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Forord 
Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes 

kontrollutvalg i perioden november 2016 – mars 2017. 

 

Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. 

Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon i 

undersøkelsen.  

 

 

Trondheim, 24.3.2017 

 

 

Anna Ølnes /s/      Espen Langseth /s/ 

Ansvarlig forvaltningsrevisor     Prosjektmedarbeider 
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Sammendrag 
Denne forvaltningsrevisjonen har undersøkt kontrollutvalgets oppdrag om å se på tilpasset 

opplæring i STFK, og om økonomi, lærertetthet og andre forutsetninger påvirker muligheten til 

å gi tilpasset opplæring. Det har vi gjort ved å se på følgende problemstilling: 

 

Er det lagt til rette for tilpasset opplæring ved skolene i STFK, herunder om nødvendige 

forutsetninger er tilstede, som:  

  - System og styringsdialog 

- Kompetanse 

- Overganger – kartlegging – tidlig innsats 

- Variasjon 

- Involvering og medvirkning 

- Økonomi og lærertetthet 

 

Vi har konsentrert dataene og vurderingene ved å se spesielt på fire videregående skoler: 

Byåsen, Malvik, Guri Kunna og Rissa videregående skoler.  

 

Vi har gjennom informasjonen som er samlet inn i denne undersøkelsen ikke grunn til å tro at 

økonomiske begrensninger, eller lærertetthet gjør at skolene bryter med prinsippet om 

tilpasset opplæring.  

 

Revisor vil likevel trekke fram at det er sider ved det som regnes som er viktige kjennetegn 

ved tilpasset opplæring som har forbedringspotensial. Vi vil her nevne involvering av elevene 

og vurderingsarbeid.  

 

I materialet vårt går det fram at synet hva som har betydning for tilpasset opplæring varierer. 

Elevene opplever at det er litt lite variasjon i undervisnings- og arbeidsmåter, mens 

skoleledelsen mener at det blir godt tilfredsstillende ivaretatt. Kontaktlærerne tillegger 

lærertetthet stor betydning for å tilpasse opplæringen, mens skoleeier og skoleledelse mener 

at det ikke har så stor betydning. Vi har sett at kontaktlærerne gir skoleledelsen middels skår, 

når det gjelder tilpasset opplæring på flere områder. Det gjelder kanskje mest det som har med 

økonomi og lærertetthet. 

 

Revisor mener at det er vanskelig å anbefale konkrete tiltak på bakgrunn av denne 

forvaltningsrevisjonen. Vi mener likevel at det er et forbedringspotensial når det gjelder å 

framskaffe styringsdata for lærertetthet. 
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Problemstillingen og de ulike deltemaene er nærmere beskrevet i kapittel tre. Her har vi lagt 

fram data fra samtaleintervju med skoleledelse, nøkkelpersoner og elevrådsledere ved de tre 

nevnte skolene, spørreskjemaundersøkelse blant kontaktlærere ved de samme skolene, samt 

ressurs- og elevdata ved disse skolene. Vi har også brukt data fra Skoleporten.no, som 

elevundersøkelsen. Revisor har gjort sine vurderinger og konklusjoner i kapitelene 3.3 og 5. 
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1 Innledning 
Denne rapporten oppsummerer en forvaltningsrevisjon av noen forutsetninger for å gi tilpasset 

opplæring i videregående skoler i STFK.  

1.1 Bestilling 

Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring i sak 31/16. Etter en 

prosess med utarbeiding av prosjektplan og diskusjoner rundt denne, ble kontrollutvalget enig 

med revisor om at fokus skulle settes på økonomiske forutsetninger og lærertetthet, og hvorvidt 

dette virker inn på mulighetene til å tilpasse opplæring (sak 49/16). Det var tilpasset opplæring 

til alle elever som kontrollutvalget var opptatt av, og ikke spesielt de som får tilpasset opplæring 

gjennom enkeltvedtak om spesialundervisning. 

 

I forbindelse med at revisor la fram revidert prosjektplan i sak 49/16, ble det foreslått å ta 

utgangspunkt i følgende problemstillinger: 

 

- Er nødvendige forutsetninger tilstede ved skolene i STFK for å gi tilfredsstillende 

tilpasset opplæring? 

- I hvilken grad påvirkes skolenes mulighet til å gi tilpasset opplæring av utviklingen 

av det økonomiske resultatet?  

  

I kapittel 2.2 har vi omformulert disse problemstillingene, men innholdet er det samme, og 

kontrollutvalgets intensjon med undersøkelsen er, etter vår vurdering ivaretatt.   

1.2 Nærmere om tilpasset opplæring  

Prinsippet om tilpasset opplæring inngår i formålsparagrafen i opplæringsloven 

(Kunnskapsdepartementet, 1998). Her heter det i § 1-3 at:  

 

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen, 

praksisbrevkandidaten og lærekandidaten. 

 

I forskriften til opplæringsloven, § 1.3, blir det vist til at den videregående opplæringen skal 

være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet, 2006a) 

og den fastsatte tilbudsstrukturen. Læreplanverket for Kunnskapsløftet inneholder føringer for 

læring som er relevante for tilpasset opplæring. Viktige kjennetegn er variasjon, vurdering, 

inkludering og medvirkning. Tilpasset opplæring gjelder både for de som følger ordinær 

opplæring og for de som mottar spesialundervisning. I den ordinære opplæringen har ikke 
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eleven rett til noen særskilt tilrettelegging. Spesialundervisning er derimot en individuell rett 

eleven har i de tilfellene han eller hun trenger ekstra tilrettelegging utover det ordinære tilbudet. 

Det er likevel mange muligheter for å legge til rette for opplæringssituasjoner slik at de blir 

gode for alle elever.  Skolens evne til å gi elevene opplæring som ivaretar elevenes faglige og 

sosiale utvikling innenfor rammen av ordinær opplæring er med på å avgjøre behovet for 

spesialundervisning. Prinsippene om tilpasset opplæring vil bli utdypet senere i neste kapittel.  

1.3 Tilpasset opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune   

Tilpasset opplæring omfatter nesten alt som vedrører videregående opplæring. Nesten alle 

satsinger og tiltak innen videregående opplæring i STFK kan i større eller mindre grad ses i 

lys av tilpasset opplæring. Bedre gjennomføring har vært et viktig mål, både for den 

videregående opplæringen i Sør-Trøndelag og nasjonalt. Det samme gjelder reduksjon av 

fravær. Satsinger som er knyttet til disse målene handler i stor grad om å tilpasse opplæringen. 

I inneværende handlingsplan er mål og utfordringer for den videregående opplæringen 

beskrevet på denne måten: 

 

Det overordnede målet er å øke læringsutbyttet og gjennomføring av videregående 

opplæring. Bedre tilpassa opplæring slik at den treffer enkelteleven bedre, er en 

utfordring i hele skoleløpet. 

 

I tabell 1, nedenfor, ser vi status for noen indikatorer på gjennomføring og oppnådd 

kompetanse for Sør-Trøndelag fylkeskommune og landsgjennomsnittet (med og uten Oslo).    

Tabell 1. Tall fra KOSTRA for oppnådd kompetanse, 2013 - 2015. Prosent. 
 

Sør-Trøndelag Landet Landet u/Oslo 
 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Andel bestått i løpet av normert tid 55,8 56,8 57,2 57 56,2 58,7 57,6 56,8 59,4 

Andel bestått i løpet av fem år 70,2 71,3 73,1 70,7 71 72,8 71 71,2 73,1 

Andel som startet på, og oppnådd yrkeskompetanse 35,3 36,9 37,6 32,4 32,7 32,9 32 32,2 32,4 

Andel bestått fag-/svenneprøve i løpet av to år 46,7 48,1 45,8 52,3 51,3 51,8 51,8 50,7 51,1 

Andel bestått fag-/svenneprøve i løpet av fire år 81 79 79,5 80,8 81,1 81,9 80,5 81 81,7 

Andel direkte overgang fra vgo til høyere utdanning 48,8 46,7 45,1 46,4 44,1 45,3 46,8 44,7 46 

Andel beståtte fag- og svenneprøver 91 92,6 92,9 91,2 93,4 92,5 90,8 93,1 92,2 

Andel elever som har sluttet i løpet av året  5,2 4,9 4,7 4,8 4,8 4,4 4,8 4,8 4,4 

Andel i OT som er i utdanning/arbeid neste år 63,3 64,4 62,7 62,6 62,9 62,5 62,5 62,7 62,1 

 

Utviklingen i andelen elever i STFK som har bestått på normert tid, eller i løpet av fem år har 

økt de siste årene. Den har også økt når det gjelder andel elever som startet på yrkesfag og 

som har oppnådd kompetanse i form av fag- og svennebrev, eller annen yrkeskompetanse. 
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Vi ser at andelen som har oppnådd denne kompetansen innen to eller fire år har gått ned 

disse årene. Andelen elever som har sluttet har gått ned i perioden. Når vi ser på andelen 

elever/lærlinger som har oppnådd fag- og svenneprøve, så har den økt litt. Vi ser at STFK 

ligger under landsgjennomsnittet totalt, når det gjelder gjennomføring av videregående 

opplæring på normert tid og på fem år. Vi ser videre at STFK ligger over gjennomsnittet når 

det gjelder lærlinger som har oppnådd yrkeskompetanse (yrkeskompetanse/fag-

/svennebrev). STFK ligger lavere enn gjennomsnittet når det gjelder oppnådd fag-

/svennebrev på to år, men ligger omtrent likt med landsgjennomsnittet for oppnådd slik 

kompetanse på fire år. Når det gjelder studiespesialisering, og andelen elever som har gått 

direkte over til høyere utdanning, ligger STFK på gjennomsnittet, eller litt lavere i 2015. STFK 

har en litt høyere andel beståtte fag- og svenneprøver enn landsgjennomsnittet i 2015. For 

STFK har det vært en større andel elever som har sluttet i løpet av skoleåret, enn det har 

vært for landsgjennomsnittet. 
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2 Undersøkelsesopplegget 
I dette kapitlet presenterer vi problemstillingene som skal besvares i denne 

forvaltningsrevisjonen – og hvilke avgrensninger som er foretatt. Videre beskrives hvilke 

hovedkriterier som ligger til grunn for revisors vurderinger; revisjonskriteriene. I det siste 

avsnittet redegjøres det for hvilke metoder som er brukt, for å innhente og analysere dataene 

som ligger til grunn for vurderinger og konklusjon. 

2.1 Avgrensninger 

Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp i opplæringen, og ikke en bestemmelse 

som gjelder et avgrensa utvalg av elevene og lærlingene. I denne forvaltningsrevisjonen 

avgrenser vi mot kapittel 5 i opplæringsloven, og vi vil ikke gå inn på den opplæringen som 

er knyttet til enkeltvedtak om spesialundervisning. Vi avgrenser dessuten mot den 

opplæringen som skjer i bedrift – fagopplæringen. 

 

Som vi har nevnt tidligere, er tilpasset opplæring et tema som berører så å si alt som gjelder 

opplæring; fra lærerens formidling av lærestoffet til de fysiske og psykososiale omgivelsene 

som læringen skjer i. Det sier seg selv at undersøkelsen må avgrenses til en begrenset del 

av dette temaet. Vi avgrenser mot psykososialt læringsmiljø, og viser her til 

forvaltningsrevisjon av mobbing, som ble behandlet i fylkestinget i sak 52/16.  

 

2.2 Problemstillinger  

Kontrollutvalget har vært opptatt av om skolenes økonomiske situasjon virker inn på 

muligheten for å gi tilpasset opplæring. De har vært opptatt av om økonomi og lærertetthet har 

innvirkning på tilpasset opplæring. Dette har vært hovedfokuset for denne undersøkelsen. Men 

det er andre forutsetninger som også er avgjørende for tilpasset opplæring. Det gjelder 

kompetansen som fylkeskommunen og den enkelte skole har tilgang på. Det handler om 

hvordan læringsprosessene er organisert; fra fylkeskommunens sentrale tjenester innen 

opplæringsområdet til ledelse, arbeidsprosesser og elevmedvirkning. Problemstillingene er 

derfor: 

 

Er det lagt til rette for tilpasset opplæring ved skolene i STFK, herunder om nødvendige 

forutsetninger er tilstede, som:  

  - System og styringsdialog 

- Kompetanse 

- Overganger – kartlegging – tidlig innsats 
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- Variasjon 

- Involvering og medvirkning 

- Økonomi og lærertetthet 

 

2.3 Kilder for revisjonskriterier  

 
• Opplæringsloven: § 1-3: Tilpassa opplæring og tidlig innsats 

• Forskrift til opplæringsloven:  

- § 1-3: Innholdet i den videregående opplæringa 

- Kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskolen og den videregående 

opplæringen 

- Kapittel 8: Organiseringen av undervisningen 

- § 14-4: Krav for tilsetting i videregående skole 

- Kapittel 19: Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for videregående 

opplæring 

• Læreplan for Kunnskapsløftet  

• Kvalitetsmelding 2015 (tilstandsrapport for den videregående opplæringen) 

• Strategiplan 2017 – 2020. Med budsjett for 2017. STFK 

- Kapittel 7: Opplæring 

 

Vi kommer tilbake med mer konkretiserte revisjonskriterier i kapittel 3.1. 

2.4 Metode for datainnsamling og analyse 

Denne rapporten bygger i hovedsak på informasjon fra samtaleintervju og gjennomgang av 

dokumenter som belyser spørsmålene vi har stilt i problemstillingene. Vi har gjennomført 

intervju og besøk ved: 

 

- Intervju med fagsjef for kvalitet og utvikling, Fagenheten for videregående opplæring 

- Besøk ved  

 - Guri Kunna (avd. Hitra og avd. Frøya) 

 - Malvik videregående skole 

 - Rissa videregående skole 

 - Byåsen videregående skole 

 

Ved disse besøkene har vi hatt intervju med ledelsen og ledere for elevrådet. I tillegg til rektor, 

har ledere med funksjoner innen spesialundervisning, elevtjeneste og pedagogisk utvikling 
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vært tilstede. Vi har dessuten gjennomført en strukturert, elektronisk 

spørreskjemaundersøkelse blant alle med kontaktlærerfunksjon dette skoleåret ved disse 

skolene. Undersøkelsen har en svaroppslutning på 69 %. Svaroppslutningen varier fra skole 

til skole: 37 av 62 mottakere har svar ved Byåsen skole, som tilsvarer 60 %. Ved Rissa 

videregående skole har 7 av 8 mottakere svart (88 %), men bare halvparten har svart på den 

siste den av undersøkelsen. Ved Malvik videregående har 19 av 25 mottakere svart (76 %), 

ved Guri Kunna har vi fått svar fra 21 av 24 mottakere, 8 ved avdeling, Hitra og 13 ved avdeling, 

Frøya (totalt 87 %). Svarfordelingen på yrkesfag og studieprogram er hhv 59 % og 41 %.  

 

Videre har vi fått tilsendt økonomi- lærer- og elevdata, fra disse skolene. Disse dataene 

beskriver organiseringen av opplæringen, med tanke på kapasitet og ressurser. Skolene er 

valgt ut fra styringsinformasjon i BMS, elevundersøkelsen og økonomisk resultatrapportering. 

Videre har vi tatt hensyn til store, små, distrikts- og byskoler i utvelgelsen. Informasjonen som 

er samlet inn, og som gjelder disse skolene, kan ikke nødvendigvis generaliseres til andre 

skoler i STFK. 

2.5 Høring 

Et utkast til rapport har vært på høring hos fylkesrådmannen. Det ble gjennomført et 

høringsmøte den 23.3. med opplæringsdirektøren. Et verifisert referat fra høringsmøtet er 

vedlagt rapporten. Der framgår det hva revisor har korrigert i den endelige rapporten, som 

følge av høringsmøtet.  
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3 Forutsetninger for tilpasset opplæring 
Vi belyser i dette kapitlet problemstillingen om forutsetninger for å gi tilpasset opplæring i de 

videregående skolene.  

3.1 Revisjonskriterier 

Med utgangspunkt i prinsippene i opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven og Læreplan 

for Kunnskapsløftet vil vi belyse data og vurderinger ut fra følgende forståelse av tilpasset 

opplæring (Læreplan for Kunnskapsløftet, generell del): 

 

Skolen skal ha rom for alle, og lærarane må derfor ha blikk for den einskilde. 

Undervisninga må tilpassast ikkje berre til fag og stoff, men også til alderstrinn og 

utviklingsnivå, til den einskilde eleven og den samansette klassen. Det pedagogiske 

opplegget må vere breitt nok til at læraren ledig og lagleg kan møte elevforskjellane i 

evner og utviklingsrytme. Levereglar aleine gjer ikkje omsorg og omtanke. Læraren må 

bruke både mangfaldet i elevgivnadene, variasjonen i klassen og breidda i skolen som 

ressurs for alle si utvikling og allsidig utvikling. Ein god skole og ein god klasse skal gi 

rom nok for alle til å brynast og rørast, og han må vise særleg omtanke og omsut når 

nokon kjører seg fast eller strevar stridt og kan misse motet (Kunnskapsdepartementet, 

2006a). 

 

Oppsummert handler tilpasset opplæring om tidlig innsats, variasjon, differensiering, 

vurderingsarbeid, involvering og medbestemmelse i læringssituasjonen: 

 

- Avdekking av elevens ståsted 

- Lærestoffet 

- Arbeidsmåter 

- Læremidler 

- Organisering av opplæringa 

- Intensitet i opplæringa 

- Vurdering for å tilpasse 

 

For at dette skal fungere er det viktig å se på skoleeiers system og styringsdialog med skolene, 

om skolene har nødvendig kompetanse i fagene, om de har nødvendig utstyr og 

hensiktsmessige lokaler. Videre vil opplæringslovens bestemmelser om fylkeskommunens 

økonomiske ansvar for den videregående opplæringen ligge til grunn, og om den ivaretar 

tilpasset opplæring.    
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Økonomi 

Det er fylkeskommunens plikt, å sørge for videregående opplæring for alle i respektive 

fylkeskommune med rett til videregående opplæring:  

 

§ 13-3.Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for vidaregåande opplæring: 

«Fylkeskommunen skal oppfylle retten til vidaregåande opplæring etter denne lova for 

alle som er busette i fylkeskommunen.» 

 

§ 13 – 10: Plikt for fylkeskommunen til å stille til disposisjon de ressursene som er nødvendige: 

 «Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har 

ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under 

dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal 

kunne oppfyllast.» 

 

Opplæringsloven kapittel 8 har føringer på organiseringen av undervisningen, men ikke når 

det gjelder størrelsen på klasser eller grupper i videregående skole.  

3.2 Data 

3.2.1 Skoleeiers ansvar for forsvarlig system - styringsdialogen 

Overordnet er det opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven som er de nasjonale 

føringene for hvordan fylkeskommunene skal arbeide med tilpasset opplæring i videregående 

opplæring. Dette skjer eksempelvis gjennom krav til systematisk arbeid, og at skoleeier skal 

ha et forsvarlig system for å påse at kravene i opplæringsloven blir oppfylt. Forskriften til 

opplæringsloven inneholder også krav til at skoleeier skal rapportere fra, og evaluere 

opplæringen som gjennomføres. 

 

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune ble første gang 

utarbeidet i perioden 2007-2008, godkjent av fylkesrådmannen 11.11.2008, og sist revidert i 

2015. 

 

For tilpasset opplæring innebærer det at det etableres system for at ansatte ved skolene kan 

fange opp de med spesielle behov og de med behov for litt tilpasning. Skoleeier har ansvar for 

strategier, overordna ressursstyring, iverksetting og innhenting av informasjon. 

Styringssystemet til STFK – Balansert målstyring (BMS) - brukes aktivt av hele 
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opplæringsområdet, inklusive skolene. Et av hovedmålene som det er utviklet mål og 

måleindikatorer for er elevens lærelyst, mestring og dannelse. 

 

Skoleeiers tilrettelegging og oppfølging kan illustreres i følgende to figurer: 

Figur 1 er prosessmodellen illustrerer krav og forventninger til samhandling mellom skoleeier 

og skolene, hentet fra kvalitetshåndboka (Sør-Trøndelag fylkeskommune, 2015). 

 

Figur 1. Prosessmodell for samhandling mellom skoleeier og skolene i STFK. 

 

I intervju gikk det fram at skoleeier, ved opplæringsdirektøren har tett oppfølging av skolene.  

I løpet av året er det lagt inn ulike styringsdialoger for å sikre at rektor ivaretar oppgaven med 

å følge opp de ulike målene. Videre innheter skoleeier informasjon gjennom f.eks. 

medarbeiderundersøkelse og elevundersøkelse. Dette danner kunnskapsgrunnlag i 

styringen. Informasjonen samles i et statistikkprogram, «Hjernen og hjertet». Det gir 

informasjon helt ned på klassenivå. Tallmaterialet analyseres og evalueres i fagenheten, og 

skolene bruker tallmaterialet i sin evaluering og årsrapportering (kvalitetsmeldingen) til 

skoleeier (politisk nivå). Fagleder beskrev dette som to faser i styringsdialogen: 

 

- Styringsdialog 1: Ledersamtale mellom opplæringsdirektør og den enkelte rektor, 

basert på resultat av årsrapporter. 

 

- Styringsdialog 2: Direktør, fagsjef og rådgiver har dialogmøte med skoleledelsen og 

enkelte lærere. Denne er basert på framskaffet materiale.  

 

Den viktigste delen av prosessen er forberedelsene ved skolen, der de gjennomgår og 

diskuterer tallmaterialet. På bakgrunn av denne prosessen lager skolene en utviklingsplan, 

som oversendes til fagenheten. Dette inngår i neste styringsdialog. I tillegg er det månedlige 

rektormøter, årlig skoleledersamling og årlig kommunedialog. Det er fagenheten som 

arrangerer kommunedialogene, der overganger, karriereveiledning og rådgivningstjenesten 
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er sakene som blir tatt opp. Gangen i dette illustreres i figur 2, som er årshjul for skoleeiers 

oppfølging av skolene. 

 

Figur 2. Årshjul i den videregående opplæringen, STFK. Kvalitetshåndbok. 

 

 

 

 
STFK har hatt balansert målstyring (BMS) som plan- og styringssystem siden 2004. 

Hensikten med BMS er å oppnå en styring som er balansert mellom ulike områder, og som 

ikke ensidig er fokuserer på f.eks. økonomi. Styringsmålene er basert på data fra 

elevundersøkelsen, medarbeiderundersøkelsen og Agresso (økonomi og personal). 

  

Vi fikk gjennom intervjuene ved de fire skolene inntrykk av at rutinene er aktivt i bruk i 

opplæringen. 

3.2.2 Kompetanse 

Opplæringsloven og forskriften inneholder detaljerte bestemmelser for kompetansen til de som 

skal stå for opplæringen i de ulike fagene i den videregående opplæringen. Vi har sett på 

hvordan det er lagt tilrette for etter- og videreutdanning fra skoleeiers og skoleledelses side.  

 

Skoleeier har vedtatt en strategi og plan for etter- og videreutdanning for 2016-2018 (Sør-

Trøndelag fylkeskommune, 2016). Fra skoleeiers side mener de at strategien gjenspeiler 

tilpasset opplæring (vurdering for læring). Alle skolene deltar i dette, og det er skolebasert 

kompetanseutvikling. Utdanningstilbudet er i regi av NTNU. Satsingen er rettet mot hele 

kollegiet, og ett av målene er kulturendring ved hele skolen. Videre er det satt i gang 

kontaktlærerskolering, som er et tilbud som enkeltlærere deltar på (ikke skolebasert).   



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge   

 

 - Tilpasset opplæring -   19 

 

Alle skolene vi besøkte ga uttrykk for at de gjennomgående har den kompetansen de trenger 

for å gi tilpasset opplæring. Ved behov for vikarer kan de varierende grad være kvalifiserte for 

å undervise i fagene.  

 

Ved Guri Kunna har de kompetanse som dekker i hovedsak alle fag. Sammenslåingen av de 

to skolene, som i utgangspunktet var ganske små, har gjort skolen mindre sårbar. Nå er det 

lettere å utveksle ressurser, f.eks. spesialpedagogiske ressurser, på tvers av skolestedene.  

Rissa videregående skole er også en av de minste skolene i STFK. Også her ble uttrykt at 

kompetansen i personalet var tilfredsstillende ved skolen. Byåsen videregående skole er en 

av de største skolene i STFK. De har store og gode fagmiljø innenfor de ulike 

utdanningsprogrammene, ifølge skoleledelsen. De organiserer opplæringen slik at lærere med 

teorifag underviser på tvers av utdanningsprogrammene, men ved at noen av lærere har mer 

teoriundervisning på yrkesfag enn andre. Dette er lærere som har gode pedagogiske 

egenskaper til å motivere mer praktisk orienterte elever. På yrkesfagene er det lærere med 

både god utdanning og erfaring, og som kjenner bransjen godt. De har god kontakt med 

bedrifter, følger med på utviklingen og sørger for praksisplasser. Lærerne er opptatt av 

bransjen som de utdanner til – det gjelder studiespesialisering også, som har kontakt med 

organisasjoner og universitets- og høyskolesektoren.  Dette er eksempel på tilbakemeldinger 

som gjelder alle skolene vi besøkte.  

 

Tilbakemeldinger fra elevrådsrepresentanter tyder på at det av og til er saker, eller 

henvendelser om misnøye med læreres undervisning. Det er aksept for at lærere har forskjellig 

stil, men noen klager er reelle, og gjelder dårlig undervisning, ifølge enkelte 

elevrådsrepresentanter. Det ble trukket fram et eksempel, som ikke gjaldt kritikk av en lærer, 

men av skolen. Ifølge elevrådsrepresentanten satte skolen ikke inn vikar i forbindelse med et 

sykefravær i et sentralt fag. Fraværet strakk seg over en måneds tid, ifølge 

elevrådsrepresentanten. Vi viste til elevrådsrepresentantens uttalelse i en egen epost til rektor, 

og ba om bekreftelse eller avkreftelse på hendelsen. Rektor ga tilbakemelding om at klassen 

var uten lærer noen ganger i løpet av måneden, og at de i tillegg hadde flere ulike vikarer i 

denne perioden. Rektor ga også tilbakemelding om at de har gjennomgått prosedyrene sine 

etter denne episoden. I høringsmøtet opplyste opplæringsdirektøren om at skolen har et 

system for oppfølging av lærerfravær, som også håndterer vikarbruk. 

 

I undersøkelsen blant kontaktlærere spurte vi om de kunne angi på en skala fra 1 – 7, der 7 

var best, hvilken betydning ulike faktorer hadde for muligheter for å tilpasse opplæringen. Vi 

spurte om hvilken betydning de faktorene hadde generelt, hvilken betydning de ulike faktorene 
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hadde for å gi tilpasset opplæring for den gruppen som de er kontaktlærer for i år og 

hvordan ledelsen legger til rette for å gi tilpasset opplæring.  

 

På det som gjelder kompetanse svarte 77 % at kompetanse generelt har stor betydning1 for 

muligheter for å gi tilpasset opplæring. Det var en lavere andel, 70 %, som mente at 

kompetanse i lærerteamet har stor betydning for å gi tilpasset opplæring i gruppen som de er 

kontaktlærer for i år. 36 % har svart at ledelsen ved skolen legger tilrette for kompetanse i 

lærerteamet, for å gi tilpasset opplæring.  Kompetanse er en av de to faktorene som gis størst 

betydning for tilpasset opplæring. Ved alle skolene er kompetanse det som vurdert blant de 

fire faktorene med størst betydning for tilpasset opplæring. Det gjelder generelt og for den 

klassen som de er kontaktlærer for i år. Vi viser til ellers til vedlegg 2. 

3.2.3 Tidlig innsats og avdekking av elevens ståsted 

Tidlig innsats er et viktig virkemiddel for å gi tilpasset opplæring. I de første skoleårene i 

grunnskolen er det knyttet konkrete krav til styrking i enkelte fag. Men dette er en viktig 

forutsetning senere i skoleløpet også, ikke minst ved overgangen fra grunnskole til 

videregående opplæring. Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i 

barns liv, og tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, i løpet av 

grunnopplæringen eller i voksen alder |. Tidlig innsats gjelder her spesielt tiltak som dialog og 

samarbeid mellom ungdomsskole og videregående skole. Videre er kartlegging av elevenes 

ståsted tidlig etter skolestart viktig. 

 

Det er utarbeidet et rammeverk for skolene som de skal bruke i arbeidet med tidlig innsats og 

tilpasset opplæring (STFK - Fylkesrådmannen, 2016). Her framgår det hvordan skolen så tidlig 

som mulig skal kartlegge og identifisere elevens behov, og legge plan for oppfølging. Kriteriene 

i rammene bygger på NIFU Steps forskning på området. Det skal gjennomføres en 

midtterminvurdering, gjennom en test midtveis i terminen (semesteret). 

 

De fire skolene vi har besøkt har tett kontakt med ungdomsskoler i sine inntaksområder, i 

forbindelse med inntak og overgang fra ungdomsskole. Det starter allerede i september året 

før, før de første elevene søker seg inn 1. oktober. Utover året, får skolene stadig mer 

informasjon om disse elevene, og etterhvert en større del av den øvrige elevmassen som antas 

å begynne ved skolen. Utfordringen er de elevene som kommer tilflyttende rett før, eller etter 

skolestart. Det er det vanskelig å få informasjon om disse elevene i forkant.  

 

                                                

1 De som har krysset av på 6 eller 7 på skalaen 1 – 7 (7 best) 
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Utover våren blir det klart hvilke tilretteleggingsbehov elevene kan ha, og det gjennomføres 

samtaler der representanter for programområdet (antatt kontaktlærer) deltar. Ved skolestart 

gjennomgås hele elevmassen, og behovene tilpassing og tilrettelegging som de ser ut til å få. 

Noen av elevene får enkeltvedtak tidlig, mens andre elever gjennomfører kartleggingsprøver 

før det eventuelt settes igang enkeltvedtak om spesialundervisning. 

 

Det er mange interne tjenester som er involvert i disse fasene: I tillegg til kontaktlærer er 

spes.ped.-lærer og rådgiver/oppfølgingstjenesten ved skolen involvert. PPT, helsesøster, en 

person fra psykisk helse kan også bli involvert for enkelte elever (samarbeidsteam). Det er 

nokså lik praksis ved alle skolene vi har besøkt på dette, og alle jobber etter STFKs rammer 

for dette. Tilbakemeldinger fra de ulike skolelederne tilsier at det kan være utfordringer når det 

gjelder hvilke elever som til slutt begynner ved skolen. Noen skoler rekrutterer stort sett 

innenfor inntaksområdet, i tillegg til at de gjerne er små i elevtall. Da er det lettere å ha oversikt 

over elevmassen som begynner. Andre skoler, som en del skoler i Trondheim, rekrutterer også 

utover eget inntaksområde. De er store i elevtall, og det kan være mer krevende å ha oversikt 

over den elevmassen som til slutt begynner ved skolen.   

 

Etter at elevene har begynt gjennomfører skolene kartlegginger. Etter kartleggingsprøvene 

følges dette opp, f.eks. ved at elevene får en profil med status for fagene, og der framgår det 

en indikasjon på hvor det kan være nødvendig å iverksette tiltak. 

 

I overgangen ser de dessuten på inntakslistene, på snittkarakter, om det er fremmedspråklige 

elever osv. Dersom det kan være aktuelt å iverksette tiltak, etableres det dialog med eleven(e) 

om hvordan man skal sørge for tilpasset opplæring. Ved underveisvurdering får læreren en 

indikasjon på om eleven har løftet seg, eller om det er nødvendig å fortsette med tiltak, 

eventuelt vurdere andre tiltak. 

 

I undersøkelsen blant kontaktlærere er tidlig innsats (kartlegging/avdekking) en av de 

faktorene som tillegges størst betydning. 72 % av de som har svart mener at det kartlegging 

og avdekking (tidlig innsats) har stor betydning for å kunne gi tilpasset opplæring. 66 % har 

svart at det har stor betydning for å gi tilpasset opplæring i den gruppen som de er kontaktlærer 

for i år. 39 % har svart at ledelsen legger godt tilrette for kartlegging og avdekking. 

Kontaktlærerne ved nesten alle skolene har vurdert kompetanse blant de fire viktigste 

faktorene, mens for kontaktlærerne ved Guri Kunna, Frøya, er dette vurdert blant de mindre 

viktige faktorene. Vi viser til vedlegg 2. 
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3.2.4 Tilpasset opplæring – variasjon, medvirkning og vurdering   

Viktige kjennetegn på tilpasset opplæring er variasjon, vurdering, inkludering og medvirkning 

(Læreplanen for Kunnskapsløftet). Overgangen til videregående opplæring kan i seg selv være 

overgang til mer tilpasset opplæring. Her spesialiserer elevene seg i større grad, ved å velge 

studiespesialisering eller yrkesfag, og ved å velge utdanningsprogram.  

 

Ifølge skoleeier skal tilpasset opplæring, slik STFK ønsker å praktisere det, foregå på 

individnivå, og skal ivareta individet på best mulig måte. Det betyr at læringsprosessen skal 

være best mulig tilpasset den enkelte, og at det skal legges tilrette for individuelle 

læringsmåter. Variasjon i klasserommet er stikkord her, mener fagsjef. 

 

Tiltakene som nevnes av flere skoleledere er yrkesretting av felles programfag og mer 

tverrfaglige prosjekt. Elever som har litt utfordringer i enkeltfag, som matematikk, kan få noen 

ekstra timer for å komme «over kneika». Dette, og andre differensieringstiltak, er tiltak som 

kan iverksettes uten at det kreves ekstra økonomiske ressurser. Tilpasninger og differensiering 

kan også gjøres ved at enkeltelever får et tilbud i en bedrift i en periode. Alle skolene vi var i 

kontakt med hadde samarbeid med lokale bedrifter, bl.a. annet om praksisplasser for elever.  

 

Ved små skoler er det mange formelle og uformelle møtepunkter, hvor lærerne har anledning 

til å diskutere faglige spørsmål, som hvordan tilpasse opplegg, eller differensiere opplæringen. 

I de små lokalmiljøene er det dessuten nær kontakt med lokalt næringsliv, og det er lett å få et 

praksisopplegg i en periode, slik at elevene kan jobbe med noe de er interessert i. Dette var 

tilbakemelding fra både skoleledelsen ved Guri Kunna og Rissa videregående skole.  

 

På studiespesialisering gjør man tilpasninger i gruppestørrelsen, og det er lettere å gi 

tilbakemelding til den enkelte eleven i små grupper Ellers tilpasses opplæringen ved 

differensiering av prøver, fagstoff og variasjon i metoder.  

 

Tilbakemelding vi fikk fra elevrådsrepresentanter var at de opplever at opplæringsformen i 

hovedsak er presentasjoner av lærestoffet (powerpoint/tavle) og påfølgende oppgaver. Flere 

av elevene vi var i kontakt med ga uttrykk for at de ønsket mer varierte undervisnings- og 

arbeidsformer. Tilbakemeldingen var også at dette varierer fra lærer til lærer, og fag til fag. 

 

Variasjon (arbeidsmåter, lærestoff) er blant de faktorene som gis mest betydning i 

kontaktlærerundersøkelsen. 74 % har svart at det generelt betyr mye for muligheten til å gi 

tilpasset opplæring, 66 % har svart at variasjon har stor betydning for å gi tilpasset opplæring 
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for den gruppen de er kontaktlærer for i år. Det er 33 % som svarer at ledelsen legger godt til 

rette for variasjon i arbeidsmåter og lærestoff.  Det er blant de faktorene hvor kontaktlærerne 

har svart mest positivt på ledelsens tilrettelegging. Rissa og Byåsen videregående skoler er 

de skolene som har gitt variasjon høyest skår, i tillegg til Guri Kunna, Hitra. Ved de andre 

skolene er det gitt middels betydning.  

 

Tilpasset opplæring innebærer tett involvering av elevene, både som gruppe og enkeltvis. 

Elevene har ulike forutsetninger for å nå læreplanmålene, det gjelder også den store gruppen 

av elever som får opplæring innenfor ordinære rammer. Det betyr at lærerne, sammen med 

elevene, må variere arbeidsmåter, og gi ulike arbeidsoppgaver og lærestoff til elevene, 

avhengig av elevenes ståsted.  

 

Når det gjelder elevmedvirkning var det ulike tilbakemeldinger blant skolelederne som vi 

intervjuet. Kontaktlærerne har en viktig rolle, ved at de har et spesielt ansvar for å formidle 

hvilke rettigheter elevene har, og at de må være bevisste på «læringssituasjon» sin. Det er 

varierende modenhetsnivå og motivasjon blant elevene, det er mange som ikke vet hvordan 

de kan medvirke i egen læring.  

 

Elevundersøkelsen brukes aktivt i skoleledelsens styring, og i kontaktlærernes oppfølging av 

klassen. Flere av skolelederne var oppmerksomme på signalene i undersøkelsen, om at de 

må jobbe med involvering av elevene i egen læring. En av rektorene beskrev tilpasset 

opplæring med at det nettopp handler om kontakten mellom lærer og elev, og at de sammen 

får ut læringspotensialet. 

 

Elevundersøkelsen måler elevenes opplevelse av ulike sider ved opplæringssituasjonen; både 

det som gjelder læring og det som gjelder miljøet rundt læringsprosessen (fysisk, psykososialt 

og læringskultur). En indikator på om opplæringen fungerer, er hvordan elevene opplever at 

de mestrer læringsprosessene i skolen2. På en skala fra 1 – 5, der 5 er best, har 

gjennomsnittsskåren for de offentlige skolene i Sør-Trøndelag i skoleårene 2013/14 – 2015/16 

hatt en svak økning fra 3,9 – 4,0 på mestringsspørsmålene. Dette er omtrent på 

landsgjennomsnittet, og det er ikke store variasjoner skolene imellom når det gjelder svarene 

på disse spørsmålene.  

 

                                                

2 - Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? 

 -  Tenk på når lærerne går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som lærerne gjennomgår og forklarer? 

 - Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd? 
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Vi har ikke spurt kontaktlærerne om involvering og elevmedvirkning. Vi spurte om 

vurderingsarbeid, som er et sentralt virkemiddel i tilpasset opplæring.  Underveisvurdering kan 

bidra til at både lærere og elever blir bevisste på hvor elevene og lærlingene er i sin læring, 

hvor elevene skal og hva lærer og elever bør gjøre for at elevene skal komme videre i læringen. 

51 % mener at vurderingsarbeid har generelt stor betydning. 45 % har svart at 

vurderingsarbeid har stor betydning for tilpasset opplæring i den gruppa de er kontaktlærer for 

i år. 28 % har svart at ledelsen ved skolen har lagt godt til rette for vurderingsarbeid. Her er 

det litt ulikheter mellom skolene. Mens kontaktlærerne ved Guri Kunna har gitt 

vurderingsarbeid nokså høy skår, har kontaktlærerne ved f.eks. Byåsen videregående skole 

tillagt det mindre vekt. Vi viser ellers til vedlegg 2. 

 

Elevundersøkelsen har noen spørsmål som gjelder dialogen og samhandlingen mellom lærer 

og elev i lærings- og vurderingsprosessen3. Her er gjennomsnittsskåren for de offentlige 

skolene i Sør-Trøndelag litt lavere enn den er for de offentlige skolene i landsgjennomsnittet. 

På skalaen fra 1 – 5 (5 best) var gjennomsnittet for alle skolene i Sør-Trøndelag 

fylkeskommune 3,3, og for skolene imellom varierte gjennomsnittsskåren fra 3,1 – 3,7.  Det er 

spørsmålet om eleven får være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt 

skal vurderes, og om eleven får være med og vurdere skolearbeidet sitt som får lavest skår. 

Elevundersøkelsen har også spørsmål om medvirkning i hvordan det skal arbeides med 

fagene4. Gjennomsnittet for de offentlige videregående skolene i Sør-Trøndelag lå på 3,2 i 

2015/16, som er omtrent likt med landsgjennomsnittet. For skolene i mellom, varierte skåren 

fra 3,0 – 3,7. Sju skoler skårer lavere enn gjennomsnittet for fylket, hvorav Byåsen, Guri Kunna 

– Frøya og Malvik videregående skoler var blant disse. Rissa og Guri Kunna – Hitra lå over 

gjennomsnittet. I kvalitetsrapporten for videregående opplæring i STFK (Sør-Trøndelag 

fylkeskommune, 2015) har flere av skolene omtalt elevundersøkelsen på disse punktene. Det 

kan se ut til at dette er noe som mange skoler har tatt tak i, enten ved å innføre egne tiltak i 

klassene, eller ved at de deltar i ulike nasjonale og fylkeskommunale satsinger. 

 

                                                

3  - Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? 

- Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes? 

- Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør? 

- Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? 

- Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene? 

- Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? 

- Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? 

- Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget 

 

4 - Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene? 
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Vi spurte elevrådslederne vi var i kontakt med om hvilke temaer som var oppe i elevrådene. 

Sakene som nevnes er i stor grad trivselstiltak, som aktivitetsdager etc. De tar også opp saker 

som gjelder det fysiske læringsmiljøet, som kalde klasserom, maten i kantina osv. På spørsmål 

om de har saker oppe som vedrører selve opplæringen, var tilbakemeldingen at det er sjelden. 

Det hender at det kommer opp saker som vedrører enkeltlærere, men disse sakene tar elever 

opp internt i klassen, med den som er elevrådsrepresentant i aktuelle klasse, og så løses det 

der. Noen ganger går det videre til elevrådet.  

 

Elevrådene har elevundersøkelsen oppe som tema når den foreligger. Flere av 

elevrådslederne vi snakket med trakk fram elevmedvirkning, og medvirkning i egen læring som 

noe elevrådene hadde merket seg i disse gjennomgangene.  

3.2.5 Bygnings- og utstyrsmessige forutsetninger 

Skolene vi besøkte hadde dels en kombinasjon av eldre og nyere bygningsmasse eller en 

bygningsmasse som i sin helhet var ny i 2004 (Byåsen). Lokale for sistnevnte skole beskrives 

i hovedsak som gode og tilpasset dagens pedagogiske prinsipp. Skolen har gjort noen 

ombygginger de siste årene, som reduksjon av antall auditorier og overgang til flere klasserom. 

Det kan være knapphet på grupperom ved denne skolen. Elevene og lærere bruker vrimleareal 

når de skal jobbe i små grupper utenfor klassen. Mangel på grupperom er utfordrende med 

tanke gjennomføre samtaler mellom lærer og elev, noe som er et krav i tilpasset opplæring.  

På utstyrsfronten begynner de å merke litt slitasje og foreldelse.  

 

De andre skolelederne beskrev også lokalene og romkapasiteten som god, og at den ikke 

hindrer tilpasset opplæring. Ved Guri Kunna kompletterer skolene (Hitra og Frøya) hverandre 

når det gjelder krav til undervisningslokaler. Innen automatiseringsfag og mekaniske fag, for 

eksempel, så drar elevene mellom skolene. I disse fagene er det bestemte krav i 

opplæringsmålene knyttet til lokaler og utstyr. Det er også områder hvor skolene kunne ha 

utnyttet hverandres lokaler mer.  

 

I kontaktlærerundersøkelsen er lokaler det som gis minst betydning for tilpasset opplæring. 31 

% har gitt lokaler generelt stor betydning for tilpasset opplæring, mens 29 % mener at det har 

stor betydning for den gruppen de er kontaktlærer for i år. 45 % mente at utstyr har stor 

betydning for å gi tilpasset opplæring for den klassen de er kontaktlærer for i år. Ledelsens 

tilrettelegging for utstyr, får en skår på 31 %. Kontaktlærerne ved de fleste skolene har gitt 

dette en noe lavere skår, med unntak av ved Malvik videregående skole, hvor dette gis nokså 

høy skår.  
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Når det gjelder utstyr, så er det blant de to faktorene som gis lavest betydning for tilpasset 

opplæring. 36 % har krysset av på 6 og 7, på skalaen fra 1-7, når det gjelder generell betydning. 

29 % har krysset av for at dette har stor betydning for å gi tilpasset opplæring i klassen de er 

kontaktlærer for nå. 31 % har svart at ledelsen legger godt tilrette for utstyr for å tilpasse 

opplæringen. Det er blant de fire faktorene hvor tilrettelegging fra ledelsen får høyest skår.  

Skolene skiller seg ikke vesentlig ut fra hverandre i hvordan de skårer på dette.  Vi viser for 

øvrig til vedlegg 2. 

 

Bygningsmessige forhold og utstyr er noe som ofte er tema i elevrådet. Det gjelder alt fra 

temperatur i lokalene til hårføner i garderobene. Ved Malvik videregående skole hadde 

elevrådet organisert sakene sine slik at alt som gjelder lokaler og utstyr formidles videre fra 

elevrådet til driftspersonalet, mens alt som vedrører opplæringen formidles videre til rektor. 

Ved Byåsen videregående skole tas saker som vedrører lokaler og utstyr som oftest opp i 

avdelingsrådet, mens det ved Guri Kunna tas opp i lokalt elevråd.  

3.2.6 Økonomiske forutsetninger 

Retten til tilpasset opplæring er i prinsippet uavhengig skolens økonomiske situasjon; retten 

skal sikres selv om budsjettene er trange. Skolen kan følgelig ikke si at elevene ikke skal få 

tilpasset opplæring med den begrunnelse av at det ikke er avsatt midler i budsjettet. Det antas 

likevel å være et mulig spenningsforhold mellom «individuelle» rettigheter på den ene siden 

og økonomiske prioriteringer og realiteter på den andre siden. 

I totalutgiftene til videregående opplæring skiller vi mellom direkte og indirekte utgifter. De 

direkte utgiftene kan knyttes opp mot et utdanningsprogram, hvor lønnsutgiftene utgjør 92 

prosent. Indirekte utgifter kan ikke knyttes til et utdanningsprogram, og er utgifter til 

skolelokaler, skoleforvaltning, pedagogisk ledelse, spesialundervisning5 og særskilt 

tilrettelegging, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT)6.  

 

Hvis skolen skal spare penger, er en av flere muligheter å redusere lønnsutgiftene. Hvis skolen 

kan drives med 1 årsverk «mindre», betyr dette en innsparing på ca. 720 000 kr7, men avhengig 

                                                

5 I 2015 brukte fylkeskommunene for øvrig nærmere 2,5 milliarder kroner på spesialundervisning og 

særskilt tilrettelegging. Det utgjør litt over 8 prosent av fylkeskommunenes utgifter til videregående 

opplæring. 

6 Utdanningsspeilet 2016: Utdanningsdirektoratet 

7 Regnestykket er basert på følgende antakelser: Årslønn på 500 000 kr, og i tillegg: 14,1 % i 

arbeidsgiveravgift, 12 % i feriepenger, og 18 % til pensjon. 
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av lønnsnivået på den stillingen som ble inndratt. Man kan således anta en viss sammenheng 

mellom økonomi og lærertetthet. 

 

Skolene i STFK tildeles et årlig budsjett basert på – i all hovedsak – objektive kriterier. 

Tildelingskriterier som fordeler ressurser mellom skoler er basert på en basisfinansiering i 

bunn, samt stykkpris pr elev. Det kompenserer for ulikt utgangspunkt hos elevene, og dels 

også forskjeller mellom skolene. Dette skal dekke skolens utgifter i et «normalår». Sett utenfra 

bør skolene i en normalsituasjon ha god oversikt over de forventede inntektene og kostnadene, 

fordi dette – noe forenklet - er snakk om pris pr elev. Ulempen er tidspunktet man får oversikt 

over antall elever. 

 

Hvis skolen et budsjettår bruker mindre enn det tildelte budsjettet, får skolen et mindreforbruk 

som de kan ta med seg inn i neste budsjettår. Hvis skolen et budsjettår imidlertid – av ulike 

årsaker – bruker mer enn det tildelte budsjettet får skolen et merforbruk. Dette merforbruket 

følger skolen inn i neste budsjettår. Tabell 2 nedenfor viser et eksempel på hvordan dette 

henger sammen.  

Tabell 2. Økonomiske sammenhenger 

Videregående skole Skole 1 Skole 2 Skole 3 Skole 4 

Utgangspunkt år 1 100 100 100 100 

Resultat år 1 120 100 90 120 

Mer/mindreforbruk 20  0 -10 20 

Overføres til år 2 -20 0 10 -20 

     

Utgangspunkt år 2 100 100 100 100 
Mer/mindreforbruk 
fra år 1. -20 0 10 -20 

 

I utgangspunktet har hver enkelt skole fått et normert budsjett basert på objektive kriterier. 

Dette er oppgitt som 100 i tabellen ovenfor. 100 er bare et tilfeldig tall som illustrere at skolen 

har fått tildelt et budsjett iht. til STFKs budsjettmodell. 

 

Anta at skole 1 har et merforbruk på 20 i år 1. Dette merforbruket på 20 tar skole 1 med seg 

inn i år 2. Dette betyr ikke at skole 1 bare kan bruke 80 i år 2, men over tid må det være 

samsvar mellom budsjett og forbruk. Anta for eksempel at skole 1 over en 5-årsperiode tildeles 

500. Man bør da også kunne forvente at forbruket i den samme perioden tenderer mot 500. 

Det bør altså være samsvar mellom inntekter og utgifter over noe tid. Motsatt ser vi at skole 3 

har et mindreforbruk på 10. Dette betyr at skole 3 tar med seg 10 inn i år 2. Skolen kan velge 
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å bruke 110 i år 2, eller fordele mindreforbruket over flere år. Nedenfor følger en oversikt over 

et eventuelt mer- eller mindreforbruk skolene i STFK har tatt med seg inn i 2016. 

Tabell 3. STFK: Mer eller mindreforbruk inn i 2016 (1000 kroner). 

Skole 
Overført fra 
2014 (A) 

Resultat 
31.12.15 (B) 

Opparbeidet 
i 2015 ((B-A) 

Overført til 
2016 

Endelig 
budsjett 
2016 (Mill. 
kr) 

Ufordelt skole 15 838 14 144 -1 694 14 144 0,0 

Byåsen vg skole -9 150 -9 937 -787 -9 937 146,0 

Charlottenlund vg 
skole 

1 743 1 586 -157 1 586 
157,4 

Fosen vg skole -4 025 -3 398 627 -3 398 46,0 

Gauldal vg skole 5 452 5 254 -198 5 254 57,5 

Heimdal vg skole 1 252 2 552 1 300 2 552 95,9 

Hemne vg skole 1 729 2 447 718 2 447 29,8 

Frøya vg skole -4 405 -12 151 -7 746 -12 151 0,0 

Hitra vg skole 898 521 -377 521 0,0 

Guri Kunna vg skole     57,6 

Malvik vg skole -6 480 -5 938 542 -5 938 60,2 

Meldal vg skole 3 702 1 256 -2 446 1 256 48,2 

Melhus vg skole 2 528 1 533 -995 1 533 71,2 

Oppdal vg skole 88 -354 -442 -354 37,0 

Orkdal vg skole 546 1 440 894 1440 65,7 

Rissa vg skole 3 982 4 416 434 4416 28,3 

Røros vg skole 734 581 -153 581 40,9 

Selbu vg skole 246 -252 -498 -252 20,8 

Skjetlein vg skole 2 246 987 -1 259 987 57,1 

Strinda vg skole -5 781 -5 607 174 -5 607 123,6 

Thora Storm vg skole -5 781 -1955 3017 -1955 92,1 

Tiller vg skole 2 723 627 -2096 627 104,8 

Tr.h. Katedralskole 3 344 956 -2 388 956 73,7 

Åfjord vg skole 1 007 1 042 35 1042 26,2 

SUM 13 245 -250 -13 495 -250 1 491,4 

Kilde: Revisjon Midt-Norge, basert på Strategiplan for 2017-2020. Utfordringsdokument, 

 

Revisjonen har valgt å se videre på 4 av skolene i tabellen over. Disse er uthevet i blått i 

tabellen ovenfor. Hitra vgs. og Frøya vgs. ble imidlertid pr. august 2016 slått sammen til Guri 

Kunna videregående skole. 

 

Vi ser at Frøya vgs. eksempelvis hadde med seg et merforbruk på over 12 millioner kroner inn 

i 2016, mens eksempelvis Rissa vgs. hadde med seg et mindreforbruk på nesten 4,5 millioner 

kroner. 
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Rektor ved Byåsen videregående skole fortalte at budsjettet er klart i månedsskiftet 

november/desember. Da går de gjennom budsjettet og fordeler det på ulike 

utdanningsprogram og grupper. Rammen fordeles i sin helhet med en gang. Det er mange 

forutsetninger som må være tilstede, timefordeling, årsverk osv., og som styrer nesten hele 

budsjettet. Dersom det oppstår behov når neste skoleår starter, så bruker de ekstra midler. 

Han forteller videre at ideelt sett skulle rektor holdt tilbake et visst antall timer/budsjettmidler, 

som kan være til disposisjon når det oppstår noe uforutsett. Merforbruk gjennom år påvirker 

opplæringen ved at de må være nøye med hva de bruker penger til. Det meste går til lønn. 

Om det blir behov for tilpasninger, så er det andre ting enn pedagogiske ressurser som går 

først.  

 

I spørreskjemaundersøkelsen som revisjonen utførte blant kontaktlærere, svarte 67 % at 

økonomi har stor generell betydning (6 og 7, skala 1-7) for å tilpasse opplæringen.  65 % svarte 

at det har stor betydning for mulighetene for å tilpasse opplæringen i den klassen de er 

kontaktlærer for i år.  

 

16 % svarte at ledelsen i stor grad legger økonomisk til rette for å gi tilpasset opplæring. 

Økonomi er blant de fire faktorene som får lavest skår på disse spørsmålene. Guri Kunna 

skiller seg ut, ved at kontaktlærerne mener at økonomi er blant faktorene hvor ledelsen legger 

best til rette.   

 

3.2.7 Antall elever pr. lærerårsverk 

Lærertetthet kan enklest defineres som det kvantitative forholdet mellom antall elever og antall 

lærere/lærerårsverk. Det er per i dag ingen norm i lovverket på hvor høy lærertettheten skal 

være. Formålet i opplæringsloven om tilpasset opplæring, slik vi har beskrevet det tidligere, 

ligger likevel til grunn, noe som innebærer tett dialog og samhandling mellom lærer og elev.  

 

Fagsjef for kvalitet og utvikling viste til en foreløpig evaluering av forsøket med økt lærertetthet 

på ungdomstrinnet. En foreløpig rapport fra satsingen viser at det er få tegn (ennå) til at 

lærertetthet har betydning for læringsutbyttet. Selv om det er andre undersøkelser som har 

kommet fram til andre resultat, er det flere rapporter som viser det som denne undersøkelsen 

foreløpig har kommet fram til. Fagavdelingen for videregående opplæring støtter seg til 

tilsvarende forskning på området. Lærertetthet kan være en av flere faktorer som påvirker 

læringsutbyttet. Praksis i klasserommet kan være vel så viktig, og det er undersøkelser som 

viser at det kan være store individuelle forskjeller fra lærer til lærer.  
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Fagsjefen kjente ikke til at det har vært gjennomført undersøkelser i egne skoler i STFK, om 

hvorvidt lærertetthet, eller andre faktorer påvirker læringsutbyttet til elevene. Temaet er 

komplekst, og i den grad det lar seg analysere, har ikke STFK den analysekompetansen, ifølge 

fagsjefen.  

 

Vi har bedt om oversikter fra skolene vi besøkte, som så presist som mulig kan beskrive 

lærertettheten (hvor mange elever det er pr. lærer). Vi har fått presentert og tilsendt slike 

oversikter, men det vi har fått presenterer elevtall og lærertall som er såpass forskjellig fra 

skole til skole at det ikke lar seg framstille så presist som vi kunne ønske. Det nærmeste vi 

kommer er elev- og lærertallene fra Vedlegg til strategiplanen (Sør-Trøndelag fylkeskommune, 

2017).  

Tabell 4. Elevplasser pr. pedagogisk årsverk ved utvalgte videregående skoler 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 EP PÅ EP/PÅ EP PÅ EP/PÅ EP PÅ EP/PÅ 

Byåsen 1038 179,9 5,7 1042 180 5,8 1050 176 6,0 

Guri Kunna, Frøya 220 42,1 5,2 200 43,9 4,6 209 43,1 4,9 

Guri Kunna, Hitra 158 23,3 6,8 159 24,1 6,6 147 25,5 5,8 

Malvik  471 57,6 8,2 465 52,8 8,8 454 60,3 7,5 

Rissa 171 28 6,1 148 27,3 5,4 144 25,3 5,7 

EP: Elevplasser, PÅ: Pedagogiske årsverk, EP/PÅ: Elevplasser pr. pedagogisk årsverk 

 

Vi ser at elevplasser pr. pedagogisk årsverk varierer fra 4,9 – 7,5 i inneværende skoleår. Vi 

ser videre at antall elevplasser pr. pedagogisk årsverk har økt ved Byåsen videregående skole 

i løpet av de tre skoleårene, mens den har gått ned ved de andre skolene. Tallet på elevplasser 

pr pedagogisk årsverk har økt noe fra forrige skoleår til inneværende skoleår ved Guri Kunna, 

Frøya og Rissa videregående skoler. Vi skal se av intervjuinformasjon lenger ut i dette 

kapittelet at det må ha skjedd endringer i pedagogiske årsverk, som påvirker lærertettheten, 

og som gjør at noen av tallene ovenfor er usikre.   

 

Det er forskjell på klassestørrelser på yrkesfag og studiespesialisering. Vi har også sett på 

elevplasser og pedagogiske årsverk ved ulike utdanningsprogram ved disse skolene (ikke i 

tabell). Ved Byåsen videregående skole utgjør yrkesfag og studiespesialisering ca. halvparten 

hver, i tillegg har skolen 20 elevplasser innen alternativ opplæring. Ved Guri Kunna utgjør 

elevplasser på yrkesfag den største delen av de totale elevplassene, både ved skolene på 
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Frøya og Hitra. Ved Malvik videregående skole er det noen flere elevplasser på 

studieforberedende enn på yrkesfag. I tillegg er det 8 elevplasser på alternativ opplæring. Ved 

Rissa videregående skole er det flere yrkesfagplasser enn studiespesialiseringsplasser.  

 

Trondheim Katedralskole, f.eks., har i hovedsak studiespesialiserende fag. Der ble det planlagt 

9,8 elevplasser pr. pedagogisk årsverk i inneværende skoleår. Vi viser for øvrig til vedlegg til 

strategiplan, hvor dette tallmaterialet er hentet fra (Sør-Trøndelag fylkeskommune, 2017).  

 

Elevtall pr. lærer, nasjonalt, var skoleåret 2014-2015 på 7,4 elever pr. lærer, i 2015-2016 var 

det 7,2.  Gjennomsnittet for STFK var i 2014-2015 7,4 elever pr. lærerårsverk, og i 2015-2016 

var det 6,8 elever pr. lærerårsverk (Utdanningsdirektoratet, 2016). 

 

Lærertetthet og budsjett 

Rektorene forteller at skolene – i hovedsak – får en basisfinansiering, samt en stykkpris pr 

elev. Skolen er nødt til å holde seg innenfor den tilgjengelige budsjettrammen sett over noe 

tid. Hvis skolen et år har merforbruk, må dette dekkes inn igjen i løpet av de nærmeste årene.  

 

Rektorene forteller at når skolen har fått oversikt over budsjettet det enkelte år, ser man hvor 

mye skolen kan tilby av undervisningstimer og hvilke fag som kan tilbys, herunder en vurdering 

av behov for pedagogisk personale. Skolen har en økonomisk modell som styrer dette, og de 

mener at de har god oversikt over hva de kan tilby innenfor det tilgjengelige budsjettet.  

 

Rektor ved Guri Kunna fortalte at det ved tidligere Frøya videregående skole var høy 

lærertetthet i noen år, sammenlignet med Hitra og andre videregående skoler i STFK. Skolen 

har hatt undervisningskonsesjon8, og den høye lærertettheten har vært påvirket av det. Nå er 

undervisningskonsesjonen fristilt fra den ordinære driften, og lærerdekningen er tatt ned for å 

dekke inn et merforbruk fra tidligere år. Guri Kunna jobber med å redusere det akkumulerte 

underskuddet fra tidligere år. Dette ble redusert med ca 1,3 millioner kroner i 2016 på den 

ordinære skoledriften. I en oversikt fra Guri Kunna, Frøya, ser vi at skolen i 2016-17 har 

redusert antall pedagogiske årsverk fra 43,9 i 15/16 til 36 pedagogiske årsverk. Dette har også 

medført en reduksjon i lærertettheten fra 4,6 i skoleåret 15/16 til 5,8 i skoleåret 16/17.  

                                                

8 Sør-Trøndelag fylkeskommune er eier av undervisningskonsesjon, men leier ut driften til lokale 

bedrifter innen havbruksnæringen. Bedriften forplikter seg til å tilby praksisplasser for elever og 

lærlingeplasser.  

 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge   

 

 - Tilpasset opplæring -   32 

Rektor forteller videre at det er viktig å ta med at det er ulike begrensninger som styrer 

gruppestørrelsen i enkelte fag. Guri Kunna har utdanningsprogram som medfører at mye av 

opplæringen skjer på sjøen. Da er det strenge sikkerhetskrav som styrer gruppestørrelsen. 

Det gjelder andre fag også. Det som også er spesielt ved Guri Kunna er den store andelen 

fremmedspråklige elever. Disse, og andre elever med spesielle behov, får i utgangspunktet 

opplæringen inne i de ordinære gruppene. Da kan ikke gruppene bli for store. Da vil det gå 

utover muligheten til å differensiere og gi tilpasset opplæring. 

 

Rektor ved Rissa videregående skole forteller at de ikke slår sammen klasser i de yrkesretta 

teorifagene. De gjør det for å få til en større grad av yrkesretting i teorifagene. For eksempel i 

engelskundervisningen kan man tilpasse språket opp mot faget, på byggfag fokuserer man på 

«byggspråk», osv. Han forteller videre at dette medfører at skolen kjører små klasser i 

fellesfagene på VG1, og hver elev får bedre oppfølging. De mente at dette reduserer behovet 

for spesialundervisning opplæring i etterkant. Skolen bruker mye ressurser på å tilby en variert 

fagkrets, har mange smågrupper siden det er få elever – og høy lærertetthet. Det er kostbart 

å holde på med dette, men elevene ønsker den faglige bredden og det er viktig for å få til en 

skole som elevene faktisk ønsker å gå på.  

 

Rektor ved Malvik videregående skole fortalte at innenfor det tilgjengelige budsjettet har skolen 

et greit handlingsrom. Skolen setter elevens behov for tilpasset opplæring først – særlig på de 

tyngste tilfellene. Lærerne justerer og forholder seg ulikt i forhold til ulike typer elever og 

grupper av elever. Store grupper får en ekstra time i uken slik at vi kan dele klassen. Dette er 

på bakgrunn av at elever sier det er vanskelig med store klasser. Undervisningen blir forsøkt 

tilpasset den enkelte gjennom delingstimer i noen av fagene. Eksempelvis har skolen - på tross 

av stramme budsjetter - delt opp klassene på elektro, og det kjøres med delingstimer på alle 

lab-fag. Skolen har også et tak på minstestørrelse på grupper. På studiespesialisering kan det 

bli en del smågrupper som følge av at hver elev skal ha fordypning i to fag.. For eksempel 

kjører man tre nivå i tysk – 7 elever - og faglærer kjører alle i samme klasse. Rektor forteller 

videre at en måte å redusere utgiftene på er naturligvis å redusere antall fag som tilbys, 

eventuelt å ha større klasser. Eksempel på fag som ikke tilbys i år er rettslære. Det var for få 

interesserte (under ti elever), og det er derfor ikke tilbud i år. 

 

Vi ser av tabell 3 ovenfor at eksempelvis Frøya vgs., Malvik vgs. og Byåsen vgs. har med seg 

et merforbruk inn i 2016. Tabell 5 nedenfor viser effekten endring i antall pedagogiske årsverk 

har for lærertettheten ved skolen.  
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Tabell 5. Konsekvenser av endret lærertetthet 

 Frøya Hitra Malvik  Byåsen Rissa 

Pedagogiske årsverk      
15/16 43,9 24,1 52,8 180 27,3 

Eksempel 1 42,9 23,1 51,8 179 26,3 

Eksempel 2 35,1 27,9 81,6 182,8 26,0 

Elevplasser      
15/16 200 159 465 1042 148 

Lærertetthet      
15/16 4,6 6,6 8,8 5,8 5,4 

Eksempel 1 4,7 6,9 9,0 5,8 5,6 

Eksempel 2 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

 

I eksempel 1 ser vi på effekten på lærertetthet ved å kutte ett pedagogisk årsverk. I 

eksempel 2 ser vi på konsekvensen for antall årsverk hvis skolene skal ha en lærertetthet på 

5,7. 

- Hvis man for eksempel kutter med 1. årsverk på Frøya vgs, reduseres elever pr. 

pedagogisk årsverk fra 4,6 til 4,7.  

- Eksempel 2 viser at skolen må kutte 7,8 pedagogiske årsverk for å komme opp i en 

lærertetthet på 5,7. 

Hvis man antar at hvert årsverk totalt sett koster kr. 720 000 inklusive sosiale utgifter, ville 

skolen hatt en årlig innsparing på ca 5,6 millioner kroner. Skolen ville likevel ha hatt en bra 

score på lærertetthet sammenlignet med de øvrige skolene i utvalget. 

 

Eksemplene ovenfor er imidlertid teoretiske betraktninger kun ment å vise den økonomiske 

effekten av endringer i antall ansatte. Det er på ingen måte gitt at lærertettheten ved de ulike 

skolene er sammenlignbare størrelser, eller at skolen har mulighet til å redusere 

lærertettheten. 

 

Undersøkelsen blant kontaktlærerne viser at 94 % mente at elevtall pr. lærer har stor betydning 

for muligheten for å tilpasse opplæringen. 89 % svarte at lærertetthet har stor betydning for å 

gi tilpasset opplæring for den gruppen de er kontaktlærer for i år. 16 % svarte at ledelsen i stor 

grad legger til rette når det gjelder lærertetthet og muligheten for å gi tilpasset opplæring. Her 

er svarene fra de fire skolene nokså like, ved at lærertetthet gis størst betydning for alle 

skolene. Det er den faktoren som gis lavest skår på hvorvidt ledelsen legger til rette.  

 

3.2.8 Budsjett vs. tilpasset opplæring 

Som vi har sett i tidligere kapittel, er det en rekke faktorer som påvirker behovet for 

undervisningstimer og lærertetthet. Lærertettheten blir også påvirket av skolens tilgjengelige 
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budsjett. Skolens budsjett er basert på – i hovedsak – objektive kriterier, som kompenserer for 

eventuelle ulikheter i elevenes bakgrunn og ferdigheter, geografi og forhold knyttet til bygg og 

skolearealer. Skolene har en budsjettmodell som skal dekke lønninger, skolearealer, mm, 

herunder det antall undervisningstimer man kan tilby.  

                                                                                   

Rektor ved Rissa vgs. mener at skolen har et økonomisk handlingsrom for å kjøre i små 

klasser, men at det kan være et mulig spenningsforhold mellom «individuelle» rettigheter på 

den ene siden og økonomiske prioriteringer og realiteter på den andre siden.  

 

Rektor medgir at klasser har blitt slått sammen for å få ned kostnader.  Det er imidlertid mange 

måter å tilpasse opplæringen på, og selv om klassene er slått sammen, så jobber lærerne med 

å tilpasse opplæringen på andre måter. 

 

Dette støttes også av de andre rektorene vi har intervjuet. Rektor ved Guri Kunna 

videregående skole forteller at budsjettrammen fra STFK er utgangspunktet for å fordele elever 

og lærerressurser. Det er flere måter å tilpasse seg begrensa budsjettressurser. På 

studiespesialisering tilbys programfag ut fra antall elever. Begrensingen skjer da i den faglige 

bredden, slik at programfag tas bort dersom det ikke er nok interesserte elever. På yrkesfag 

er det ikke så stor mulighet for det. Der skjer budsjettilpasningen ved at grupper blir slått 

sammen. Det kan være hensiktsmessig også for opplæringen. For eksempel bygges det hus, 

hvor vg1 og vg2 innen byggfag gjør det sammen. Opplæringsmessig er det gunstig, fordi 

opplæringsmålet krever at det er et visst minimum av elever som utfører oppgaver sammen 

(husbygging).  

 

Skolene har et budsjett å forholde seg til ved skolestart, og et eventuelt budsjettmessig 

handlingsrom for eventuelle tilretteleggingstiltak etter skolestart.  Sammenhengen kan 

illustreres på følgende måte: 
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Figur 3. Modell for å illustrere økonomi og lærerressurser  

 

Anta at skolene – basert på den årlige budsjett-tildelingen fra STFK - skal ha mulighet til å 

tilpasse seg i pkt. A i figuren ovenfor. Dette skal være basert på et gjennomsnittlig normert 

budsjettbehov (100) og sikre en forsvarlig drift. Hvis en skole drar med seg et budsjettmessig 

merforbruk inn i neste skoleår, er det ikke sikkert man klarer å tilpasse seg i pkt. A i figuren.  

For å komme tilbake til pkt. A, må skolen i en periode ligge under 100 i budsjett for å 

kompensere for det tidligere merforbruket.  

 

Anta at for å redusere kostnadene, reduserer man på antall pedagogiske ansatte, noe som 

medfører at antall undervisningstimer reduseres. Konsekvensen er at skolen ikke klarer å 

tilpasse seg i pkt. A, men må tilpasse seg mellom pkt. A og pkt. B i figuren.  

 

Skoler med merforbruk vil ha større utfordringer enn skoler med mindreforbruk når det gjelder 

å tilby delingstimer, opprette fagtilbud, osv. Rektorene forteller i den forbindelse at man i 

forbindelse med tidlig innsats fokuserer på å sette inn ressurser hvor det er antatt å være størst 

behov.  

 

Så lenge skolen kan tilpasse seg over pkt. B i figuren ovenfor, så antas det at lærertettheten – 

og andre pedagogiske hjelpemidler -  er tilstrekkelig finansiert slik at den enkelte skole skal 

kunne organisere opplæringen slik opplæringsloven krever. 

  

Budsjett 

 

  

100?                                        

   

 

 

 

 

 

 

Antall undervisningstimer 

A 

B 
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3.3 Revisors vurdering 

Opplæringsloven stiller krav om at skoleeier skal ha et forsvarlig system for å vurdere at 

kravene i opplæringsloven blir fulgt. Forskriften til opplæringsloven inneholder også krav til at 

skoleeier skal rapportere fra - og evaluere opplæringen som gjennomføres. 

 

Revisor konstaterer, gjennom intervju og gjennomgang av dokumenter og elektroniske system, 

at STFK som skoleeier systematisk følger opp at opplæringen i de videregående skolene skjer 

i henhold til opplæringsloven med forskrift. Kvalitetshåndbok, plan- og styringssystem (BMS), 

og kvalitetshåndbok og kvalitetsmelding er viktige dokument i denne oppfølgingen. Det samme 

gjelder de elektroniske systemet «Hjernen og hjertet», i tillegg til fylkeskommunens generelle 

system.    

 

Etter revisors vurdering er det etablert tilfredsstillende styringsdialog mellom STFK som 

skoleeier og skolene. Inntrykket etter å ha besøkt fire av fylkeskommunens skoler, er at også 

de har etablert arenaer og system for styringsdialog internt.  

 

Skoleeier skal ha et system som gir undervisningspersonale, skoleledere og personale med 

særoppgaver i skoleverket mulighet til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye 

og utvide den faglige og pedagogiske kunnskapen, samt å holde seg orienterte om, og være 

på høyde med utviklingen i skolen og samfunnet. STFK, som skoleeier, har en strategi for 

etter- og videreutdanning, gjeldende for 2016- 2018. Revisor mener strategien gjenspeiler 

forventninger som gjelder for tilpasset opplæring. Skolene som revisor har besøkt, ivaretar i all 

hovedsak kravene til kompetanse i alle fagene.  

 

Situasjoner som kan gjøre kompetansesituasjonen sårbar, er ved vikarbehov. Vi har vist til et 

enkelttilfelle tidligere i rapporten, der vikarsituasjonen kan ha vært noe ustabil for en klasse i 

en periode. Skolen har system for håndtering av vikarbehov, og har gjennomgått systemet 

etter denne episoden. Revisor har ikke grunn til å tro at det var økonomiske grunner til at denne 

situasjonen inntraff, og vi har heller ikke informasjon om kompetansen til vikaren. 

 

Det er ikke overraskende at kontaktlærere vurderer kompetanse som en av de to faktorene 

som har mest betydning for tilpasset opplæring.  

 

Tidlig innsats er et viktig virkemiddel for å gi tilpasset opplæring. I de første skoleårene i 

grunnskolen er det knyttet konkrete krav til styrking i enkelte fag. Men dette er en viktig 

forutsetning senere skoleløpet også, ikke minst ved overgangen fra grunnskole til 
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videregående opplæring. Tidlig innsats er her spesielt tiltak når det gjelder dialog og samarbeid 

mellom ungdomsskole og videregående skole. Videre er kartlegging av elevenes ståsted 

viktig. Etter revisors vurdering har STFK og skolene som vi besøkte rutiner for 

informasjonsinnhenting og dialog med ungdomsskolene i primærinntaksområdet som 

tilfredsstiller krav og forutsetninger i regelverket. Skolene utfører kartleggingsprøver i første 

semester, og vårt inntrykk er at resultatene brukes aktivt for å avdekke og eventuelt finne 

tilpasninger i opplæringen. Dette er prosesser som tillegges stor vekt både av skoleledere og 

kontaktlærere. 

 

Viktige kjennetegn på tilpasset opplæring er variasjon, vurdering, inkludering og medvirkning, 

slik det blir beskrevet i læreplanen for Kunnskapsløftet. Revisor har begrenset med 

informasjon om hvordan tilpasset opplæring praktiseres ute i klasserommene. De skolene vi 

besøkte er bevisste på å variere og differensiere i opplæringssituasjoner. Eksempler er tiltak 

og virkemidler for å yrkesrette fellesfagene på yrkesfag, for å legge til rette for at mindre 

teorimotiverte elever mestrer best mulig. Når det gjelder variasjon i undervisnings- og 

arbeidsmåter har vi grunn til å tro at dette gjøres i noen grad. Vi registrerer likevel at det fra 

elevhold oppleves som at undervisningsmetoder og arbeidsmåter for ensidig er 

«powerpointundervisning» med påfølgende oppgaver. Variasjon gis stor betydning av 

kontaktlærerne, jf. kontaktlærerundersøkelsen.  

 

Det som det er mest utviklingspotensial for, er involvering og medbestemmelse i egen læring. 

Det viser elevundersøkelsen og det bekrefter både elevrådsledere og skoleledelse. 

Elevinvolvering bør skje i hele læringsprosessen, også i vurderingsarbeidet. Her stiller revisor 

seg spørrende til at vurderingsarbeid gis middels betydning, blant kontaktlærerne som har 

svart på undersøkelsen.  

 

Revisors har inntrykk av at skolelokaler og utstyr i all hovedsak er tilfredsstillende ved de 

skolene vi besøkte. Vi registrerer at grupperom kan være en knapphetsfaktor ved enkelte 

skoler, men at behov for å arbeide i mindre grupper løses ved å bruke vrimlearealer. Det kan 

være en grei løsning, så lenge samtaler som krever personvern og diskresjon foregår i skjerma 

lokaler. 

  

Skolene har et normert budsjett og må tilpasse driften innenfor dette budsjettet sett over tid. 

Dersom en skole har et «tilstrekkelig høyt» merforbruk, kan skolen være nødt til å redusere i 

antall pedagogiske årsverk. Dette vil redusere skolens muligheter for bruk av delingstimer, 

oppdeling i mindre grupper ol.  
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I realiteten kan det være sammenheng mellom hvordan man driver tilpasset opplæring og de 

ressurser og budsjettrammer en rår over. Skolene bruker en budsjettmodell når årets budsjett 

fordeles innenfor skolen. Det er ikke alle kjennetegn ved, og praktisering av tilpasset opplæring 

som utløser mer kostnader. Etter revisors vurdering settes det inn ressurser der hvor det er 

størst behov innenfor det handlingsrommet man har. Tilbakemeldingen er også at hvis man 

eventuelt må slå sammen klasser for å spare penger, tilpasser man undervisningen på annen 

måte. 

 

Det er ikke konkrete normer for hva som er forsvarlig gruppestørrelse (antall elever pr. lærer). 

Det må bedømmes konkret ut fra et faglig skjønn, og her vil blant annet lærerkompetansen, 

det pedagogiske opplegget, hvilket fag det undervises i og elevenes utfordringer og 

forutsetninger kunne spille inn. Man kan heller ikke direkte sammenligne små og store skoler 

fordi små skoler i utgangspunktet – og under ellers like forhold – vil ha mindre gruppestørrelser.  

 

Kontaktlærerne som har svart på vår undersøkelse har en noe forskjellig oppfatning, fra 

skoleeier og skoleledelse, av hva som har betydning for tilpasset opplæring. Vi har sett at 

kontaktlærerne gir en middels vurdering av skoleledelsens tilrettelegging for tilpasset 

opplæring på flere områder. Det gjelder kanskje mest det som har med økonomi og 

lærertetthet. 
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5 Konklusjoner og anbefalinger 
 

Denne forvaltningsrevisjonen har undersøkt kontrollutvalgets oppdrag om å se på tilpasset 

opplæring i STFK, og om økonomi, lærertetthet og andre forutsetninger påvirker muligheten til 

å gi tilpasset opplæring. 

 

Vi har, gjennom informasjonen som er samlet inn i denne undersøkelsen, ikke grunn til å tro 

at økonomiske begrensninger, eller lærertetthet gjør at skolene bryter med prinsippet om 

tilpasset opplæring.  

 

Revisor vil likevel trekke fram at det er sider, ved det som regnes som er viktige kjennetegn 

ved tilpasset opplæring, som har forbedringspotensial. Vi vil her nevne involvering av elevene 

og vurderingsarbeid.  

 

I materialet vårt går det fram at synet om hva som har betydning for tilpasset opplæring 

varierer. Elevene opplever at det er litt lite variasjon i undervisnings- og arbeidsmåter, mens 

skoleledelsen mener at det blir godt og tilfredsstillende ivaretatt. Kontaktlærerne tillegger 

lærertetthet stor betydning for å tilpasse opplæringen, mens skoleeier og skoleledelse mener 

at det ikke har så stor betydning. Vi har sett at kontaktlærerne gir skoleledelsen middels skår, 

når det gjelder tilpasset opplæring på flere områder. Det gjelder kanskje mest det som har med 

økonomi og lærertetthet. 

 

Revisor mener at det er vanskelig å anbefale konkrete tiltak på bakgrunn av denne 

forvaltningsrevisjonen. Vi mener likevel at det er et forbedringspotensial når det gjelder å 

framskaffe styringsdata for lærertetthet. 
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Vedlegg 1 

 

Høringsmøte  

Fra Sør-Trøndelag fylkeskommune  Inger Christensen, opplæringsdirektør 

Fra Revisjon Midt-Norge Anna Ølnes og Espen Langseth 

Tid/sted Trondheim, 23.3.2017 

 

I høringsmøtet ga opplæringsdirektøren uttrykk for at rapporten i hovedsak ga et dekkende 

bilde av situasjonen i STFK, rundt økonomi, lærertett og muligheter for å gi tilpasset 

opplæring. 

Hun trakk fram noen punkt som hun mente var feil framstilt: 

Vikarsituasjonen på en av skolene, slik den er beskrevet i kapittel 3.2.2, og 3.3: Hun ga 

uttrykk for at rektor har gitt en annen beskrivelse av situasjonen. Revisor har endret tredje 

siste avsnitt i kapittel 3.2.2 (s. 18): 

Det ble trukket fram et eksempel, som ikke gjaldt kritikk av en lærer, men av skolen. 

Ifølge elevrådsrepresentanten satte skolen ikke inn vikar i forbindelse med et 

sykefravær i et sentralt fag. Fraværet strakk seg over en måneds tid, ifølge 

elevrådsrepresentanten. Vi viste til elevrådsrepresentantens uttalelse i en egen epost 

til rektor, og ba om bekreftelse, eller avkreftelse på hendelsen. Rektor ga 

tilbakemelding om at klassen var uten lærer noen ganger i løpet av måneden, og at de 

i tillegg hadde flere ulike vikarer i denne perioden. Det hadde ikke økonomiske årsaker, 

men var en svikt i kommunikasjonen i den avdelingen. Rektor ga videre tilbakemelding 

om at de har gjennomgått prosedyrene sine etter denne episoden. I høringsmøtet 

opplyste opplæringsdirektøren om at denne skolen har et system for oppfølging av 

lærerfravær, som også håndterer vikarbruk. 

Vi har som følge av disse endringene også korrigert femte avsnitt under revisors vurdering: 

Situasjoner som kan gjøre kompetansesituasjonen sårbar, er ved vikarbehov. Vi har 

vist til et enkelttilfelle tidligere i rapporten, der vikarsituasjonen kan ha vært noe ustabil 

for en klasse i en periode. Skolen har system for håndtering av vikarbehov, og har 

gjennomgått systemet etter denne episoden. Revisor har ikke grunn til å tro at det var 

økonomiske grunner til at denne situasjonen inntraff, og vi har heller ikke informasjon 

om kompetansen til elevene. 
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Opplæringsdirektøren kommenterte en referanse til uttalelse fra en rektor (fjerde avsnitt, 

kapittel 3.2.7, Lærertetthet og budsjett). Vi har strøket siste del av setning […]:  

«….. videregående skole forteller at de ikke slår sammen klasser i de yrkesretta 

teorifagene. [, slik de gjør ved enkelte andre skoler.] 

Til slutt var opplæringsdirektøren opptatt av om STFKs satsing på vurderingsarbeid var godt 

nok dekket gjennom intervju og rapport. Vi mener at den informasjonen vi har fått i intervju 

om dette er dekket i rapportens andre avsnitt i 3.2.2 og andre avsnitt i 3.2.3. 
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Vedlegg 2 

Tabell 1: På en skala fra 1 - 7, der 7 er best: Hvilken betydning mener du følgende 

faktorer har generelt for muligheter til å tilpasse opplæringen?    

            

 

 Prosent N 

 1 2 3 4 5 6 7  
Kartlegging/avdekking (tidlig 
innsats) 0,0% 0,0% 6,0% 4,8% 16,9% 18,1% 54,2% 83 

Lokaler 0,0% 6,1% 17,1% 17,1% 28,0% 23,2% 8,5% 82 
Variasjon  (arbeidsmåter, 
lærestoff) 0,0% 1,2% 3,7% 6,1% 14,6% 42,7% 31,7% 82 

Kompetanse i lærerteamet 0,0% 0,0% 1,2% 3,7% 18,3% 30,5% 46,3% 82 
Utstyr (digitalt og annet 
utstyr) 0,0% 4,9% 3,7% 15,9% 40,2% 25,6% 9,8% 82 

Vurderingsarbeid 1,2% 0,0% 7,4% 8,6% 32,1% 30,9% 19,8% 81 

Skolens økonomi 0,0% 0,0% 1,2% 13,6% 18,5% 34,6% 32,1% 81 

Elever pr. lærer 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 4,8% 17,9% 76,2% 84 
Annet (beskriv hva i neste 
spørsmål 6,3% 0,0% 0,0% 18,8% 0,0% 31,3% 43,8% 16 

 

 

Tabell 2: På en skala fra 1 - 7, der 7 er best: Hvilken betydning har følgende faktorer for 

å gi tilpassa opplæring for gruppen som du er kontaktlærer for i år?   

            

 

 Prosent N 

 1 2 3 4 5 6 7  
Kartlegging/avdekking (tidlig 
innsats) 0,0% 3,8% 5,1% 6,4% 17,9% 20,5% 46,2% 78 

Lokaler 2,6% 6,5% 10,4% 22,1% 29,9% 20,8% 7,8% 77 
Variasjon  (arbeidsmåter, 
lærestoff) 0,0% 1,3% 2,6% 10,4% 19,5% 36,4% 29,9% 77 

Kompetanse i lærerteamet 1,3% 1,3% 2,6% 7,8% 16,9% 24,7% 45,5% 77 
Utstyr (digitalt og annet 
utstyr) 1,3% 1,3% 7,8% 16,9% 32,5% 28,6% 11,7% 77 

Vurderingsarbeid 0,0% 0,0% 4,0% 20,0% 30,7% 25,3% 20,0% 75 

Skolens økonomi 0,0% 0,0% 3,8% 16,7% 14,1% 37,2% 28,2% 78 

Elever pr. lærer 0,0% 1,3% 0,0% 2,6% 6,4% 28,2% 61,5% 78 
Annet (beskriv hva i neste 
spørsmål 8,3% 8,3% 8,3% 16,7% 8,3% 25,0% 25,0% 12 
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Tabell 3: På en skala fra 1 - 7, der 7 er best: Hvordan legger ledelsen ved skolen tilrette 
for å gi tilpasset opplæring? 
 

 

 Prosent N 

 1 2 3 4 5 6 7  
Kartlegging/avdekking (tidlig 
innsats) 0,0% 6,3% 5,1% 22,8% 26,6% 22,8% 16,5% 79 

Lokaler 2,6% 5,2% 13,0% 31,2% 26,0% 19,5% 2,6% 77 
Variasjon  (arbeidsmåter, 
lærestoff) 2,7% 6,7% 10,7% 28,0% 18,7% 21,3% 12,0% 75 

Kompetanse i lærerteamet 2,6% 5,3% 3,9% 15,8% 32,9% 28,9% 10,5% 76 
Utstyr (digitalt og annet 
utstyr) 2,6% 1,3% 11,7% 20,8% 32,5% 23,4% 7,8% 77 

Vurderingsarbeid 2,6% 1,3% 9,2% 30,3% 28,9% 22,4% 5,3% 76 

Skolens økonomi 9,0% 12,8% 14,1% 30,8% 17,9% 11,5% 3,8% 78 

Elever pr. lærer 13,9% 11,4% 16,5% 24,1% 17,7% 11,4% 5,1% 79 
Annet (beskriv hva i neste 
spørsmål 18,2% 18,2% 36,4% 0,0% 9,1% 0,0% 18,2% 11 
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Postadresse:  Sandenveien 5, 7300 Orkanger 

Hovedkontor:  Statens hus, Orkanger 

Tlf. 907 30 300  -  www.revisjonmidtnorge.no 


