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Dato:
13.03.19

Type møte:
Lokalt nettverksmøte

Sted:
BG Lysthuset

Møteinnkaller:
Lydia Lorentzen
Møtereferent:

Deltagere: Arturo Hermandez, Jan Johansen, Odd
Carm, Lydia Lorentzen, Trine Golf, Tom Erik
Brattbakk, Frank Nordby, Aase Bergly, Sølvi N Kvam,
Ann-Kristin von Betzen, Linda Teigen
Meldt forfall:
Ikke møtt:

Agenda:
1. Orienteringer fra Yrkesopplæringsnemnda
Skolebidragsindikatorene – innhold og resultater
Elev- og lærlingeundersøkelsen
Prosjektet «Er elevene studieforberedt?» resultater fra rektor Cecilie Langklep Bjørnøy sin
undersøkelse
Informasjon arbeidet til mobbeombudet Kaja Vintervold Asmyhr og helserådgiver for
lærlinger Synnøve Marian Storvollen
2. Informasjon om yrkesfaglig opphenting (vg1 ST til vg2 YF)
3. Informasjon om konsekvenser vedr. fritak for karakter i u-skolen
4. Fra Karrieresenteret, bl.a. årsmeldingen v. karrieresenteret
5. Status i UTV, nettsiden v. rådgiverne i u-skolen
https://sites.google.com/larvikskolen.no/utv/start
6. Omvisning på Nye Horten videregående skole.
Vedtak / Konkretisering av tiltak, frist og ansvar:
1. Orienteringer fra Yrkesopplæringsnemnda
Skolebidragsindikatorene – innhold og resultater
Indikatorene antyder hvor mye en skole bidrar til å
a. løfte elevene faglig – karakterpoeng
b. få elevene til å fullføre og bestå – årsbestått
c. holde på elevene slik at de ikke slutter – deltakelse
Man sammenlikner bidraget med alle elever i landet som har tilsvarende bakgrunn
Resultater oppsummert
Karakterpoeng:
15/16-16/17 og 17/18: VFK er ikke forskjellig fra landsgjennomsnittet
Årsbestått:
15/16: VFK er ikke forskjellig fra landsgjennomsnittet
16/17 og 17/18: VFK under landsgjennomsnitt
Deltakelse:
15/16 og 16/17: VFK er ikke forskjellig fra landsgjennomsnittet
17/18: VFK under landsgjennomsnitt
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Elev- og lærlingeundersøkelsen
Resultater oppsummert
Elevmedvirkning:
d. Økende andel elever som er med på å foreslå hvordan de skal arbeide med fagene
Mobbing:
e. Økende andel elever som oppfatter å ikke være mobbet av andre elever de siste
månedene
f. Økende andel elever som oppfatter å ikke være mobbet av voksne de siste
månedene
Trivsel:
Positiv utvikling av andel elever som trives på skolen
Prosjektet «Er elevene studieforberedt?» resultater fra rektor Cecilie Langklep Bjørnøy
sin undersøkelse:
Spørsmål i undersøkelsen
Hvordan er studietilbøyeligheten blant elevene?
Karakter – hvordan går det med elever som har svake karakter?
Opplever ungdommene seg studieforberedt?
Opplever de karriereveiledning som nyttig i forhold til studier?
Hvilke råd har ungdommer til oss.?
Undersøkelsen er med utgangspunkt i elever fra Re vgs som avsluttet vgs i årene 20162018
368 elever av mulige 581 har besvart - tilsvarer 63 %
Det er en skjev kjønnsbalanse i undersøkelsen 61 % jenter og 39 % gutter
Oppsummert resultat: Studietilbøyelighet etter videregående opplæring 55 % og
44 % studerer ikke.
I gruppen av de som ikke studerer finnes de fleste med karaktergjennomsnitt under 3,5
Av dem som studerer opplever å være 80 % å være studieforberedt øvrige svar,
Nei 17 % - Vet ikke 3 %
På spørsmål om opplevelsen av rådgivningen i forhold til valg av høyere utdanningen – Har
mange positive svar, men ikke alle gjorde seg nytte av den. Opplevde ca 50/50%
Råd fra ungdommer til oss:
Viktig å velge historie + filosofi dersom man skal ha ex fil.
Mer akademisk skrivning og trening på å overholde tidsfrister på oppgaver
Økt trening på engelske fagtekster
Fokus på karriereveiledning, den har vært for overfladisk, men bra med den individuelle
veiledningen
Mer trening på selvstendighet
Informasjon arbeidet til mobbeombudet Kaja Vintervold Asmyhr og helserådgiver for
lærlinger Synnøve Marian Storvollen
Kort presentasjon av mobbeombudets, elev- og lærlingombudet og deres arbeid.
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2. Informasjon om yrkesfaglig opphenting (vg1 ST til vg2 YF)
Fra skoleåret 2018-2019 innføres en ny ordning der elever fra Vg1 studiespesialisering kan
gå over til Vg2 yrkesfag, og samtidig fullføre opplæringen på normert tid. Gjelder kun for
elever som har fullført Vg1 studiespesialisering. De har fullført kravet til fellesfag på Vg2 på
yrkesfag, og det frigjør 196 årstimer til opphenting av programfag fra Vg1
I VFK er denne mulighet kun tilgjengelig på Greveskogen og Sandefjord Vgs i enkelte
programfag.
3. Informasjon om konsekvenser vedr. fritak for karakter i u-skolen
Saken utsettes til neste møte.
4. Fra Karrieresenteret, bl.a. årsmeldingen v. karrieresenteret
Arturo Hernandez presenterer karrieresenteret arbeide.
Se vedlegg
5. Status i UTV, nettsiden v. rådgiverne i u-skolen
https://sites.google.com/larvikskolen.no/utv/start
Orientering/gjennomgang av hjemmesiden
6. Omvisning på Nye Horten videregående skole.

Neste møte i gruppa:
Når:
Hva tar vi opp:
Hvem forbereder/leder:
Eventuelle vedlegg:
Presentasjon fra møtet
Dato:
Referent: Lydia Lorentzen
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