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Elever som har fullført og bestått videregående opplæring 

innen fem år etter påbegynt Vg1. Prosent 



Hva vi vet om årsaker til frafall? 

Forskningen ikke entydig på årsaker  - men det er noen områder som 

vi vet har betydning:  

• skoleprestasjoner før videregående skole/grunnskolepoeng 

• elevens bakgrunn (problemer hjemme, sosial bakgrunn, helse, 

kjønn) 

• identifikasjon med og engasjement i forhold til skolen  

• konteksten opplæringen foregår i (hvor i landet, læringsmiljø) 

 

 Noen grupper er spesielt utsatt 

 Problemene har som regel utviklet seg over tid, og er kumulative.  

 Flere forhold virker sammen, og for den enkelte elev ofte vanskelig å 

peke på en enkelt årsak 

 

 

 

 

 

 

 



Det som skal til:  

1) et helhetlig og samordnet barnehage-, skole- og 

tjenestetilbud 

 

2) tilbud og tjenester som trekker i samme retning, hvor ulike 

kompetanser på tvers av tjenester kompletterer hverandre 

og virker sammen 

 

 - vanskelig i praksis  

 



Felles oppdrag til direktoratene  

Første felles oppdragsbrev til direktoratene mars 2014: 

«Samarbeid om økt gjennomføring i videregående 

opplæring» 

 

Etablere forpliktende samarbeid om utsatte barn og 

unge under 24 år  mål om at flere skal lykkes i skolen 

og fullføre videregående opplæring, som grunnlag for en 

varig tilknytning til arbeidslivet.  

 

 



Direktoratenes oppdragsforståelse 

Innrette direktoratenes virkemidler, tjenester og tiltak  slik at 
kommuner og fylkeskommuner settes bedre i stand til å 
håndtere de oppgaver de er gitt ansvar for.  

 

Viktige avgrensninger:  

• områder/tiltak som er av vesentlig betydning for økt 
gjennomføring for målgruppen 

• områder/tiltak hvor tverrsektoriell innsats er vesentlig 

 

Direktoratene la vekt på å ha et langsiktig perspektiv i arbeidet:  

 Gjennom samarbeidet ønsket direktoratene å komme fram 
til nye, felles grep i SINE måter å jobbe på også på lengre sikt. 

 

 

 



Nytt felles oppdragsbrev til direktoratene mai 2015: 
 

Samarbeid om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge 

under 24 år (”0-24 samarbeidet”) 

 

• 5-årsperspektiv (2015-2020) 

• I alt 25 tiltak, hvorav 13 prioriterte i tid, nye oppdrag kan komme 

• Udir har det koordinerende ansvaret 

• Aksept for direktoratenes oppdragsforståelse: Målet er å 

samordne STATENS virkemiddelbruk, der det er hensiktsmessig. 

• Direktoratene skal selv finne en måte å organisere og 

gjennomføre arbeidet på 

• Gjennomføres innenfor eksisterende budsjettrammer 

 

 

 

 

 



Styringsgruppe: 
Ledes av Udir – 

representant fra 5 

direktorater 

 

Sekretariat/ 

kontaktpersoner 

Arbeidsgruppe  

Programeier: 
5 virksomhetsledere 

Arbeidsgruppe   Arbeidsgruppe  Arbeidsgruppe  
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kommunikasjon 

Samarbeids-

arenaer og 

koordinering 

med og ift andre 

aktører (FM,  

brukerorg., m.fl. ) 

Intern 

organisering i 

hvert direktorat 

- Ulike modeller 

Departementenes 

arbeidsgruppe 

Arbeidsgruppe  

Difi 



Oversikt nedsatte arbeidsgrupper pr april 2016 

• Språkgruppen: Gjennomgår eksisterende tiltak knyttet til forebygging 
og avhjelping av spesifikke språkvansker ,med sikte på å få en bedre 
koordinert innsats på feltet om tiltak som virker. Ledes av Udir. 

 

• Regelverk og samhandling: Gruppen kartlegger hvordan gjeldende 
regelverk forstås og etterleves, herunder hva som oppfattes som 
gråsoner og samarbeidsområder for sektorene. Ledes av Buf-dir. 

 

• Barn og unges selv- og medbestemmelsesrett: gruppen vurderer om 
forskjeller i aldersgrenser for barn og unges selv- og medbestemmelse i 
reglene i de ulike sektorene skaper utilsiktede problemer, og skal 
foreslå/gjennomføre felles tiltak. Ledes av Helse-dir. 

 

• Samordning av innsatser: Gruppen ser på hvordan ulike innsatser 
direktoratene har kan samordnes bedre, for bedre samordning lokalt. 
Ledes av Udir 
 



Oversikt nedsatte arbeidsgrupper pr april 2016 forts. 

• Læreplasser: Gruppen skal bidra til å bygge ned hindringer som gjør det 
vanskelig å gjennomføre et lærlingeløp for unge med funksjonsnedsettelser eller 
unge minoritetsspråklige. Ledes av AV-dir 

 

• Tilskudd: Gruppen ser på tilskuddsordninger som er ment å bidra til at barn og 
unge opprettholder tilknytningen til skole og/eller arbeidslivet og vurderer 
mulighetene for gjensidige tilpasninger eller sammenslåing av tilskuddsordninger 
innenfor relevante område, evt andre former for forenkling.. Ledes av Buf-dir.  

 

• Samarbeid med brukerorganisasjonene: Gruppen ser på praksisen i 
direktoratene når det gjelder samarbeid med brukerorganisasjonene og vurderer 
hvilke felles strukturer og møteplasser som kan være hensiktsmessige. Ledes av 
Helse-dir. 

 

• Opplæringssituasjonen for asylsøkere: Gruppen ser på hvordan de ulike 
sektorene kan legge til rette for og støtte opp under opplæringssituasjonen for barn 
og unge fra asylsøkerfasen til og med første fase av bosetting i en kommune.  
Ledes av IMDi 

 



Øvrige arbeider – og tiltak «på vent» 

Noen tiltak jobbes/har det vært jobbet med på andre måter: 

• "Regelverk i praksis"  - Udir prosjekt – kan det utvides?  

• Konkretisere nye behov for forskning knyttet til ikke-skolerelaterte 

årsaker til frafall – kartlegging/skaffe oversikt mellom direktoratene 

• Eget tiltak: Etablere mer varige samordnings- og samarbeidsstrukturer 

og prosesser mellom direktoratene som grunnlag for et systematisk 

utviklingsarbeid. Gjennomgående 

 

Oppdragsbrevet innehold 25 tiltak. Vi jobber per nå med 14 av 

tiltakene – dvs det er ytterligere 11 tiltak som skal 

gjennomføres i perioden. Kan også komme flere,  


