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I UNG - eit alternativt opplæringsløp for elevar med store
motivasjonsvanskar i den ordinære skolen.
Bakgrunn
Utdanningsutvalet gjorde følgande vedtak i sak UD-15/14 8. mai 2014;
«1. Etablering og utvikling av tiltak/utdanningsløp for OT-ungdommar i de fire
regionene skal fortsette i nært samarbeid med lokale aktørar.
2. Tiltakene/utdanningsløpene skal være tilgjengelige og søkbare for ungdommer i
hele regionen.
3. Fylkeskommunene vil organisere sine alternative utdanningsløp for OT –
ungdommer slik:
I Romsdal og på Søre Sunnmøre baseres tilbudet på arbeidsmarkedsbedriftene i
henholdsvis Molde og Volda, slik saksutredningen foreslår.
På Nordre Sunnmøre og Nordmøre baseres tilbudet på de eksisterende tilbudene
Broen i Ålesund og Levende Vågen i Kristiansund.
På denne måten kan en høste erfaringer med to ulike modeller på to steder hver,
og innen 4 år skal det gjøres en helhetlig evaluering som danner grunnlaget for det
videre arbeidet med tilbudet til elever med store motivasjonsvansker.
4. Ressursfordelinga planlegges med 1 MNOK i hver av de fire regionene årlig»
I sak UD-8/15 blei utdanningsutvalet orientert om status i I UNG pr 1.2.15, og i
utdanningsutvalet 9. februar 2017 blei evalueringa av I UNG av lagt fram av
Møreforskning AS.
I sak UD-29/17 08.06.2017 blei I UNG teke opp som sak for å sikre vidareføring
av midlar i økonomiplan 2018 – 2021.
Saka vart då vedteke utsett, og kjem opp igjen no.
Målgruppe for I Ung
Målgruppa i tiltaket er unge mellom 15 – 21 år som ikkje er i opplæring eller
arbeid. Dei er i OT si målgruppe og har derfor ein ungdomsrett. Dei unge har
komme inn i OT sin portefølje fordi dei ikkje har søkt på skole, har slutta på skolen
eller heva opplæringskontrakten/lærekontrakten. Det er ei lovpålagt oppgåve for

fylkeskommunen å sørge for at unge som fell utanfor opplæring og arbeid skal få
eit nytt tilbod om aktivitet.
Kvifor kjem saka opp no
I UNG har vore inne i ei prosjektfase, og er no tenkt inn i varig drift. Å gi denne
gruppa ungdom eit tilbod er ei lovpålagt oppgåve. Møre og Romsdal
fylkeskommune har for tida ingen andre større tiltak for denne gruppa.
Erfaringar så langt
Etter at piloten I UNG blei gjennomført skoleåret 2013-2014 i Romsdalsregionen
ved Astero AS, har prosjektet I UNG vært i gang i tre år.
Jfr. sak i utdanningsutvalet og vedtak 8. mai 2014 skulle fylkeskommunen
organisere sine alternative utdanningsløp for Oppfølgingsteneste (OT) –ungdommar
slik:
I Romsdal skulle arbeids- og inkluderingsbedrifta Astero AS drifte tilbodet, i Søre –
Sunnmøre skulle arbeids- og inkluderingbedrifta Furene AS drifte tilbodet, på
Nordmøre skulle det kommunale tiltaket Levende Vågen drifte tilbodet og i Nordre –
Sunnmøre skulle det kommunale tiltaket Broen drifte tilbodet. Dette skulle skje frå
hausten 2014.
Astero AS og Furene AS tok i bruk den utprøvde modellen I UNG i sine regionar,
mens Levende Vågen og Broen tilpassa tilbodet inn i det eksisterande tilbodet for
kommunane.
For Levende Vågen og Broen betydde det at de måtte utvide tilbodet til å gjelde
heile regionen sin, då dei omliggande kommunane ikkje har hatt moglegheit til å ha
deltakarar der før, utan å betale for plassen.
Dei tre første åra har 201 ungdommar delteke i I UNG. 75 jenter og 126 gutar. 122
har søkt skole året etter deltaking i I UNG. Dei fleste ungdommane blei formidla frå
OT.
Tal på
deltakarar
Kven har
formidla
ungdommar
til tiltaket
Kjønn/alder

Grunn til
innsøking

Levende Vågen
47

Broen
62

Astero AS
45

Furene AS
47

OT-27
NAV – 17
Andre - 3

OT- 29
NAV – 18
Barnevern – 9
Andre - 9
16 år J–6 G–5
17 år J–7 G–6
18 år J-9 G–7
19 år J–9 G–8
20 år J–2 G–1
21 år J–1 G-1

OT – 45

OT - 47

Skoleavbrot -30
Ikkje søkt – 14
Heving
lærekontrakt – 5
Takka nei til
skoleplass – 7

Skoleavbrot -21
Ikke læreplass 5
Ikkje søkt -14
Gjengangarar -1

16
17
18
19
20
21

år
år
år
år
år
år

J-2
J-1
J-2
J-2
J-5
J-1

G-2
G-4
G-12
G-8
G-6
G-2

Skoleavbrot -19
Ikkje søkt- 17
Gjengangarar 10
Takka nei til
skoleplass -1

16
17
18
19
20
21

år
år
år
år
år
år

J-1
J-5
J-5
J-2
J-2
J-0

G–2
G-6
G–8
G–7
G–6
G-1

16 år J-0 G-0
17 år J-3 G-2
18 år J–3 G–14
19 år J–3 G–4
20 år J–4 G–8
21 år J–0 G–4
22 år J–0 G-2
Skoleavbrot 18
Ikkje søkt – 12
Takka nei til
skoleplass - 17

Kor mange
har søkt skole
til hausten

24

Gjengangarar 6

Heving
lærekontrakt -4

37

28

33

Astero AS blei i samarbeid med Møreforsking Molde tildelt forskingsmidlar frå
Regionale forskingsfond for å følgjeforske I UNG modellen.
Møreforsking Molde AS fylgde det første kullet (2014/2015) over tre år, og
forskingsrapporten blei publisert i desember 2016. (I UNG – Skove mfl, 2016).
Møreforsking peikar på samhandling med andre instansar som spesielt viktig i
planlegging av aktivitetar og tiltak. Samhandlingsinstansar som er viktige er NAV,
barnevern, PPT, psykisk helseteneste og fastlegar.
Eit år etter at ungdommane hadde avslutta deltaking i tiltaket, fortalte dei at dei
var meir motivert for skole eller arbeid.
Dei fire tiltaksstadane er utforma forskjellig, dei to kommunale tiltaka seier sjølv at
dei ikkje har endra seg i særleg retning av I UNG konseptet, tiltaka har tilpassa
tilbodet I UNG modellen inn i sin portefølje for oppfølging av unge utanfor
vidaregåande opplæring. Intensjonen med å prøve ut ein modell for alternativ
opplæring som skulle femne heile fylket blei derfor prega av at tiltaksstadane har
noko forskjelleg utgangspunkt.
Intensjonen med prosjektet er todelt. Den eine delen går på å utvikle en ny
metodikk tilpassa målgruppa som både skal fungere førebyggjande og gjere
ungdom som har falt utanfor i stand til å fullføre utdanning eller yrkesfagleg
opplæring. Den andre delen går på å byggje opp eit system eller lokalt nettverk
som virka myndiggjerande for ungdom og tilby alternativ løysing til det ordinære
utdanningssystemet. Astero As og Furene As er arbeids- og inkluderingsbedrifter
som gjennomfører den originale I UNG modellen, med det innhaldet vi ønsker i
tiltaket.
Levende Vågen i Kristiansund omtalar seg sjølv som ein praktisk-mestringsorientert
læringsarena, kor ungdom mellom 13 – 20 år får ta del i reelle arbeidsprosesser og
oppdrag som gjennomførast. Tiltaket er kommunalt og har eit godt tilbod til dei
yngste ungdommane som ikkje er klar for arbeidslivet og vidaregåande opplæring.
Dei litt eldre ungdommane 16 – 21 år treng ein noko meir realistisk jobbarena,
noko dei får på arbeids- og inkluderingsbedriftene. Varde AS kan tilby det same
som Astero As og Furene As. Det optimale her er at Varde As og Levende Vågen
samarbeider om målgruppa.
Broen i Ålesund omtalar seg sjølv som ein praksisplass for ungdom mellom 15 – 21
år som av ulike årsakar ikkje har tilbod i skolen eller i arbeidslivet. Tiltaket er
kommunalt og har eit godt tilbod til dei yngste ungdommane som ikkje er klar for
det eksterne arbeidsmarknaden. På lik linje med Levende Vågen kan Broen
samarbeide med Brisk As om dei ungdommane som er modne for å trene internt på
arbeidsstasjonar som har krav som er lik den eksterne arbeidsmarknaden. Brisk As
er ei Arbeids- og inkluderingsbedrift med same tilbod som Astero As, Furene As og
Varde As.

Prosessen med å få til eit godt samarbeid mellom aktørane er at vi har den unge i
fokus. Identifisering og kartlegging av utfordringar avgjer kvar den enkelte skal få
tilbod. Den unge, føresette, skolen, OT og NAV avgjer etter eit kartleggingsmøte
kva veg som er best for den unge. Som tidlegare nemnd har tiltaka vi har i fylket i
dag noko forskjelleg dimensjon og metode for oppfølging og opplæring av den
unge. Det kan vi nytte som ein fordel, slik at den unge får oppfølginga si på den
riktige staden til riktig stadium i progresjonen sin.
Fylkeskommunen er eigar av I UNG-konseptet, og har arbeidd for at dei ulike
tiltaksstadane skulle nærme seg modellen som var utprøvd i piloten, slik at
ungdommane skal få eit likeverdig tilbod i fylket.
Framtidig kvalitet, innhald og organisering av tiltaket I UNG
Fylkesrådmannen er oppteken av at ungdom som fell utanfor skole og arbeidsliv får
eit tilbod som fører til at dei etter gjennomføring av tiltaket har betra sine
føresetnader for skolegang og arbeid. Tiltaka må difor vere kvalifiserande for
vedkomandes vidare deltaking i skole og arbeidsliv. Vidare er det ei målsetting at
alle ungdomar innafor målgruppa skal ha tilgang på kvalitetsmessig same tilbod
uavhengig av bustad. For å sikre dette for framtida, må det setjast konkrete krav til
kvalitet, innhald og organisering av tilbodet. På grunnlag av dei erfaringane som er
gjort i prosjektperioden og evalueringsrapporten er det sett opp føljande krav:
Målgruppe:
Ungdom mellom 15 – 21 år som er i Oppfølgingstjenesta (OT) sin målgruppe (jfr.
Opplæringslova § 3-6 med forskrift til Opplæringslova kapittel 13). Tiltaket vil høyre
til verktøykassa til OT i Møre og Romsdal fylkeskommune. Aktuelle ungdommar vil
bli tilvist frå OT.
Opptakskrav:
Deltakarane må vere i aldersgruppa 15- 21 og ha ungdomsrett. Deltakarane må
vere rusfrie.
Inntak:
Kontinuerlig og fleksibelt inntak gjennom avklaringsmøte ved den enkelte
vidaregåande skole og den enkelte bedrift.
Tal på deltakarar:
Tiltaket må dimensjonerast for minst 15 deltakarar i kvar region. Tiltaket følger
skoleruta. Ungdom som tek til i tiltaket kan vere der eit heilt skoleår om det er
tenleg.
Avklaringsfase:
Fire vekers mestrings- og motivasjonsaktivitetar.
Temapresentasjonar/undervisning. Gruppearbeid kombinert med individuelle
samtalar og rettleiing.
Fokus skal vere avklaring av ressursar, draumar, moglegheiter, eventuelle
utfordingar, samt ønskje om arbeidspraksis. Vidare avklaring og kartleggingsbehov
skal skje gjennom heile tiltaksperioden og individuelt tilpassast den enkeltes behov.
Deltakarane skal innførast i arbeidslivets krav internt i tiltaket før dei skal ut i
ekstern praksis. Dette for å sikre at deltakarane er klar for dei eksterne
arbeidskrava.

Formell opplæring i tiltaksperioden:
Tiltaket må leggje til rette for at deltakarane kan ta opp fag som privatist om
ønskjeleg. Pedagogisk personale skal gje ungdommane støtte i prosessen med å ta
fag som privatist.
Fagleg innhald og læreplanmål:
Tiltaket skal tilby både teori og praksis.
Generell kunnskap om samfunn og arbeidsliv.
HMS og forventningar for arbeidslivet.
Karriereferdigheiter.
Grunnleggande ferdigheiter i matematikk og norsk
Praksisperiode / oppfølging:
Tiltaket skal bestå av arbeidspraksis og parallell jobbsøking. Dette er det viktigaste
virkemiddelet i tiltaket. Moglegheit for lønna arbeid skjer gjennom arbeidspraksis
med tett og god oppfølging. I denne perioden skal samlege deltakarar øve seg i
praksis i ordinære bedrifter, med tett oppfølging.
Pedagogisk tilrettelegging:
Tiltakets teoridel kan organiserast i kombinasjonar av førelesningar, gruppearbeid,
individuelle samtalar og plenumsdiskusjon. Føresetnader er at gruppebasert
metodikk leggast til grunn for undervisninga. Det skal nyttast pedagogisk metode
som legg vekt på mestring, motivasjon og handling. Opplegget må vere fleksibelt
utforma og gi moglegheit for individuelle tilpassingar. Læreplanmål skal nyttast i
opplæringa.
Innhaldet i tiltaket skal legge til rette for personar med ulike læreføresetnader
Kompetanse:
Rettleiarar må ha tilstrekkeleg erfaring og kompetanse.
Rettleiarar må ha høgskoleutdanning innan samfunnsfag, pedagogikk eller sosiale
fag, og relevant arbeidspraksis. Rettleiarane må også ha erfaring med personleg
rettleiing og motivering. Evna til nettverksbygging og å gjere seg kjend med
arbeidsmarknaden lokalt er viktige eigenskapar. Løysnings- og moglegheitsfokus
med sikt å jobb for deltakarane er sentralt. Erfaring med undervisning av
minoritetsspråklege er ein fordel. Arbeidsmarknadserfaring er ønskjeleg.
Opplæringslokalar og teknisk utstyr:
Lokalane skal vere egna for tiltaket og kunne ivareta dei ulike aktivitetane i tenesta
som individuell rettleiing, mindre gruppevise aktivitetar og plenumsaktivitetar.
Lokala skal ha tilfredstillande kvalitet med omsyn til innemiljø, ergonomisk
tilpassing og fysisk tilgjengelegheit, jf. Prinsipp om universell utforming.
Det tekniske utstyret må vere godkjend for opplæring og vere av slik kvalitet at det
sikrar ei god og forsvarleg opplæring, samtidig som det samsvarar med det utstyret
dei vil møte i ein arbeidssituasjon.
Dokumentasjon:
Deltakarane skal få dokumentasjon på omfang og innhald etter deltaking i tiltaket.

Rapportering:
For alle deltakarane skal det utarbeidast ein sluttrapport basert på handlingsplan
som skal sendast til oppdragsgivar. Ein fullstendig rapport over aktiviteten i tiltaket
skal sendast til oppdragsgivar etter skoleåret er over.
I samband med dette vil vi peike på at riksrevisjonen i si undersøking av
oppfølgingstiltak for ungdommar utanfor opplæring og arbeid (Riksrevisjonens
undersøking av oppfølging av ungdom utanfor opplæring og arbeid, Dokument 3:9,
2015-2016) peika på manglar ved tilbodet til denne ungdomsgruppa, m.a at;




Det er stor variasjon i kvaliteten på oppfølging av ungdom som har avbrutt
videregående opplæring
Et fåtall av disse ungdommene er i tiltak som inkluderer læreplanmål
Samarbeidet mellom ulike aktører om en helhetlig oppfølging av disse
ungdommene fungerer ikkje godt nok

Dei krava som vi meiner må stillast til tiltak for denne gruppa, og som det er gjort
greie for ovanfor, vil sikre lik kvalitet, opplæring i læreplanmål for vidaregåande
opplæring og ei meir heilskapleg oppfølging, slik riksrevisjonsrapporten har gjort
greie for i ovanfor nemnde rapport.

Konklusjon:
Vi har fått i oppdrag å sørge for at ungdom som fell ut av skolen og som heller ikkje
har jobb å gå til, får tilbod om opplæring eller arbeid.
Ei viktig målsetting for fylkeskommunen er å auke talet på unge som gjennomfører
vidaregåande opplæring. I UNG er med si vektlegging på å knyte tiltaket til
læreplanverket for vidaregåande skole, særleg godt eigna for å få fleire til å
gjennomføre skolegang. I denne samanhengen vil vi også understreke at utviklinga
av I UNG slik den er omtalt ovanfor i enda større grad vil leggje vekt på
samanhengen mellom tiltak i I UNG og læreplanverket. Dette gjeld både
grunnskolenivå og programfag på vidaregåande nivå.
Vidare må det ved val av tiltak for ungdomsgruppa som er OT sitt ansvar, leggjast
vesentleg meir vekt på å kunne ha eit breiast mogleg tilbod om arbeidsutprøving.
Dette inneber at det må vere høve til utprøving av ulike yrke i ordinære bedrifter
med nødvendig oppfølging.
Fylkesrådmannen vil difor rå til at fylkeskommunen vidarefører og utviklar I UNGkonseptet i samsvar med dei rammer som fylkesrådmannen har gjort greie for i
behovsbeskrivelsen ovanfor.
Denne behovsbeskrivelsen utarbeidd av ei breitt samansett arbeidsgruppe som har
bestått av rektorar, OT-koordinatorar, OT-rådgivarar og rådgivarar i seksjon for
Karriere og oppfølging på utdanningsavdelinga i fylkeskommunen, skal saman med
erfaringane vi har gjort sidan 2014, tene som grunnlag for å utarbeide ein
kravspesifikasjon til bruk i ein anbodsutsetting av oppdraget.
For å ivareta dei aktuelle elevgruppene og kunne tilby eit kvalitativt like godt tilbod
til alle brukarane, vert det nytta sams kravspesifikasjon ved anbodsutsettinga
uavhengig av kva for område i fylket, dvs. Nordmøre, Romsdal, Nordre Sunnmøre
eller Søre Sunnmøre, tilbydarane skal betene.

Tenestene vi etterspør blir levert av markedsaktørar. Aktuelle aktørar er, som
utvalet er kjend med, t.d. arbeids- og inkluderingsbedrifter og kommunale
tenesteytarar. Det er ikkje høve til å kjøpe tenestene direkte frå nokon av dei
aktuelle leverandørane – anskaffinga må konkurranseutsetjast. Det følgjer av
anskaffelseslova med forskrifter at inngåelse av kontrakter om tenester med anslått
verdi på 100 000 kroner eller meir skal gjennomførast etter dei reglane for
konkurranse som er fastsett i lova med forskrifter, jf. lov om offentlege anskaffelser
§ 2 og anskaffelsesforskrifta § 1-1. I forskrifta er det gitt reglar om korleis
konkurransen skal gjennomførast. I kap 2 i forskrifta er det reglar om kva type
anskaffelser som er unnateke . Ingen av desse unntaka gjeld den type
tenestekontrakter som denne saka gjeld. Ansvaret for den nærare utforminga av
konkurransegrunnlaget og gjennomføring av konkurransen ligg til
fylkesrådmannen.

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalet sluttar seg til fylkesrådmannen si anbefaling om å vidareføre og
vidareutvikle I UNG – konseptet etter dei føringar det er gjort greie for i dette
saksframlegget.

Ottar Brage Guttelvik
fylkesrådmann

Erik Brekken
fylkesutdanningssjef

