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14 videregående skoler 

utenfor

Trondheim

8 videregående skoler i 

Trondheim

Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, 

Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og 

Leksvik kommuner

Sør-Trøndelag fylkeskommune



Entreprenørskap

Definisjon?

• Kreativitet, innovasjon, positiv tenkning, problemløsning og 

teamarbeid. 

• En gründertilnærming kan hjelpe unge mennesker med å finne sin 

første jobb, å finne seg arbeid og til møte livets utfordringer.

• Entreprenørskapsånd: Evnen og mulighetene til å ta sjanser og se 

muligheter og se på problemer som utfordringer, for elever av begge 

kjønn. Det å stille de riktige spørsmålene er viktig for å kunne 

utvikle nye ideer. Arbeide med å utvikle ideer og nye muligheter er 

også motiverende og tilfredsstillende og gir økt motivasjon i 

skolearbeidet



Evaluering av Kunnskapsløftet -

Nordlandsforskning

• Det er god oppslutning blant lærerne om hovedprinsippene i 

Kunnskapsløftet.

• Elevene er fornøyde med opplæringen de får. De har et bevisst 

forhold til hva de skal lære, og hva de har lært. 

• Forskerne finner imidlertid mye overflatelæring og ser få spor av 

opplæring som fremmer elevenes dybdeforståelse. 

• Forskerne ser heller ikke at det har skjedd vesentlige endringer i 

klasseromspraksisen siden 2007.



Hovedutfordring

Flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring

Best mulig læringsutbytte for alle
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Hva påvirker gjennomføring i vgo?
Elevenes karakterer fra grunnskolen

Foreldrenes utdanningsnivå





Elever på de videregående skolene i Sør-Trøndelag har gjennomsnittlig 

høyere fravær enn landssnittet









Andel elever med enkeltvedtak om 

spesialundervisning
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Fra             til Ungdomstrinnssatsing 

Målsettinger i

1. å etablere et varig samarbeid mellom fylkeskommuner og 

kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå 

videregående opplæring. 

2. Øke andelen elever som fullfører og består videregående 

opplæring til 75% målt 5 år etter at elevene starter i videregående 

opplæring.

3. Bedre oppfølging av elever som faller ut av videregående opplæring 

(Oppfølgingsprosjektet)



Yrkesfaglige utdanningsprogram

• Teknikk og industriell produksjon (TIP)
• Elektrofag (EL)
• Bygg- og anleggsteknikk (BA)
• Restaurant- og matfag (RM)
• Helse- og oppvekstfag (HO)
• Design- og håndverksfag (DH)
• Medier og kommunikasjon (MK)
• Service- og samferdsel (SS)
• Naturbruk (NA)
•

180 fag – slutt-

kompetanser



Hovedmodellen - yrkesfag

Vg1 Opplæring

Arbeid

4 år

2 år i skole 2 års læretid i bedrift
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Store utfordringer på yrkesfag

Overgang skole – bedrift (2010)



Lærlinger i kommunene i ST





Fokus på resultater, statistikk og analyse

PULS til alle kommuner i STFK: Pris kr 1,5 mill



Dialog med kommunene

Kommunedialog

17.10.2013 Fosen-regionen

01.11.2013 Nea-regionen

06.11.2013 Gauldals-regionen

08.11.2013 Orkdal/Øy-regionen

15.11.2013 Trondheim

Resultater

Gjennomføring

Lærlinger

Erfaringsutveksling

Ønsker møter med skoleeier og skoleledelsen!

Skal Sør-Trøndelag delta i KS skoleeierprogram?



Nettskolen i STFK

2012-13
Kjemi2

Fysikk 2

Spansk III

Tysk III

Samfunnsfag

Engelsk

2013-14
Kjemi2 

Fysikk 2

Spansk III

Tysk III

Fransk III

Samfunnsfag

Engelsk

Matematikk (1PY+2PY)

2014-15
Kjemi 2

Fysikk 2

Spansk III

Tysk III

Fransk III

Samfunnsfag

Engelsk

Matematikk

?

?



De videregående skolene – samspill med aktører 

utenfor skolen

Tett kontakt i alle yrkesfag:

Prosjekt til fordypning

Tilbud – etterspørsel ikke i balanse

Realfagssatsing - samarbeid NTFK, STFK og TK

Forskning på rådgiving/karriereveiledning

Strategi for entraprenørskap

Tilbud tilpasset lokale behov (settefiskoperatør,

Vanntekniker, vindkraftoperatør mv)

Skjetlein Grønt kompetansesenter

Blått kompetansesenter

Ressurssentrene – desentralisert videreutdanning, 

kurs for lokalt næringsliv

Fagskolen – teknisk fagskole, helsefagskole


