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Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og
Romsdal 2020-2024
Forslag til vedtak:
 Auka gjennomføring og tettare oppfølging av elevane og lærlingane, med
fokus på lærings- og arbeidsmiljøet og læringsresultat, skal i planperioden
2020-2024 vere ei gjennomgåande målsetting for kvalitetsarbeidet i
vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal.


Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal
2020-2024 blir vedteken med dei målsettingar og prioriterte områda som
kjem fram i fylkesstrategien.



Fylkesstrategien for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal
skal evaluerast i den årlege kvalitetsmeldinga til fylkestinget.

Bakgrunn
Fylkestinget vedtok i sak T-78/09 den overordna strategien for arbeid med kvalitet i
vidaregåande opplæring Møre og Romsdal. I det overordna strategidokumentet blir
det gjort nærare greie for arbeidet med sikring-, utvikling og vurdering av kvalitet i
opplæringa. I følge strategien skal fylkestinget kvart år behandle plan for kvalitet,
jf. sak T-30/10 og melding om kvalitet jf. sak T-75/10.
Framlegg til fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal
for 2020-2024 og høyringssvar ligg ved saka. Fylkesstrategien vart sendt på
høyring til aktuelle høyringsinstansar, i tillegg var det open høyring på mrfylke.no.
Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal tek
utgangspunkt i opplæringslova med tilhøyrande forskrifter, samt nasjonale og
lokale satsingsområde og prioriteringar i arbeid med læring, og elevane og
lærlingane sitt utbytte av opplæringa.
Målet med kvalitetsarbeidet er utvikling. Vi bruker det vi veit om læringsmiljø og
læringsresultat for å vurdere korleis opplæringa for elevar og lærlingar i Møre og

Romsdal kan bli enda betre. Kvalitet i opplæringa blir målt i kva grad dei politisk
fastsette sektormåla, dei nasjonale måla og dei lokale måla for opplæringa, blir
nådd. Desse måla kjem til uttrykk i fylkesstrategien for kvalitet i vidaregåande
opplæring.
Om struktur og oppbygging av fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande
opplæring
Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring er delt inn i fire hovudområde:
læringsmiljø, læringsresultat, gjennomføring, leiing og profesjonsutvikling. Dei fire
hovudområda har ulike målsettingar, kvalitetsfremmande område og indikatorar på
kvalitet. Skolane skal utarbeide eigne handlingsplanar med utgangspunkt i
fylkesstrategien og skolen sin oppdragsavtale med fylkesutdanningssjefen.
Kvalitetsindikatorane tek utgangspunkt i brukarundersøkingane for elevar,
lærlingar, lærebedrifter og personalet, i tillegg til eigendefinerte indikatorar for
kvalitet. Som datakjelder har ein mellom anna brukt SSB, Utdanningsdirektoratet,
Skoleporten, Vigo og kvalitetsplattforma Hjernen&Hjertet.
Skoleeigar sine prioriteringar
I samband med behandling av kvalitetsmeldinga i fylkestinget 09.12.19, sak T98/19, vart følgande vedteke:
Samrøystes vedtak i Fylkestinget - 09.12.2019:
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 2020-2024.
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.
I tråd med fylkestingets vedtak er målsettingar og prioriterte område bygd inn i
fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2020-2024.
I framlegg til fylkesstrategi er det
Regjeringa viser ikkje til prosent i
samsvar med nasjonal målsetting
gjennomføring i Møre og Romsdal

foreslått å justere målsetting om gjennomføring.
nasjonal målsetting for gjennomføring. For betre
er det foreslått å endre målsetting om
frå 79 prosent, til åtte av ti.

Vedtatt målsetting for gjennomføring:
1. Gjennomføring. Hovudmålsettinga er at talet på elevar og lærlingar som
gjennomfører vidaregåande opplæring, med studie- eller yrkeskompetanse etter
5 års opplæring, skal aukast til 79 prosent ved utgangen av 2024.
Nytt forslag i fylkesstrategi:
1. Gjennomføring. Hovudmålsettinga er at talet på elevar og lærlingar som
gjennomfører vidaregåande opplæring, med studie- eller yrkeskompetanse etter
fem års opplæring, skal aukast til åtte av ti ved utgangen av 2024. Nasjonal
målsetting fram mot 2030 er at ni av ti elevar som begynner på vidaregåande
skal fullføre og bestå opplæringa.

Med bakgrunn i høyringssvar frå Mobbeombudet i Møre og Romsdal er det foreslått
å legge til i prioritert område om overgangar, at arbeid med elevar med særskilt
sårbarheit skal stå særleg i fokus.
Vedtatt prioritert område om overgangar:
2. Overgangar. Arbeid med overgangar skal føre til auka gjennomføring ved å
vidareutvikle varige samarbeidsstrukturar for overgangar frå ungdomsskole til
vidaregåande skole, frå vidaregåande skole til opplæring i bedrift og til høgare
utdanning. Karriererettleiing og formidlingsarbeid skal stå særleg i fokus. Saman
med lokalt og regionalt arbeidsliv skal det arbeidast for å skape fleire opplæringsog læreplassar.
Nytt forslag i fylkesstrategi:
2. Overgangar. Arbeid med overgangar skal føre til auka gjennomføring ved å
vidareutvikle varige samarbeidsstrukturar for overgangar frå ungdomsskole til
vidaregåande skole, frå vidaregåande skole til opplæring i bedrift og til høgare
utdanning. Arbeid med elevar med særskilt sårbarheit, karriererettleiing og
formidlingsarbeid skal stå særleg i fokus. Saman med lokalt og regionalt arbeidsliv
skal det arbeidast for å skape fleire opplærings- og læreplassar.
Vurdering
I perioden 2020-2024 vil kvalitetsutviklinga i den vidaregåande opplæringa i
hovudsak bli prega av nasjonale prioriteringar og lokale satsingar for å auke
gjennomføringa. Sentrale føringar i perioden er prega av fornyinga av
Kunnskapsløftet, som gjennom ny overordna del av læreplanverket, ny struktur for
yrkesfaga og nye læreplanar frå hausten 2020 fører til eit verdiløft i opplæringa.
Fornyinga av Kunnskapsløftet fører og til god samanheng mellom
formålsparagrafen i opplæringslova, overordna del av læreplanverket og
læreplanane i dei enkelte faga.
Skoleåret 2020-2021 skal arbeidet med å implementere Kunnskapsløftet 2020
starte. Det nye læreplanverket blir implementert trinnvis, med nye læreplanar for
Vg1 skoleåret 2020-21. I tillegg til å implementere nye læreplanar og ny overordna
del for læreplanverket, skal skolane fortsette å arbeide med heilskapen i
læreplanverket. Dette inneber mellom anna lokalt arbeid med læreplanar og
vurderingspraksis, digitalisering, profesjonsutvikling og leiing. Innanfor
fagopplæring skal og lærebedriftene arbeide med heilskapen i læreplanverket. I
tillegg skal formidlingsarbeid stå særleg i fokus, med sentralt mål om å skaffe fleire
læreplassar og styrke overgangen frå skole til opplæring i bedrift.
Kompetanseheving av dei tilsette er ein av dei viktigaste innsatsfaktorane for at
elevar og lærlingar i den vidaregåande opplæringa får ei opplæring med høg
kvalitet og relevans til arbeidsliv og vidare studiar. Gjennom nye desentraliserte
modellar for kompetanseutvikling i skolen (DeKom skole) og kompetanseutvikling
innan yrkesfag (DeKom yrkesfag) skal kompetanseutviklinga tilpassast lokale
behov. Kompetansebygging skjer i samarbeid med universitet, høgskolar og andre
kompetansemiljø. For kompetanseutvikling i skolen vil fylkesutdanningssjefen
mellom anna bruke dei innarbeidde systema vi har for kompetanseheving, som til
dømes fagnettverk, fylkesakademiet, «Kompetanse for kvalitet», leiarsamlingar,
rådgivarnettverket og lærande møter for skoleleiarar innan utviklingsområde og
lovpålagte områder.

DeKom yrkesfag skal bidra til at målgruppene i yrkesopplæringa har nødvendig
kompetanse slik at opplæringa som blir gitt er i tråd med læreplanverket. I
samarbeid med arbeidslivet skal ordninga bidra til å fornye og utvide den faglege
og pedagogiske kunnskapen innan opplæring i bedrift.
Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring skal danne grunnlag for skolane
sine handlingsplanar. Nasjonale satsingar samsvarer godt med utviklingsarbeidet
som er lagt til grunn i fylkeskommunen sin fylkesstrategi og skolane sitt arbeid med
kvalitet i opplæringa. Det blir forventa at auka gjennomføring og tettare oppfølging
av elevane og lærlingane, med fokus på lærings- og arbeidsmiljøet og
læringsresultat, kjem til uttrykk i skolane sine handlingsplanar i planperioden.
Fylkesstrategien for kvalitet i vidaregåande opplæring skal leggast til grunn for
utarbeiding av lokale arbeidsplanar for lærarane og skoleleiarane.
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