2 har fullført og bestått etter 23/5 regelen

•

40 elever er fortsatt i videregående opplæring i skole/lærling i bedrift

•

Mer enn 90 % av elevene har fullført og bestått eller er fortsatt i
opplæringsløpet

Hva velger elevene etter KK?

Organisering og suksesskriterier
•

Samarbeid mellom Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune

•

Tilbudet gjelder både elever med ungdomsrett og grunnskolerett
Forsøket gjelder kun elever med ungdomsrett

•

Lærere med spisskompetanse (norsk som andrespråk)

•

Årlige dynamiske avtaler mellom samarbeidspartnere

•

Lederforankret

•

Målgruppen får opplæring på en videregående skole = god integrering

•

Løpende inntak

•

Elever får nivådelt og tilpasset opplæring i alle de fem fagene +
hospiteringsordning

Organisering og suksesskriterier
• Opplæringen i Kombinasjonsklassen består ukentlig av 12 t
norsk, 6 t matematikk, 4 t engelsk, 3 t naturfag, 4 t samfunnsfag,
2 t gym og 1 t musikk. I tillegg har eleven 2 t Flex-id i uka.
Karakter gis i fem fag.
• En viktig del i forsøket er at elevene går opp til eksamen på
grunnskolenivå. Dette er viktig for motivasjonen. Dette skiller
denne ordningen fra innføringstilbudet.
• Arbeidet har vært gjenstand for nasjonal og internasjonal
oppmerksomhet og sist dokumentert på denne måten av UDIR.
(passord TPO)
https://vimeopro.com/redantproductions/udir-tilpassetopplaring/video/200654675

Økonomi
•

Elever som tilbys utvidet grunnskoleopplæring bruker ikke av
ungdomsretten

•

Erfaringsmessig vil en del elever trenge 2 år i KK før ordinær
videregående skole

•

Et tilbud om utvidet grunnskoleopplæring vil således gis i tillegg til tre år
ordinært, eventuelt 2+2

•

Erfaring fra Larvik tilsier at elevene i liten/ingen grad har søkt om
utvidet ungdomsrett etter å ha gjennomført KK

•

Et viktig argument for ordningen er at det vil være god
samfunnsøkonomi og kvalifisere målgruppen til videregående skole på
en måte som gjør at flere fullfører og består opplæringen

•

Thor Heyerdahl vgs mottar 100.000,- per elev per undervisningsår

