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Kvalitetsmeldinga 2019 for vidaregåande opplæring i Møre og
Romsdal fylkeskommune
Bakgrunn
Etter § 13-10 i opplæringslova skal skoleeigar utarbeide ein årleg rapport om
tilstanden i den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, læringsmiljø og
fråfall. I Møre og Romsdal er kvalitetsmeldinga fylkesutdanningssjefen sin
tilstandsrapport. Rapporten skal drøftast av skoleeigar, som i Møre og Romsdal
fylkeskommune er fylkestinget, jf. overordna strategi for arbeid med kvalitet i
vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal sak T-78/09 og melding om kvalitet sak
T-75/10.
Kvalitetsmelding 2019 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal og
årsmeldingane til skolane ligg ved saka. Kvalitetsmeldinga viser til resultat på
fylkesnivå, og årsmeldingane til skolane viser til resultat på skolenivå.
Målet med kvalitetsarbeid er utvikling. For utdanning handlar det om å bruke
kunnskap og resultat, om læringsmiljø og læringsresultat, for å vurdere korleis
opplæringa for elevar og lærlingar i Møre og Romsdal kan bli endå betre. Kvalitet i
opplæringa blir målt i kva grad dei politiske fastsette sektormåla, dei nasjonale
måla og dei lokale måla for opplæringa, blir nådd. Dette kjem til uttrykk i
kvalitetsmeldinga og årsmeldingane.
Vurdering
Kvalitetsmeldinga for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal for skoleåret
2018-19 viser til gode resultat på mange område, men samtidig viser resultata at
det er behov for å styrke enkelte område. Gjennomføringstala for 2013-kullet har
gått litt ned samanlikna med tidlegare årskull, men fullført og bestått per skoleår
har gått litt opp, og viser at vi er på rett veg mot fylkeskommunen si målsetting for
gjennomføring.
For å nå målsettinga for gjennomføring må ein arbeide med å auke gjennomføringa
i yrkesfaga, mellom anna er det behov for fleire læreplassar. I tillegg er godt arbeid
med å dimensjonere opplæringstilboda ein viktig faktor for gjennomføring. Sjølv om
kvalitetsmeldinga viser at fleire får lærekontrakt, må ein arbeide med overgangen
til opplæring i bedrift. Formidlingsarbeid og tidleg formidling må stå særleg i fokus

og skal prioriterast. I tillegg må ein arbeide for at fleire elevar søker lærekontrakt
etter Vg2. Her har partane i arbeidslivet og fylkeskommunen eit felles ansvar
gjennom «Samfunnskontrakten for fleire læreplassar».
Møre og Romsdal er eit av fylka med færrast elevar som sluttar i opplæringa i løpet
av skoleåret. Men fleire sluttar av personlege årsakar, dette er mellom anna elevar
som slit med dårleg psykisk helse. For å redusere talet på elevar som sluttar må ein
fortsatt arbeide systematisk med læringsmiljøet og det psykososiale miljøet,
mellom anna gjennom tiltak mot mobbing og for betre psykisk helse blant elevane.
Oppfølgingstenesta (OT) har godt oversyn over ungdommane som sluttar i
vidaregåande opplæring, og målsettinga er å få flest mogleg av ungdommane
tilbake i utdanning eller arbeid. God karriererettleiing i ungdomsskolen og
vidaregåande opplæring er viktig både for den enkelte elev, og for gode overgangar
og auka gjennomføring.
Eit godt og trygt lærings- og arbeidsmiljø er grunnlaget for å fremme læring og
læringsutbyttet til elevane og lærlingane. Elevundersøkinga og lærlingundersøkinga
viser at trivselen til elevane og lærlingane er god, men at ein må fortsette å arbeide
for at den skal bli endå betre. Alle elevar og lærlingar har rett til eit lærings- og
arbeidsmiljø fritt for mobbing. I samarbeid med skolane og lærebedriftene må ein
derfor fortsette det viktige arbeidet med lærings- og arbeidsmiljøet.
Undersøkingane viser at både elevar og lærlingar i stor grad er motivert for å lære,
og at læringskulturen er god. Men det er behov for å styrke elevdemokratiet og
medverknaden til både elevar og lærlingar, og fortsette det kontinuerlige arbeidet
med å vidareutvikle vurderingspraksis som fremmer læring.
Kvalitetsmeldinga og årsmeldingane til skolane viser at ressursbruken er svært
effektiv innafor vidaregåande opplæring. Særleg med tanke på det høge elevtalet
på yrkesfaglege utdanningsprogram og den desentraliserte skolestrukturen. Tala
viser at Møre og Romsdal fylkeskommune får ressursane ut til elevane og
klasseromma. Ein stor del av ressursane og utviklingsarbeidet skoleåra 2018-19 og
2019-20 er retta mot Kunnskapsløftet 2020. Med ny overordna del av
læreplanverket, ny struktur for yrkesfaga og nye læreplanar, legg Kunnskapsløftet
2020, føringar for mellom anna vidare arbeid med skole- og profesjonsutvikling for
pedagogisk personell og pedagogisk leiing. Møre og Romsdal fylkeskommune tek
samfunnsoppdraget for utdanning på alvor. Ein viktig del av dette er
kompetanseutvikling av personalet. Kompetanseutvikling skal bidra til at
opplæringa som blir gitt, fører til at ungdommane i framtida blir aktive deltakarar i
samfunns- og arbeidsliv. Det arbeidast godt ute i skolane for å vere godt førebudd
når endringane trer i kraft skoleåret 2020-21.
For å sikre god samanheng i planverk og forventningar til kvalitetsutvikling på
skolenivå, er det innført oppdragsavtaler mellom fylkesutdanningssjefen og
skolane. Oppdragsavtaler og leiardialog, med grunnlag i analyse av skoledata og
kunnskapsbasert forsking, skal fremme skole- og kvalitetsutvikling. Den
skolebaserte vurderinga er styrka ved at skolane skriv eigne årsmeldingar.

Forslag til vedtak:
1.
Fylkestinget merkar seg den positive utviklinga på fleire områder og tek
kvalitetsmeldinga for vidaregåande opplæring 2019 til orientering.
2.
Fylkestinget sluttar seg til målsettingar og prioriterte område i
kvalitetsmeldinga for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring i
planperioden 2019-2023.
3.
Fylkestinget føreset at resultat og funn i kvalitetsmeldinga blir følgt opp i det
vidare arbeidet med å utvikle kvaliteten, både lokalt og på fylkesnivå.

Ottar Brage Guttelvik
fylkesrådmann

Erik Brekken
fylkesutdanningssjef
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13 Årsmelding - Rauma videregående skole
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15 Årsmelding - Spjelkavik videregående skole
16 Årsmelding - Stranda vidaregåande skule
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25 Årsmelding - Ålesund videregående skole

