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Desentralisert kompetanseutvikling 
– god skoleutvikling MÅ være forankret 
i den enkelte skole og barnehage!

s 06 Hege Margrethe Steiro er rektor ved Veienmarka ungdomsskole på Ringerike.

Kompetanseutvikling gjennom regionale og desentraliserte modeller 
(rekomp og dekomp) ble løsningen da myndighetene erkjente at store 
sentrale kompetanseprosjekter ikke alltid fikk de ønskede resultater. 
I behandlingen av Stortingsmelding 21 (2015-2016) ble en modell 
for kompetanseutvikling vedtatt. Ordningene for lokal kompetanse
utvikling i barnehage og grunnopplæring ble formelt etablert i 2017 – 18. 
Fylkesmannen koordinerer og samordner tiltak og tildeler ressurser.

Skolelederforbundet deltar i evalueringen av denne nye desentrali-
serte kompetanseordningen som del av en referansegruppe som 
ledes av UDIR. Vi har fremmet bekymring for en for svak strategi for 
implement ering og uklare rollebeskrivelser. Videre har vi gjennom 
ulike prosesser pekt på hvilke konsekvenser disse uklarheter ville 
kunne få. Vi har særlig vært bekymret for inkluderingen av skoleledere 
og barnehagestyrere. Disse må kunne iverksette tiltak for sin virksom-
het basert på egne analyser og behov.

OECD sitt forskerteam har intervjuet representanter for skoler, skole
eiere, politikere, høgskoler/universiteter og organisasjonene. De 
la frem sin rapport del 1 i 2019. I rapporten pekte de på manglende 
strate gier og uklar rolleforståelse på de ulike nivåene. Dette er funn 
som vi påpekte allerede i mai 2018, fordi ordningen virket toppstyrt og 
med lite forankring i det lokale nivå.
Etter rapportens del 1 har OECD fortsatt sitt arbeid og UDIR har også 
gitt nasjonale forskermiljøer i oppdrag å vurdere hvordan modellen har 
utviklet seg.

I mai 2020 ble det gjennomført et erfaringsseminar med OECD, UDIR, 
representanter for Fylkesmennene, høgskoler/universiteter og KS. I 
dette referansegruppemøtet ble det drøftet hvordan ordningen hadde 
utviklet seg. Flere forhold ble løftet frem, men fortsatt var uklare roller 
eller rolleforståelse et viktig element. Det vesentligste for Skoleleder-
forbundet var lite involvering på skole og barnehagenivå. Vårt inntrykk 
er at samordningen av utviklingstiltak skjer på kommunalt nivå og at 
oppdrag bestilles hos en høgskole eller et universitet. Konsekvensen er 
at skoler og barnehager «pålegges» å delta i tiltak som de egentlig ikke 
har ønske om eller ser behov for. Det er selvfølgelig gode unntak fra 
dette, men hovedtrekkene i tilbakemeldingene fra våre ledere peker på 
at det er dette som er utfordringen. Vi har ikke behov for nok en gang å 
velge utviklingstiltak som kun er styrt av skolebyråkrater! 
 
I august sendte KD ut forskrift for tilskuddsordning for lokal 
kompetanse utvikling – med høringsfrist 21.11.20. Forskriften er ment å 
tre i kraft fra 1.1.21 og være et grunnlag for tilskuddstildelingen i 2021.
I utkastet kommer det tydelig frem de momenter som Skoleleder-
wwforbundet har tatt opp i forhold til roller i ordningen, samt betyd-
ningen av lokal forankring. I pkt. 3.3 i heter det «... Lokale analyser 
skal forankres ved den enkelte barnehage og skole på en måte som in-
volverer de ansatte og ledere»

Vi er selvfølgelig innforstått med at dette er en høring, men med 
kjennskap til hva aktørene i prosessen vi har deltatt i har fremført, tvil-
er vi sterkt på at dette punktet vil bli endret vesentlig. 

Lokal forankring i utvikling av den enkelte skole var et viktig element i 
endringen som St. mld. 21 løftet frem. Nylig (7/9) presenterte Ekspert
gruppen for Skolebidragsindikatorer sitt kunnskapsgrunnlag. Der 
kommer det tydelig frem at god skoleutvikling og tiltak som skal bidra 
til utvikling MÅ være forankret i den enkelte skole, og det må være 
ledet og forankret i personalet hvis en skal lykkes med utviklingen.

Skolelederforbundet er opptatt av at ledere i barnehage og skole er 
de som bør lede prosesser ved sine virksomheter etter gode interne 
prosesser, slik at de tiltak som iverksettes er godt forankret. Skoleleder-
forbundet er også opptatt av at arbeidet med gode tiltak forankres 
gjennom godt partssamarbeid på de ulike nivåene. 

Vi er derfor bekymret for at de modeller som nå drøftes på ulike nivåer 
innen fylkene skal legge en styringsmodell på plass basert på uklar 
rolleforståelse og manglende lokal involvering. Retningslinjene er i 
endring med tydelige presiseringer. Disse bør diskuteres nå på de ulike 
samarbeids nivåene i kompetansereformen som del av høringsprosessen.

Det er mye snakk om tillitsbasert ledelse og forslaget til retningslinjer 
som er sendt på høring gir et tydelig signal om at barnehager og skoler 
skal involveres.  Det er viktig at skolebyråkratene faktisk bidrar til gode 
prosesser der dette skjer- og sikrer at de tiltak som er utledet av den 
enk elte barnehage og skole er de som kommer som et tilbud fra høyskole 
eller universitet. 

Skolelederforbundet forventer 
at en lokalt nå stopper opp 
og resetter prosessen og 
tar inn i prosessen tiltak 
som sikrer god forankring 
hos ledere og ansatte i 
barnehage og skole!

Stig Johannessen
Forbundsleder
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Boliglån fra

1,39% Flytt lånet og få mer til overs

Priseks.:
Boliglån inntil 50 % av verdigrunnlag, eff. rente 1,45 %, 2 mill., o/25 år, totalt: 2 383 732,-.
Boligstart inntil 85 % av verdigrunnlag, eff. rente 1,41 %, 2 mill., o/25 år, totalt: 2 372 563,-.
Pris pr. 01.06.20 for nye lån og kan bli endret. Gjelder YS-medlemmer.

Gjennom bankavtalen med Nordea Direct har flere  
tusen YS-medlemmer sikret seg en av landets laveste 
boliglånsrenter.
Har du sjekket hvor mye du kan spare?

Dette får du som medlem i Skolelederforbundet:
• Boliglånsrente fra 1,39 % nom. rente
• Lån til første bolig, 1,35 % nom. rente
• Ingen etableringskostnad på boliglån

Send oss en uforpliktende søknad på nordeadirect.no,  
det kan lønne seg å flytte boliglånet til medlemsbanken.

Skolelederen 210x297+3mm.indd   1Skolelederen 210x297+3mm.indd   1 13.10.2020   15:5013.10.2020   15:50

AKTUELT

Viktig å forstå barns 
lek i en hybrid virkelighet

Færre mobbesaker 
er meldt inn til fylkesmennene

Nå blir det femårig lærer utdanning 
i praktiske og estetiske fagDigitaliseringen har forandret barns 

lek. Lekeplasser, lekekamerater og 
lekeaktiviteter er ofte «gjemt» i digitale 
verktøy. Det har gjort det vanskelig ere 
for voksne å forstå barns lek. 

Seks høyskoler og universiteter får penger til å forberede 
oppstart av masterutdanning innen praktiske og estetiske fag. 

– Det er viktig for skolene å erkjenne og for-
holde seg til variasjonen av læringserfaringer 
som dagens barn har, sier Marina Wernholm 
om sin avhandling ved Linnéuniversitetet i 
Sverige.

Digitaliseringen har bidratt til mange en-
dringer i hvordan vi kommuniserer, interag-
erer, håndterer, produserer og distribuerer 
informasjon. Wernholm har studert disse 
forandringene i relasjon til barns vilkår for lek 
og læring. Fokus i avhandlingen har vært barn 
i alderen fra 8 – 12 år og lek utenfor skolen, 
i digital samhandling med andre barn. Hun 
har studert hvordan læring skjer i samhan-
dling i en «hybrid virkelighet», for eksempel i 
dataspill som Minecraft eller i sosiale medier 
som for eksempel appen TikTok. 

Marina Wernholm er spesialpedagog og 
har opplevd at elever har fått økt interesse 
og motivasjon når hun har brukt dataspill i 
undervisningen. Hun oppfordrer lærere og 
skoleledere til å bli mer oppmerksom på barns 
deltakelse i digitale fellesskap. 

– Skoler bør overveie hvordan de kan koble 
sammen barns læringserfaring og hvordan 
denne kan tilpasses til den læringen som skolen 
tilbyr.

Avhandlingen heter Children’s learning at 
play in hybrid reality. 

Foreldre og elever som mener skolen ikke gjør 
nok for å sikre at barna har det trygt og godt 
på skolen kan melde saken til fylkesmannen. I 
vår ble det meldt inn 590 saker til fylkesmen-
nene. Det er færre enn høsten 2019, da det 
kom inn 731 saker. Nedgangen kan skyldes 
koronautbruddet, ifølge en pressemelding fra 
Kunnskapsdepartementet. 

Både Nord universitet, Universitetet i 
SørøstNorge, Høgskulen på Vestlandet, 
Norges idrettshøgskole, Høgskolen i Inn-
landet og OsloMet ønsker å tilby den nye 
femårige lærerutdanningen i praktiske og 
estetiske fag. I den nye masterutdanningen 
skal studiestedene kunne gi undervisning i 
både dans, design, kunst og håndverk, drama 
og teater, kroppsøving og idrettsfag, mat og 
helse og musikk. 

– Dette er fag som både gir viktige 
kunnskaper og gode ferdigheter. Jeg er veldig 
glad for at så mange studiesteder fremdeles 
ønsker å tilby lærerutdanning i de praktiske 
og estetiske fagene når utdanningen nå blir 
løftet til masternivå, sier forsknings og 
høyere utdanningsminister Henrik Asheim. 

SKOLEN TRENGER KOMPETANSE INNEN 
PRAKTISKE OG ESTETISKE FAG
Regjeringen har som mål at mastergrad skal 
være hovedmodellen for lærerutdanning i 
Norge. Dette skal komme elevene til gode 
og gjøre læreryrket mer attraktivt. I dag 
mangler rundt halvparten av lærerne som 
underviser i de praktiske og estetiske fagene 
formell kompetanse. 

– Regjeringen ønsker at alle elever i skolen 
skal møte lærere med kompetanse i fagene de 
underviser i. En ny masterutdanning for lærere 
i praktiske og estetiske fag vil løfte kvaliteten 
på undervisningen og styrke profesjons-
fellesskapet i disse fagene, sier Asheim. 

Mens grunnskolelærerutdanningen ble 
femårige masterløp i 2017, har faglærer
utdanningen i praktiske og estetiske fag 
fram til nå vært treårig. I 2018 ble det ned-
satt et utvalg som skulle se på muligheten 
for å utvikle en femårig lærerutdanning i 
praktiske og estetiske fag, med flere under
visningsfag. Utvalget anbefalte en master
utdanning, særlig fordi det er lav kompe
tanse i disse fagene i skolen i dag. 

5 MILLIONER KRONER 
TIL KOMPETANSE HEVING
For å kunne tilby masterutdanningen må 
universitetene og høyskolene bygge kom-
petanse og forberede seg. De som har søkt 
om midler får i år til sammen 5 millioner 
kroner til dette arbeidet. For hvert av årene 
2021, 2022 og 2023 vil det bli delt ut ytter-
ligere 2,5 millioner, med forbehold om god-
kjennelse fra Stortinget. 

Norges idrettshøyskole vil ta opp studenter 
til den femårige utdanningen allerede neste 
år. I 2022 kommer fem andre studiesteder på 
banen. Fra 2023 vil det ikke lenger vær mulig 
å ta opp studenter til den treårige faglærer-
utdanningen i praktiske og estetiske fag. 

VIL GI TILBUD OM BÅDE IDRETT OG KUNST
Alle studiestedene som har søkt om midler har 
oppgitt hvor mange studieplasser de ønsker 
seg og hva slags fag de vil tilby. De fem institus-
jonene i SørNorge planlegger blant annet mas-
terfordypning i kroppsøving og idrettsfag til ca. 
190 nye studenter hvert år. Etter planen vil de 
tre institusjonene i Vestland, Innland og Nord-
land kunne ta inn ca. 70 studenter årlig til lære-
rutdanning med musikk. I tillegg planlegger 
OsloMet å ta inn minst 60 studenter årlig i de-
sign, kunst og håndverk. Noen institusjoner 
vurderer også å tilby fordypning i flere fag. 

BLIR LETTER Å FÅ JOBB
Faglærerutdanningen i dag gir bare fordyp-
ning i ett fag. Regjeringen ønsker at stu-
denter på den nye masterutdanningen skal 
velge ett eller to skolefag i tillegg til mas-
terfaget. Dette kan vært et annet praktisk 
eller estetisk fag, eller det kan være fag som 
for eksempel matte, norsk og samfunnsfag. 

– Dette vil gi studentene bedre muligheter 
når de skal søke jobb. Det er lettere for en 
rektor å ansette en lærer som kan undervise 
i flere fag i en fulltidsstilling, sier Asheim. 

Forsknings- og høyere 
utdanningsminister 

Henrik Asheim.

Ill.foto: Istockphoto
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Ny som rektor:
Fra mellomleder til 
øverste ansvarlig
De aller fleste som blir rektorer har allerede lang erfaring som skoleledere 

og lærere. Men hvordan er det å ta steget opp til å bli den som er den øverste 
ansvarlige? Vi har møtt to rektorer som har sittet i lederstolen i drøyt ett år. 

Erfaringene stemmer godt overens med en undersøkelse som Fafo gjorde for 
Skolelederforbundet i fjor. Jobben som rektor medfører stort  ansvar, krav fra 
mange kanter og det er utfordrende å finne tid til utviklingsarbeid. Samtidig er 

det en av de mest meningsfulle og viktigste jobbene som finnes.

Tekst og foto: Ole Alvik

Hege Margrethe Steiro har vært rektor ved 
Veienmarka ungdomsskole siden februar i fjor. 
Skolen ligger i Ringerike, nordøst for Høne-
foss, og har 310 elever og 35 ansatte. Steiro 
har lang erfaring fra skolesektoren, både som 
lærer og mellomleder, men jobben på Veien-
marka ungdomsskole er hennes første rektor-
jobb. At hun en dag skulle bli rektor, lå ikke i 
kortene da hun selv gikk på skolen.

– Jeg tenkte at lærer var det siste jeg skulle 
bli, sier hun med et smil. 

– Min egen opplevelse av skolen var ikke 
spesielt bra. Jeg var flink på skolen, men av 
forskjellige årsaker sluttet jeg å bry meg om 
skolearbeidet. I dag tror jeg at det er en verdi-
full erfaring å ha. Jeg har et stort hjerte for dem 
som sliter på skolen. Og jeg tror at jeg kan bidra 
til å skape en god skole og gjøre en forskjell for 
elevene. Det var derfor jeg ville bli rektor.

Etter videregående hadde hun forskjellige 
jobber, blant annet som advokatsekretær 
og som rekrutterer. Hun giftet seg, fikk barn 
og studerte ved siden av jobben. Da hun fikk 
barn nummer to var hun ferdig med bachelor-
graden og bestemte seg for at hun likevel ville 
gi skolesektoren en sjanse. 

– Jeg begynte som lærervikar og det føltes 
som å komme hjem! Jeg syntes at det var 
kjempemorsomt å jobbe som lærer og fikk 
veldig god kontakt med elevene.

Dermed tok hun en mastergrad i utdannings-
ledelse og i dag er hun altså rektor på den 
største ungdomsskolen i Ringerike.

FRA MELLOMLEDER TIL TOPPLEDER
Før Steiro begynte som rektor på Veienmarka, 
var hun avdelingsleder på Høvik skole i Lier. 
Selv om har erfaring både som lærer og 
mellom leder, var det en overgang å ta steget 
opp til rektorrollen, forteller hun. 

– Du vet ikke helt hva du går til. En ting er 
å være med på å ta beslutninger, men det er 
noe annet å være den som har det siste ordet. 

Fafo publiserte i januar rapporten “Fra 
gallionsfigur til overarbeidet altmulig-
mann?” på vegne av Skolelederforbun-
det. Målet med rapporten var å undersøke 
rekrutteringssituasjonen til rektorjobber.
Fafo-forskerne undersøkte i den forbindelse 
hva som kjenne tegner en typisk skoleleder 
og Steiro passer godt inn i det bildet. Ifølge 
rapporten har den typiske skoleleder høy ut-
danning, har jobbet lenge som skoleleder og 
rekrutteres til rektorstillingen fra en leder-
stilling på samme skole eller fra en annen 
skole. Det er få som blir rektorer uten å ha 
annen skoleledererfaring og enda færre som 
rekrutteres utenfra skolesektoren. For å ta 
litt statistikk: 64 prosent av skoleledere er 
kvinner, 91 prosent er over 40 år og mer enn 

halvparten har jobbet som skoleledere i mer 
enn 10 år.

NY SOM REKTOR I KORONAENS TID
De siste månedene har vært utfordrende for 
alle som jobber i skolen. Pandemien har gitt 
oss en skolesituasjon som ingen hadde for ut-
sett. For nye rektorer har situasjonen vært ek-
stra krevende, særlig hvis de både har begynt 
på ny skole og i ny jobb. Det var tilfellet for 
Hege Margrethe Steiro.

– Ja, det har vært utfordrende. Det utviklings
løpet jeg hadde tenkt å følge måtte jeg legge 
bort. Det er ikke så heldig, men det er så mye 
annet som jeg har vært nødt til å prioritere. 

– Jeg har tenkt at jeg må gjøre så godt jeg 
kan og gjøre det viktigste. 

Etter at pandemien rammet landet, har hun 
i lange perioder vært alene på kontoret. 

– Jeg har vært veldig opptatt av å holde 
tett kontakten med lærerne og motivere dem 
til å tenke nytt for å løse situasjonen på best 
mulig måte. Men det å pålegge dem å drive ut-
viklingsarbeid i forhold til Fagfornyelsen, det 
har jeg utsatt inntil nå.

Er det frustrerende?
– Ja, det har vært en tøff oppstart og mye å 

tenke på. Jeg hadde sett for meg å drive mere 
med utviklingsarbeid. Det er det jeg brenner for 
og synes er det morsomste å jobbe med, men 

Hege Margrethe Steiro er 
rektor ved Veienmarka 

ungdomsskole på Ringerike.



Mange synes nok at det kan virke skrem-
mende å påta seg en slik jobb og lønnen står 
ikke i samsvar med det ansvaret man har.

– Hvis du er lærer eller avdelingsleder og 
har ambisjoner om å bli rektor, da har du tenkt 
over det godt på forhånd. Som rektor har du 
ikke krav på avspasering, du jobber lengre dager 
og du kan risikere å få mye pepper fra lokal-
samfunnet, fra foresatte, ansatte og elever. Det 
er en utsatt stilling. Det å være avdelingsleder 
kan også være utfordrende, men da sitter du 
fortsatt ikke med det endelige ansvaret. 

Hvorfor søkte du på stillingen?
– Fordi jeg ble oppfordret til å søke. Jeg 

kjente ikke til Hønefossskolen og så ikke et-
ter rektorjobb på det tidspunktet, derfor had-
de jeg ikke søkt hvis de ikke hadde spurt meg. 

VIKTIG MED STØTTE FRA SKOLEEIERE
Ifølge rapporten er ikke turnoveren spesi-
elt høy blant skoleledere. Men tendensen er 
at eldre skoleledere blir værende i jobben ut 
karrieren, mens unge skoleledere med kort 
ansiennitet er mer usikre på hvor lenge de 
vil fortsette. Det som motvirker fastholdelse 
av skoleledere er høy arbeidsbelastning og at 
mange mener at lønnsnivået ikke står i for-
hold til ansvaret. 

Hva er viktig for at de skal bli værende i jobben?
– Lønnen er som sagt et viktig aspekt. Jeg 

mener at mange har lavere lønn enn de fort-
jener og alle rektorer bør ha vesentlig høyere 
lønn enn dem de er leder for.

– Men i det daglige arbeidet er det viktig 
at rektorer har er nettverk av andre rektorer 
og at man har støtte hos skoleeierne og at 
skoleeier bistår hvis det er behov for det. 

Det gjelder både i utviklingsarbeidet og i det 
daglige arbeidet. Det er også mange ting som 
kunne ha vært standardisert i større grad, 
slik at vi brukte mindre tid på administras-

ting har blitt annerledes på grunn av korona-
situasjonen. 

OPPLEVER KRYSSPRESS
Også i normale tider, uten koronatrusselen, 
er krysspresset mellom administrative kort-
siktige oppgaver og langsiktig pedagogisk 
utvikling en utfordring for skoleledere. Den 
tidligere nevnte Fafo-rapporten peker på at 
skoleledere skal innfri mange krav og har 
høy arbeidsbelastning. Den daglige driften 
har blitt stadig mer tidkrevende og rektorer 
har blitt pålagt stadig flere administrative 
oppgaver. Dermed blir det mindre tid og res-
surser til utviklingsarbeidet. Men Hege Mar-
grethe Steiro peker på noe annet som også 
er viktig. Krysspresset oppstår ikke bare som 
følge av alle oppgaver som rektorer pålegges 
utenfra. Det handler også om hvordan man 
styrer skolen, hvilke oppgaver man priorit-
erer og hvordan man delegerer. 

– Jeg opplever også at den daglige driften 
tar mye tid og at det blir for liten tid til det 
langsiktige utviklingsarbeidet. Det har jeg 
opplevd på alle skoler jeg har jobbet på. Men 
dette skyldes i stor grad forventningene om at 
ledelsen skal tilrettelegge alt det praktiske for 
lærerne. 

– Da jeg jobbet som lærer i Asker kommune 
var det en ekstern konsulent som spurte: 
Er rektors kontor et servicekontor eller et 
ledelseskontor? Det er et godt og viktig 
spørsmål. Lærerne kommer ofte til meg når de 

er stresset fordi det er noe som haster og da 
skal de ha løsningen med en gang. Utfordrin-
gen for mange ledergrupper er å spille ball-
en tilbake til lærerne. Vi i ledergruppen har 
snakket mye om hvordan vi skal bli flinkere 
til dette. 

Hva slags saker kan det være?
– Det er alt mulig. Alt fra at noen har glemt 

et passord til krevende elevsaker. 
– Jeg bruker mye tid på de utfordrende elev-

ene. Jeg har gode relasjoner og givende sam-
taler med dem. Men det er ikke her hos meg de 
skal være, de skal være i klasserommet. 

Hva vil du gjøre for å snu denne kulturen?
– For det første at vi i ledergruppen blir 

et samkjørt team med fokus på utvikling-
sarbeid.  De ansatte skal få den samme re-
sponsen uansett hvem av oss de spør. Vi 
har allerede hatt en del fokus på dette og vi 
skal unngå at vi blir sittende med oppgaver 
og ansvar vi ikke burde ha, fordi vi ikke er 
tydelige nok på hva de ansatte må ta ansva-
ret for selv.

VIKTIG Å SETTE AV TID TIL PLANLEGGING
Som ny rektor ville Steiro bruke tid på å bli 
kjent med personalet og kulturen ved sko-
len, før hun gjorde store endringer, men 
endringsarbeidet var igangsatt før det ble 
utsatt på grunn av koronasitusjonen. Da 
hadde ledergruppen en halv dag hver fjor-
tende dag hvor de kun jobbet med langsiktig 
planlegging. 

– Da pleide vi å være på Rådhuset. Hvis vi er 
her på skolen tar den daglige driften for mye 
av tiden. Dette planleggingsarbeidet skal vi 
starte med igjen nå. 

– Min visjon for skolen er at vi skal skape et 
godt profesjonsfellesskap. Vi skal være gode 
til å samarbeide og vi skal være en vi skole. 
Med det mener jeg at alle ansatte skal føle et 
felles ansvar for elevene.  Det skal være våre 
elever på vår skole, ikke mine elever i min 
klasse. Og så har jeg et mål om at vi i ledelsen 
har fasilitert så godt at vi får tid til å drive mer 
med pedagogisk ledelse og utvikling. 

Hva synes du er mest givende med å være rektor?
– Jeg synes at det er en veldig givende jobb 

av flere grunner. Det aller mest givende er 
kontakten med elevene. Det nest med givende 
er å drive med utviklingsarbeid. For meg har 
Fagfornyelsen kommet som en gavepakke. 
Det å drive dette arbeidet fremover, på en 
måte som lærerne er fornøyd med, det gir meg 
mye energi. Jeg har mange tanker som er i tråd 
med Fagfornyelsen og som jeg brenner etter å 
få igangsatt her på skolen, sier hun. 

LØNNEN STÅR IKKE I FORHOLD TIL ANSVARET
Ifølge rapporten har det blitt vanskeligere å 
rekruttere skoleledere. Til din stilling var det fire 
søkere. Hva tror du er grunnen til at det er rela-
tivt få søkere og hva tror du skal til for at det skal 
bli mer attraktivt å jobbe som rektor?

– Det er en stor lederstilling og det er en 
viktig og kompleks jobb med mye ansvar. 

Koronasituasjonen har skapt en ekstra utfordring for 
skolene og for nye rektorer. På Veienmarka ungdoms-
skole har de avmerket flere steder på uteområdet for 
å minne elevene på å holde passe avstand. 

Veienmarka ungdomsskole har 310 elever 
og 35 ansatte. Her er Hege Margrethe Steiro 
(f.v) sammen med lærer og verneombud 
Turid Strømmen Jevne og avdelingsleder 
Stian Burheim Johnsrud.

NY SOM REKTOR

En god skole er avhengig av god skoleledelse. 
Derfor er det en viktig samfunnsoppgave å 
rekruttere og beholde gode skoleledere. I 2019 
utarbeidet forskningsstiftelsen Fafo en rap-
port på oppdrag fra Skolelederforbundet som 
het «Fra gallionsfigur til overarbeidet altmulig-
mann?» (Fafo-rapport 2019:37). Rapporten ble 
lansert i januar 2020. Målet med rapporten 
var å undersøke rekrutteringssituasjonen til 
skolelederjobber. Funnene viser blant annet at:
Opplever jobben som utfordrende: Mange 
skoleledere opplever jobben som utfordrende. 
Hovedgrunnen er at jobben er preget av høy 
arbeidsbelastning og et krysspress mellom 
administrative kortsiktige oppgaver og lang-
siktig pedagogisk utvikling. 
Få søkere til ledige stillinger: Det er relativt 
få søkere til utlyste skolelederstillinger. Prob-
lemet er størst i små kommuner der hele 89 
prosent av skoleeiere opplever å ha færre en 
fem søkere til en skolelederstilling. 
Ikke spesielt høy mobilitet: Det kan være 
vanskelig å få søkere til ledige rektorstillinger, 
men på den annen side er det mange som blir 
værende i jobben. Mellom 50 – 70 prosent av 
skolelederne ser for seg å bli i værende i sin 
skolelederstilling ut sin yrkeskarriere. Det er 
størst sannsynlighet for at erfarne skoleledere 
blir værende i jobben. 

Unge skoleledere er usikre på om de vil 
fortsette: Unge skoleledere med kort ansien-
nitet er usikre på om de vil bli værende i sin jobb 
som skoleleder ut yrkeskarrieren. En viktig ut-
fordring knyttet til rekruttering av skoleledere 
er å få unge, nyansatte skoleledere til å trives 
i jobben. Trivsel har blant annet sammenheng 
med at arbeidsbelastning og krysspress må 
være håndterlig. 

FRA GALLIONSFIGUR TIL OVERARBEIDET ALTMULIGMANN?

2019:37

##Forfatter##
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jon og mer tid på utviklingsarbeid. Slik at vi 
som er rektorer ikke trengte å bruke så mye 
tid på det. 

Hva er ditt råd til andre som vurderer om de 
skal søke en rektorjobb?

– Du må vite hvorfor du vil ha en rektor-
jobb. Og når du vet hvorfor, da kan det være 
lurt å ha en visjon, men samtidig være litt 
ydmyk. Og så tror jeg det er viktig å ha tett 
samarbeid med de tillitsvalgte. 

RINGERIKE VIDEREGÅENDE SKOLE
Tre kilometer sør for Veienmarka ungdoms
skole, ved innkjøringen til Hønefoss sentrum, 
skal det nye skolebygget til Ringerike videre-
gående skole stå ferdig i løpet av vinteren. Det 
har vært skoledrift på stedet helt tilbake til 
1886, og nå får bygningsmassen en etterlengtet 
totalrehabilitering og et betydelig påbygg. Vi 
møter rektor Bjørn Volleng på kontoret hans 
i et provisorisk brakkebygg noen hundre me-
ter lenger øst. Bygget huser både kontorer og 
klasserom, men skoledriften er spredt over flere 
lokasjoner. Slik har det vært siden han begynte 
som rektor for ett år siden. Heldigvis hadde han 
lang fartstid ved skolen før han selv ble rektor.  

– Jeg var assisterende rektor ved skolen da 
rektorstillingen ble ledig for ett år siden og før 
det var jeg studieinspektør, forteller han.  

Volleng har jobbet i skolesektoren hele sitt 
yrkesliv. Han har jobbet ved Ringerike vid-
eregående i 15 år og før det jobbet han 15 år 
som lærer, studieinspektør og assisterende 
rektor ved Hadeland videregående skole. 

– Jeg har kun hatt to ansettelsesforhold i 
min yrkeskarriere, så jeg er en ganske stabil 
arbeidstaker, sier han med et smil. 

FRA MELLOMLEDER TIL TOPPLEDER
Du har mye ledererfaring og du kjente skolen 
veldig godt da du ble rektor. Men hvordan var det 
å gå fra en mellomlederstilling til å bli rektor?

– Som rektor er jeg skolens øverste leder. 
Det innebærer et betydelig ansvar og det kjen-
ner jeg på. Ringerike videregående skole er en 
stor virksomhet med 102 ansatte og 620 elever 
og 1 500 foresatte. Når noe skjer er det jeg som 
må stå i det, ta avgjørelsene og være synlig. 

– Men jeg har en veldig god ledergruppe. 
Vi er sju personer som utfyller hverandre og 
vi jobber veldig godt som team. Det er viktig 
for å lykkes som rektor på en skole av denne 
størrelsen, sier han. 

EN VELDIG FRAGMENTERT JOBB
På Ringerike videregående skjer det noe hele 
tiden og rektor er involvert i mye av det. For 
Bjørn Volleng startet dagen med en lang tele-
fonsamtale med en fortvilet far. Datteren had-
de ikke kommet inn på det studievalget hun 
ønsket og nå var det vanskelig for faren å moti-

vere henne til å gå på skolen. Så har han møte 
med undertegnede, før han skal haste videre 
for å møte byggelederen for den nye skolen.

– Det å være rektor er en veldig fragmentert 
jobb. I løpet av en dag skal du innom veldig 
mange ulike temaer og oppgaver. 

– Da jeg var studieinspektør hadde jeg 
mer definerte oppgaver, men som rektor må 
jeg løfte blikket og prøve å ha en overordnet 
oversikt over alt, uten at jeg kan gå i dybden 
på alle saker, sier han idet en elev uanmeldt 
trer inn i rommet på tross av at den røde 
opptattlampen over rektors kontor lyser. 

? Mange rektorer opplever at de har høy 
arbeidsbelastning og for lite tid til ut-
viklingsarbeid. Dermed opplever de et 

krysspress mellom det kortsiktige «dag-til-
dag» arbeidet og det langsiktige utvikling-
sarbeidet som ledergruppen bør jobbe med. 
Det finnes neppe et enkelt svar på hvordan 
man løser dette. Men har du noen gode råd?

! En årsak til et tidvis «ubarmhjertig» 
arbeidspress ligger i skolens natur som 
hendelsesstyrt virksomhet, der især 

elevsaker presser frem ad hoc oppgaver som 
må løses umiddelbart. Det betyr å lede un-
der «normale kriser». Men mange rektorer 
er i tillegg litt for liberale i å engasjere sine 
skoler i utviklingsprosjekter og kompetan-
setiltak, der de i sum sprenger både sin egen 
og lærernes prosesskapasitet. Jeg anbefaler 
derfor nye rektorer å være selektive, og 
mitt mantra er rektor som «gatekeeper»: 
Skjerming av kjernevirksomheten mot for-
styrrelser. Mitt andre råd er distribuering av 
ledelse: Ledergrupper, teamledere, koordi-
natorer og kontaktlærere kan gis oppgaver 
som avlaster ledelsen dersom man evner 
å strukturere oppgavene i et design. Det er 
komplisert i praksis., men til gjengjeld virker 
det, noe som er godt dokumentert i forsk-
ning. Mitt tredje råd til nye rektorer er å være 
autentisk, men ikke love for mye i starten. 
Autentiske ledere er dyktige til å praktisere 
de verdiene de predikerer, men en bør være 
varsom med å skape for høye forventninger. 
Mitt fjerde råd er å ikle rektorjobben tillits-
baserte nettverk med lederkolleger. De kom-
mer til sin rett når det «stormer» i jobben. 

HVORDAN HÅNDTERE 
KRYSSPRESS?

Jan Merok Paulsen
er utdannet lærer, har en doktorgrad i organisasjon 
og ledelse fra Handelshøyskolen BI og er professor 
i skoleledelse til knyttet OsloMet Storbyuniversi-
tetet, hvor han tidligere hadde ansvaret for rek-
torutdanningen. (Foto: Ole Alvik)

- Kontakten med elevene og det 
å jobbe med utvikling av skolen 
er det jeg synes er aller mest 
givende med jobben som rektor, 
sier Hege Margrethe Steiro.

I løpet av vinteren skal Ringerike videregående skole åpnes igjen for vanlig drift. Foreløpig fremstår 
deler av skolen fremdeles som en byggeplass. Her er Bjørn Volleng (t.h) på oppfølgingsmøte med 
prosjektleder Dag Simonsen fra Viken fylkeskommune.

Bjørn Volleng forklarer på en vennlig måte 
at han sitter i et møte og at eleven må ta kon-
takt igjen senere.

Hvor mye av din tid går med til ad hoc opp gaver?
– Det tar mye tid. I tillegg har jeg veldig 

mange møter og det er mange foresatte, 
elever og andre som ringer eller sender epost 
til rektor om forskjellige ting. Så kalenderen 
er alltid full. 

– Det er viktig å ha god kontakt med fore-
satte og jeg ønsker å være tilgjengelig. Men 
noen ganger blir jeg litt forundret. I går ringte 
en mor og spurte om jeg visste om et gruppe-
rom hvor datteren kunne jobbe med lekser. Det 
er litt for mange henvendelser av den typen. 

– Som rektor er det veldig viktig å bygge 
gode relasjoner til ansatte, elever og foresatte 
og jeg vil at det skal være enkelt å ta kontakt 
med meg. Men samtidig må jeg unngå at da-
gen blir alt for fragmentert, så det er viktig å 
finne en riktig balansegang. 

EN SPESIELL HØST
Ifølge Fafo-rapporten «Fra gallionsfigur til over-
arbeidet alt mulig mann» opplever mange rektorer 
et krysspress mellom kortsiktige og langsiktige op-
pgaver. På den ene siden skal du løse alle de store 
og små utfordringene i hverdagen. Samtidig skal du 
jobbe med langsiktig strategi og utvikling av skolen. 
Kjenner du deg igjen i denne problemstillingen?

– Ja, absolutt. Det du peker på der, er det 
som er vanskelig. Det blir mange operative 

oppgaver som du må fokusere på og slukke 
branner. Da blir det mindre tid til å heve blik-
ket og se framover. 

– I år er det litt spesielt fordi vi har byg-
geprosjektet som skal fullføres, Fagfornyelsen 
som skal implementeres og nye IKT-systemer 
og VismaInSchool. Det er veldig mye nytt for 
alle dette året. I tillegg har vi den konstante 
trusselen fra koronasituasjonen, sier han.

Skolelederen er på besøk et par dager etter 
at korona-alarmen gikk ved Ringerike vid-
eregående skole. En søndag morgen fikk Vol-
leng varsel om at en elev var smittet. 

– Vi måtte sette hele klassen, alle nærkon-
taktene og lærerne i karantene. Alle ansatte og 
elever måtte varsles og det var stort påtrykk fra 
media. På kvelden kom det heldigvis en kon-
trabeskjed fra kommuneoverlegen. Da hadde 
eleven blitt testet på nytt og funnet var nega-
tivt. Da måtte vi ut med en ny melding til alle.

Du er relativt ny som rektor, men du har job-
bet lenge ved skolen. Det er en veldig fordel i den 
situasjonen som dere er i nå?

– Ja, alle kjenner meg og jeg kjenner alle, og 
jeg tror at de stoler på at jeg gjør de vurderin-
gene som er best for skolen. Jeg kunne ikke 
ha hatt denne jobben hvis jeg ikke følte at jeg 
hadde den tilliten. 

Er det mulig å gjøre jobben din innenfor 
arbeidstiden?

– Fra 08.00 – 15.30? Nei, det er det ikke. Det 
hender at jeg jobber både på kvelder og helger. 

Klarer du å koble ut jobben når du har fri?
– Jeg er rektor hele tiden, men jeg er også 

god til å koble av. Jeg er veldig avhengig av 

? Rektors kontor blir noen steder 
opp fattet som et «servicekontor». 
Lærerne og andre ansatte kommer til 

rektor med stort og smått av spørsmål og 
problemer, og forventer svar og løsninger 
der og da. Hva kan man som leder gjøre for å 
snu en slik kultur på en god måte?

! Det kan være mange årsaker til at det 
har blitt slik. Kanskje har de ikke de-
finert hvilket ansvar og handlingsrom 

som tilligger lærerne og hva som er rolle-
fordelingen mellom lærere og rektor. Det 
kan også hende at lærerne ved skolen har 
vært vant til at de fleste beslutninger må 
diskuteres med rektor, fordi rektor har vært 
opptatt av å ha kontroll, og at de er redde 
for konsekvensene ved å ta feil beslutninger. 
Dette kan ha vært vanlig praksis før ny rek-
tor kom til skolen, men praksisen endres 
ikke nødvendigvis ved et rektorbytte. Det å 
endre praksis og kultur tar tid. Mitt råd er å 
starte med å involvere lærerne i en dialog 
hvor man snakker om hvordan vi ønsker å 
ha det fremover, hvilke mål vi skal jobbe mot 
og hvordan vi skal komme oss dit. Det vil si 
hva vi skal fortsette å gjøre, hva vi skal en-
dre og hva vi skal slutte å gjøre og begynne 
å gjøre for å nå ønsket mål. I den forbindelse 
må man også bli enige om rollefordelingen; 
det vil si hvem som har ansvaret for hva og 
når det skal gjøres.  Noen vil kanskje være 
ukomfortable med å ta beslutninger og løse 
problemer selv. De må oppleve over tid at de 
kan stole på rektor, at tillit bygges og de må 
kanskje trene på nye måter å jobbe på. 

Man kan kanskje bli enige om at lærerne 
fortsette å lufte problemer med rektor i 
en periode, men at de selv kommer med 
løsningsforslag. Etter hvert vil lærerne bli 
tryggere, tørre å ta beslutninger, de kjenner 
mestringsfølelse, samtidig som de ikke er 
redde for å mislykkes, da de opplever at de 
har en rektor som tar ansvar hvis noe skjer, 
som lytter, veileder og støtter. 

KULTUR- OG ROLLEENDRING

Yvonne Fosser
er leder for Amesto People & Culture, Hun har 
tidligere vært HR-direktør i blant annet Innovas-
jon Norge, Hewlett-Packard, DHL og Felleskjøpet. 
Hun har sittet i flere toppledergrupper og utviklet 
strategisk HR med fokus på kultur- og endrings-
prosjekter, etablering av ledelsesprogrammer og 
talentutvikling. (Foto: Amesto People & Culture)

Bjørn Volleng hadde jobbet ved Ringerike 
videregående skole i femten år. Han tok over 
som rektor for ett år siden. 

NY SOM REKTOR

10 08 | 2020 08 | 2020  11



Det er et omfattende byggeprosjekt Bjørn 
Volleng har fått ansvaret for å følge opp. 
Skolen har rehabilitert 7 400 m² med 
eksisterende skolebygg og i tillegg fått et 
nybygg på 6 200 m². Her besøker han den 
nye skolen sammen med prosjektleder 
Dag Simonsen (t.h). 

løpe turene mine. Og jeg har blitt bevisst på 
ikke å svare på epost for tidlig på morgenen. 
Det utsetter jeg til etter kl. 08.00.

Har du noen gang tenkt at nå er begeret fullt?
– Nei. Det har hendt at jeg har vært frus-

trert og sliten, men jeg har aldri tenkt at dette 
orker jeg ikke mer. Det er viktig å være opti-
mistisk og noen ganger må man ta et kvarter 
om gangen. Og så må man klare å se ting i per-
spektiv. Hvis en lærer krisemaksimerer fordi 
kopimaskinen ikke virker, da er det hennes 
krise, det er ikke min. 

UTFORDRINGER ER OGSÅ MOTIVERENDE
Hvorfor ville du bli rektor. Hva var det som mo-
tiverte deg til det?

– Jeg er veldig Ringerike videregående pa-
triot, da. Og jeg ønsker veldig sterkt at vi skal 
være en bastion i lokalsamfunnet. Vi oppnår 
gode resultater og det er veldig få elever som 
slutter. Det er viktig for meg å videreføre den 
gode jobben som de andre rektorene har gjort. 

Hvorfor ventet du til du var 53 år med å bli rektor?
– Jeg trivdes veldig godt som leder for 

idrettsfag og hadde ansvaret for eksamen, still-
ingsplan og elevenes valg av programfag. Det var 
også viktig for meg å følge opp mine egne barn 
da de var små. Da den nye rektoren sluttet våren 
2019 fikk jeg mange henvendelser om å søke og 
da var jeg motivert og klar for rektor jobben. 

Var det mange søkere til jobben?
– Nei, det er ikke mange søkere til rektor-

jobber her i distriktet. 
Ifølge rapporten opplever de fleste skoleeiere 

at det er få søkere til skolelederstillinger. Hva 
tror du er grunnen til det - og hva må til for at 
det skal bli mer attraktivt å jobbe som rektor?

– Rektorjobben innebærer et veldig stort an-
svar og mye jobb og noen av oppgavene er ikke 

lystbetonte. Du må gå inn i mange vanskelige 
elev- og personalsaker og det er mange krevende 
samtaler. Det er heller ikke så mange som ringer 
for å skryte av Ringerike videregående eller av 
andre skoler for den saks skyld. 

– Lønn er selvfølgelig også et insitament. 
Men det var ikke på grunn av lønnen at jeg ble 
rektor og selv er jeg fornøyd med min lønn.

Kommer du til å fortsette som rektor?
– Ja, jeg er 55 år og kommer nok til å fortsette 

som rektor resten av karrieren. Selv om det er 
mange utfordringer og stort ansvar, så trives jeg 
veldig godt i jobben og synes at jeg har en fin jobb.

Hva er mest givende i jobben?
– Det er givende å se det store engasjemen-

tet som pedagogene har overfor elevene sine 
og jeg blir glad når elevene får gode resultater 
og det er får som slutter.  

VIKTIG Å HA NOEN Å DISKUTERE MED
Har du andre enn ledergruppen din som du kan 
diskutere krevende saker med, for eksempel en 
gruppe av andre rektorer?

– Da vi var organisert som Buskerud fyl-
ke, hadde rektorene et tettere samarbeid. 
Vi har også et samarbeid i nye Viken, men 

det er store geografiske avstander. Jeg har 
et godt samarbeid med hun som er rektor 
på Hønefoss videregående skole. Vi søker 
gjerne råd hos hverandre for å drøfte vans-
kelige saker eller for å hjelpe hverandre 
med praktiske ting, for eksempel utlån av 
lokaler.

– Jeg har også en kjæreste som er skoleleder. 
Vi drøfter ulike skolesaker og ventilerer når 
det er behov for det. 

– Jeg har også et godt samarbeid med hun 
som er min leder i Viken og jeg har en leder-
gruppe som jeg ikke kan få fullrost nok. Så jeg 
synes at jeg er veldig privilegert. 

Hvilke råd vil du gi til andre som er ny i 
rektor jobben?

– Vær ærlig, vær deg selv og vær en god 
lagspiller. Du klarer det ikke alene. Det at 
du har tillit, at de ansatte stoler på deg og at 
du har gode relasjoner med elever, foresatte 
og ansatte er veldig viktig for lykkes i denne 
jobben, sier Bjørn Volleng. 

? De fleste rektorer har lang erfaring som 
mellomleder i skolen før de blir rektor. 
Likevel er det en overgang å gå fra det å 

være en av flere i en ledergruppe til å bli øver-
ste leder. Hvilke råd vil du gi til de som går fra 
mellom lederrollen til å være øverste leder?

! For det første må man som ny rektor huske 
at skoleledelse er et lagarbeid, ikke et 
solo prosjekt. Selv om du er øverste leder, 

så leder du gjennom andre. Et godt råd er å gi 
god støtte til enkeltpersonene i ledergruppen 
din, altså dem du leder gjennom. Dette gjelder 
både støtte og interesse for arbeidsoppgavene 
og hvordan de har det i jobbrollen. Og sørg også 
for å motta støtte og guiding tilbake fra dem du 
leder. Spør om hjelp og råd. Ikke bare fra leder-
gruppa, men fra hele kollegiet

Et annet råd på veien er at du som øverste leder 
skal stå for rettferdighet. Ofte har man knyttet 
nærere kontakt med noen i et kollegium enn andre i 
en lærer og/eller mellomlederrolle. Kontakten kan 
være utviklet basert på «personlig kjemi», felles 
fagkrets, felles trinnansvar eller felles interesser og 

alder. God kontakt skal du fortsatt sette pris på og 
glede deg over, men den tette kontakten kan føre til 
en skjevutvikling der du lager et mer eller mindre 
subtilt statushierarki i kollegiet. Sørg for å ha et høyt 
refleksjonsnivå knyttet til dette dilemmaet – og lag 
deg en struktur på kontakten med kollegiet. Sørg 
for at alle faggrupper, trinn og kolleger får kontakt 
regelmessig, og at ikke «ditt» nettverk av kolleger 
eller «dine» fagområder alltid spiller førstefiolin.

Husk også at du som øverste leder er en rolle-
modell. Trygge, varme, tydelige og interesserte 
lærere er godt for elever, foreldre og for kollegi-
et. Jobb med din egen evne til å være trygg, rolig, 
varm og tydelig. Hva trenger du for å gjøre deg 
trygg som rektor? Hva trenger du for å jobbe med 
tydeligheten din, slik at den ikke mister varme? Det 
kan høres enkelt ut, men det tar hele livet å utvikle. 

Det er også viktig å ha i tankene at skolen er en 
kulturbærer og en utvikler av sunne holdninger. 
Dette gjelder ikke bare overfor kollegiet, elevene 
og foreldrene, men også i lokalsamfunnet. Som 
rektor kan du fanebære verdier gjennom å være 
rollemodell og initiativtaker. 

OVERGANGEN FRA MELLOMLEDER TIL REKTOR

Rolv Mohn 
er psykolog og daglig leder og partner i Moment. 
Han har lang og bred erfaring som organisasjons-
psykolog og konsulent innenfor organisasjons- og 
ledelsesområdet, med utvikling av organisasjoner, 
grupper og individer. Han har blant annet jobbet 
mye med lederutvikling, ledergruppeveileding og 
endringsledelse. (Foto: Ole Alvik)

I påvente av at den nye skolen skal bli ferdig er både ansatte og elever spredt på ulike lokasjoner. 
Bjørn Volleng har kontor i et brakkebygg noen hundre meter fra den nye skolen. 

 » Aldersfordeling: Over halvparten av skolelederne er over 50 år. 37 prosent er mellom 41 og 
50 år. 9 prosent er 40 år eller yngre. 

 » Kjønnsfordeling: Det er langt flere kvinner enn menn som er skoleledere. 64 prosent av 
skolelederne er kvinner. 

 » Yrkeserfaring totalt som skoleleder: 48 prosent har jobbet som skoleledere i mere enn 10 
år. 29 prosent mellom seks og 10 år. 21 prosent mellom ett og fem år. Mange har hatt flere 
ulike skolelederstillinger. 35 prosent har hatt tre skolelederstillinger eller mer. 

 » Ansettelsestid i nåværende stilling: Den største andelen, 41 prosent, har jobbet i nåværen-
de stilling i ett til fem år. 24 prosent har hatt stillingen i mer enn ti år. 27 prosent har jobbet i 
nåværende stilling mellom seks og ti år. 

 » Utdannelse: 51 prosent av skolelederne som svarte på undersøkelsen har et utdanningsnivå 
på mastergrad eller høyere. 43 prosent har bachelorgrad. Av de som har bachelor har 96 
prosent en form for pedagogisk utdanning. 35 prosent har rektorutdanning, 35 prosent 
skolelederutdanning, 21 prosent ledelse- og administrasjonsutdanning og 15 prosent hadde 
annen lederutdanning. Kun 8 prosent har ingen lederutdanning. 

 » Karrierevei: Skoleledere rekrutteres som regel fra en gruppe som allerede er skoleledere ved 
en annen skole (51 %) eller fra en annen stilling i samme skole (35 %). Den vanlige karriere-
veien er gå fra en lærerstilling til mellomlederstilling og deretter fra en mellomlederstilling til 
en rektorstilling ved samme skole eller en annen skole. Kun 10 prosent jobbet som leder i en 
annen sektor da de ble rekruttert til rektorjobben. 8 prosent jobbet i en annen sektor og som 
noe annet enn leder. 

HVEM ER DEN TYPISKE SKOLELEDEREN?

NY SOM REKTOR
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JURISTENE SVARER JURISTENE SVARER
Hilde Pettersen og Marie Grønvik er juridiske rådgivere i Skolelederforbundet. 

Dersom du er medlem i Skolelederforbundet og har spørsmål til juristene kan du kontakte dem på 
hilde.pettersen@skolelederforbundet.no og marie.grønvik@skolelederforbundet.no.

Marie Grønvik Hilde Pettersen

? Jeg er rektor på en barne- og 
ungdomsskole og er i ferd med 
å ansette i en fast lærerstilling. 

Jeg skal snart ha intervjuer med aktuelle 
kandidater, og har fått høre rykter om at 
den ene av disse venter barn. Kan jeg be 
om å få det bekreftet på intervjuet? 

! Under ansettelsesprosessen er det 
forbudt for arbeidsgiver å innhente 
opplysninger om en søkers graviditet, 

adopsjon eller planer om å få barn. Slike 
opplysninger kan hverken innhentes un-
der intervju eller på andre måter. Dette 
følger av likestillings- og diskriminerings-

loven § 30. Årsaken til dette er at det 
er forbudt å diskriminere på grunn av 
«kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel 
eller adopsjon, og omsorgsoppgaver», jf. 
likestillings- og diskrimineringsloven § 6. 
Dersom det viser seg at denne kandidaten 
er best kvalifisert for stillingen, så vil det 
derfor være direkte diskriminering å ikke 
ansette vedkommende på grunn av gra-
viditet, adopsjon eller planer om å få barn. 
Opplysningene du har hørt rykter om har 
du derfor ikke adgang til å legge vekt på, 
og du har heller ikke lov til å be om å få det 
bekreftet eller avkreftet, eller på annen 
måte skaffe deg opplysninger om dette. 

? Jeg søkte på en rektorstilling i kommunen. Jeg 
var med i to intervjurunder, men fikk ikke jobben 
til tross for at jeg mener jeg er best kvalifisert. 

Jeg mener at jeg er forbigått ved ansettelsen. Har jeg 
noen klagemuligheter? 

! Ansettelse i det offentlige er å regne som et 
enkelt vedtak. Det er likevel slik at det er noen 
av reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven 

som ikke gjelder, blant annet reglene om klage og om-
gjøring. Når det først er truffet et ansettelsesvedtak, 
kan man altså ikke klage på dette med sikte på å få det 
omgjort. Årsaken er at reglene om klage er ansett for å 
være upraktiske når det gjelder ansettelser. Det kunne 
for eksempel lede til at alle ansettelsesvedtak måtte 
gjøres betinget av at ansettelsen ikke ble påklaget. 
Dette ville medført stor uforutsigbarhet for den som 
ansettes. Selv om det ikke er normal klageadgang, 
kan du likevel klage til Sivilombudsmannen. Det vil da 
bli undersøkt om det foreligger kritikkverdige forhold 
ved arbeidsgivers saksbehandling eller avgjørelse. 
Dersom ansettelsesmyndigheten har hatt flere kvalifi-
serte søkere å velge mellom, vil vurderingen av hvilken 
søker som anses best kvalifisert, innebære en viss 
grad av skjønn. Slike skjønnsmessige vurderinger kan 
Sivilombudsmannen bare kritisere dersom det er lagt 
vekt på utenforliggende eller usaklige hensyn, eller 
avgjørelsen fremstår som «klart urimelig». Dersom 
Sivilombudsmannen etter undersøkelse av saken fin-
ner at det foreligger kritikkverdige forhold ved saksbe-
handlingen eller avgjørelsen, kan han rette kritikk mot 
arbeidsgiver, men Sivilombudsmannen har ikke myn-
dighet til å kjenne ansettelsesvedtaket ugyldig eller 
tilkjenne erstatning. En klage til Sivilombudsmannen 
kan imidlertid føre til at kommunen retter seg etter 
Sivilombudsmannens instruks ved neste ansettelses-
prosess, slik at eventuelle feil ikke gjentas i fremtiden.? Jeg rekker ikke å ta ut de siste 

tre ferieukene dette året. Kan jeg 
overføre dem til neste år? 

! Hvis du er kommunalt ansatt og 
under 60 år gammel, har du fem uker 
ferie i løpet av et år. Fire av ferie-

ukene følger av ferieloven, og den femte 
ferieuken er tariffestet og følger av HTA i 
KS-området. Utgangspunktet i ferie loven 
er at man avvikler all ferien i løpet av ferie-
året. Det er likevel hjemmel i ferie loven § 
7 nr. 3 (1) for at man kan avtale at inntil 
12 virkedager (2 ferieuker) overføres til 

neste ferieår. Loven åpner ikke for å avtale 
ytter ligere overføring av ferie. Dersom det 
likevel er feriedager ut over dette som ikke 
har blitt avviklet i løpet av ferieåret, skal 
disse overføres til neste ferie år, jf. ferie-
loven § 7 nr. 3 (2). Dette kan for eksempel 
være ferie man ikke har fått avviklet på 
grunn av sykdom eller foreldre permisjon. 
Det vil si at dersom man av ulike grunner 
ikke har avviklet ferien, så skal den ikke 
bortfalle. Den tariffavtale festede ferien 
(femte ferieuken) kan i henhold til HTA 
kap. 1 § 7.4.6 overføres helt eller delvis til 
neste ferieår. 

? Jeg har fått tilbud om ny jobb 
som undervisningsinspektør på 
en ungdomsskole. Stillingen er 

kun midlertidig. Kan jeg kreve å få fast 
stilling?  

! Svaret på spørsmålet ditt avhenger 
av hva som er årsaken til at du 
ansett es i midlertidig stilling. 

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven § 14-9 
(1) er at man skal ansettes i fast stilling. 
Ansettelse i midlertidig stilling forutset-
ter at det finnes et rettslig grunnlag for 
det. Noen av disse grunnlagene finner vi i 
arbeidsmiljøloven § 14-9 (2). Etter denne 
bestemmelsen kan det blant annet 
gjøres avtale om midlertidig stilling der-
som arbeidet er av midlertidig karakter, 
dersom man ansettes i vikariat i en an-
nens fravær, eller dersom man ansettes 
i en periode på inntil 12 måneder på 
såkalt «generelt grunnlag». Disse tre er 
de mest relevante grunnlagene i arbeids-
miljøloven i din situasjon. De tre øvrige 
grunnlagene for midlertidig ansettelse i 
arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) er: praksis-
arbeid, deltaker i arbeidsmarkedstiltak 
i regi av eller i samarbeid med arbeids- 
og velferdsetaten, samt idrettsutøvere, 
idrettstrenere, dommere og andre ledere 
innen den organiserte idretten. 
For undervisningsstillinger er det også 
en egen hjemmel for midlertidig ansett-
else i opplæringsloven § 10-6. Dersom 
det ikke er søkere som oppfyller kompe-
tansekravene for undervisnings stillinger 
jf. opplæringsloven § 10-1, kan man med 
hjemmel i § 10-6 ansette midlertidig inntil 
ett skoleår. Kompetansekravene for under-
visningsstillinger gjelder også lederstill-
inger på skolen som har undervisning som 
en del av stillingen. 
Dersom ingen av de lovlige grunnlagene 
for midlertidig ansettelse er til stede, har 
du krav på fast stilling.

Kan jeg spørre om graviditet på jobbintervjuet? Forbigått ved ansettelse

Overføring av ferie

Kan jeg kreve 
fast stilling?

Ill.foto: Istockphoto

Boliglån fra

1,39%

Flytt lånet og få mer til overs
Gjennom bankavtalen med Nordea Direct har 
flere tusen YS-medlemmer sikret seg en av 
landets laveste boliglånsrenter.
Har du sjekket hvor mye du kan spare?

Dette får du som medlem i Skolelederforbundet:
• Boliglånsrente fra 1,39 % nom. rente
• Lån til første bolig, 1,35 % nom. rente
• Ingen etableringskostnad på boliglån

Send oss en uforpliktende søknad på 
nordeadirect.no, det kan lønne seg å flytte 
boliglånet til medlemsbanken.

Priseks.: Boliglån inntil 50 % av verdigrunnlag,  
eff. rente 1,45 %, 2 mill., o/25 år, totalt: 2 383 732,-.
Boligstart inntil 85 % av verdigrunnlag,  
eff. rente 1,41 %, 2 mill., o/25 år, totalt: 2 372 563,-.
Pris pr. 01.06.20 for nye lån og kan bli endret.  
Gjelder YS-medlemmer.
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AKTUELT AKTUELT

Tilskudd til 
skoleturer innenlands

Mange 
skoleledere 
utsettes for 
trusler og vold

Rett til omsorgsdager 
ved lokale utbrudd

Elever med høyt fravær får dårligere 
avgangseksamen

Høyt utdannede innen 
realfag sliter med å få jobb

Hvor mange lærere er 
ikke lærerutdannet?

Dette kjennetegner de 
beste barnehagene

Koronakrisen har satt en stopper 
for skoleturer til utlandet, men det 
er mulig å søke om støtte til turer 
innenlands for elever som ønsker 
å lære om antisemittisme.

En ny svensk undersøkelse viser 
at mange skoleledere utsettes for 
vold eller trusler om vold. 

Regjeringen legger til rette for fleksible ordninger dersom skoler eller 
barnehager stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte.

De elvene som sliter mest på skolen har høyest fravær. Det fører igjen til 
enda dårligere skoleresultater.

Stadig flere med master i realfag, som mate-
matikk, fysikk og kjemi, får ikke relevant arbeid. 
Tettere samarbeid mellom arbeidsliv og utdan-
ningssteder kan være en del av løsningen. 

For skoleåret 202021 er det satt av 15,5 mil-
lioner kroner til skoleturer for elever i ung-
domsskolen og videregående skole som vil 
besøke minnesteder fra andre verdenskrig. 
Også dagsturer kan få tilskudd. Tilskuddet 
gjelder for turer som gjennomføres innen 31. 
juli 2021. Søknadsfristen er 20. november. 
Arrangørene må sørge for at smittevernre-
glene som gjelder for skolene også blir fulgt 
på skoleturen og ha oversikt over deltakerne 
i tilfelle en trenger å spore smitten etter 
turen. Se nettsidene til Utdanningsdirek-
toratet for mer informasjon om tilskudds-
ordningen.

Sveriges Skolledarförbund har nylig 
gjennom ført en spørreundersøkelse blant 
medlemmene. Undersøkelsen viser blant 
annet at skoleledere opplever vold og trusler 
om vold som et stort og økende problem, 
ifølge Skolledaren som er medlemsbladet til 
Sveriges Skolledarförbund. 

RAMMER EN AV TRE
Nesten hvert tredje medlem, 30 prosent, 
har blitt utsatt for vold eller trusler om 
vold fra elever, ansatte eller andre som de 
har rela sjoner til i forbindelse med yrkes-
utøvelsen. 

I tillegg har 40 prosent av skolelederne 
blitt utsatt for andre krenkelser enn trusler 
og vold. Krenkelsene skjer både via sosiale 
medier og på andre måter. 

Sveriges Skolledarförbund har an-
modet den svenske regjeringen om at 
skoleledere må bli en av de yrkes gruppene 
som har en særskilt lovbeskyttelse mot 
trusler og vold. Det vil si at trusler og vold 
blir sett på som særlig alvorlig når det 
rammer en skoleleder i forbindelse med 
yrkesutøvelsen. 

Dersom skolen eller barnehagen stenger har 
foreldre rett til omsorgspenger. Det gjelder 
også når enkelte skoleklasser eller hele trinn 
settes i karantene. Omsorgsdagene skal dekke 
fravær fra jobb når barn eller barnepasser er 
syk. I forbindelse med koronapandemien skal 
omsorgsdagene også dekke ekstra sykefravær 
både ved lokale stenginger eller ved symp-
tomer på luftveisinfeksjon, ifølge Arbeids og 
sosialdepartementet. 

FULL ÅRSKVOTE I SISTE HALVÅR
Retten til omsorgspenger ble utvidet i vår og 

justert i sommer. Alle foreldre har fått full 
årskvote for siste halvår av 2020 (fra 1. juli 
til 31. desember). Denne kvoten må brukes 
opp først. Hvis det kommer lokale utbrudd 
og stengninger etter at kvoten er brukt opp, 
får foreldre flere omsorgsdager. Da må forel-
drene be om at skolen eller barnehagen bek-
refter at skolen/trinnet/klassen/barnehagen 
er stengt, eller at barnet er satt i karantene. 
Dette må gjøres skriftlig. Denne bekreftelsen 
skal foreldrene levere til arbeidsgiver. Der-
etter forskutterer arbeidsgiver pengene og 
krever refusjon av folketrygden.

En ny rapport «Panelanalyse af Bekymrende 
skolefravær» fra Det Nationale Forsknings 
og Analysecenter for Velfærd i Danmark, 
viser at høyt fravær har størst negativ be-
tydning for elever som allerede har store 
faglige utfordringer. Dessverre er det også 
denne elevgruppen som har mest fravær. Un-
dersøkelsen viser også at barn av mødre som 

har grunnskolen som høyeste utdanning, har 
langt større fravær enn andre elever. Disse 
barna har i gjennomsnitt 33 prosent høyere 
fravær enn alle andre barn. Forskningen inn
går i et større forskningsprogram som heter 
«Hjælp til børn med bekymrende fravær». 
Målet er å gi tidlig hjelp til barn for å løse 
problemer knyttet til fravær. 

Nye tall fra Kandidatundersøkelsen 2019 fra 
NIFU, viser at 16 prosent var arbeidsledige et 
halvt år etter eksamen. Det er over dobbelt så 
høyt som gjennomsnittet blant alle master-
gradskandidatene. Arbeidsledigheten blant 
realistene har økt jevnt siden 2007. I 2019 
var arbeids ledigheten nesten 7 prosentpoeng 
høyere enn for humanistene, som tradisjonelt 
har hatt vanskeligheter med å få relevant arbeid. 

Det er uklart hvor mange som underviser i 
grunnskolen uten å være lærerutdannet. Tall 
fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) vis-
er at litt over fem prosent av lærerne ikke har 
lærerutdanning, mens tall fra Statistisk sentral
byrå (SSB) viser at det er nesten 24 prosent. 
Utdanningsdirektoratet har nå fått i oppdrag å 
finne ut hvorfor de to tallene er så ulike.

GSI baserer seg på hva skolene selv rappor-
terer inn, mens SSB sin statistikk er basert på 
informasjon fra Nasjonal utdanningsdatabase 
og Aordningen. Aordningen er en sam
ordnet digital innsamling av opplysninger 
om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til 
Skatteetaten, NAV og SSB.

Bedre undervisning om 22. juli
Det er viktig å bygge demokratisk kompetanse 
hos nye generasjoner for å forebygge eks-
tremisme og radikalisering. Terrorangrepene 
i regjerings kvartalet og på Utøya den 22. juli 
2011 kom inn som et læreplanfestet tema i 
skolen fra og med i høst. På oppdrag fra Utdan-

ningsdirektoratet har Det Europeiske Werge-
landsenteret og Institutt for lærerutdanning 
ved NTNU utviklet nytt læremateriell som kan 
støtte lærerne i undervisning om 22. juli og 
liknende hendelser. Læringsmateriellet er 
fritt tilgjengelig på Demokrativerksted.no. 

«Gode barnehager for barn i Norge» (GoBan) er det største forskningsprosjektet innen 
barnehagefeltet noensinne. Forskerne undersøkte kvaliteten i norske barnehager og hvor-
dan den påvirker barna. I en fagartikkel fra OsloMet understreker prosjektleder og professor 
Elisabeth Bjørnestad at hva som er den beste barnehagen for hvert enkelt barn kan variere. 
Hun trekker imidlertid fram seks områder der gode barnehager skiller seg ut. 

1. NÆRE OG TILSTEDEVÆRENDE ANSATTE
Det innebærer blant annet at de ansatte 
er til stede med hele seg og viser stort 
engasjement, varme og imøtekommenhet 
overfor både barn og foreldre. De voksne 
kjenner barna så godt at de vet når de bør 
gå inn i leken, og når de kan trekke seg ut. 
Slik klarer de også å forutse og avverge 
situasjoner som måtte oppstå. Det er en 
fin “flyt”, uten at ting blir kaotisk eller 
rotete.

2. GODE RUTINER 
De beste barnehagene har gode, innarbeidede 
rutiner. Selv ved fravær av personal klarer 
de å gjennomføre aktiviteter som planlagt.  
Planene er laget med stor fleksibilitet, slik 
at de kan justere opplegget innenfor de 
rammene de har til rådighet.

3. INVOLVERT OG ENGASJERT LEDELSE 
Barnehagen har en styrer som er til stede 
og kjenner sine ansatte. Styreren kjenner 
de ansattes styrker og svakheter, slik at ved-
kommende kan sette sammen teamene til 

beste for barna og jobber kontinuerlig med 
å gjøre barnehagen enda bedre.

4. ANSATTE BRUKER ROMMENE GODT 
De ansatte og styreren har et bevisst forhold 
til hvordan de planlegger og bruker rom-
mene de har til rådighet. De har variasjon og 
progresjon i lekene og materiellet de tilbyr, 
og barna kan få tak i lekene selv.

5. KREATIVE OG FLEKSIBLE ANSATTE 
De ansatte er fleksible og tilpasser seg barnas 
behov. De er kreative og finner gode løsninger 
i hver enkelt situasjon og finner hele tiden 
måter å stimulere barnas utvikling på. De til-
byr flere valgfrie aktiviteter i mindre grupper, 
slik at barna kan velge etter egen interesse.

6. OPPTATT AV SPRÅK 
Forskningsprosjektet viser at de aller fleste 
barnehagene strever med å stimulere barn as 
språk. Noen barnehager skiller seg imidler-
tid ut ved at de voksne er mye sammen med 
barna. De utfordrer barnas nysgjerrighet og 
leker med ord, slik at språket stimuleres. 

Ill.foto: Istockphoto
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Hva mangler 
det her?

Fysisk aktive elever 
har behov 

for tilgang på rent kaldt vann!

Kontakt en ekspert på 
vannkjølere og 

kaffemaskiner for mer 
informasjon på telefon 

815 51 960
eller besøk oss på 

www.waterlogic.no
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form og størrelse på gruppa. De må ha 
fokus på praksis og reelle problemstil-
linger som skal løses. Det er også viktig 
å lytte til elevens stemme. Deltakerne er 
mindre avhengig av en ovenfra-ned 
byråkratisk autoritet, men mer avhengig 
av hverandre. De har en felles tro på at 
de kan utgjøre en forskjell med hensyn 
til elevens læring, og de føler et felles 
ansvar. 

– Nettverksgrupper er også viktig for 
ledere. De kan selvfølgelig ikke bare 
være opptatt av hvordan andre skal 
samarbeide, understreket professorene. 

Å lede endringer fra midten 
– Det er ikke all ovenfra-ned-ledelse 
(top-down) som er dårlig ledelse. Når 
målene dine er enkle, kan det fungere. Det 
fungerer ikke når det er komplekse mål, 
sier Andy Hargreaves. 

Det å bygge opp kompetanse og øke 
ressursen på lokalt administrasjonsnivå er 
viktig i forhold til leading from the middle. 

Utviklingsprosessene skal verken ledes 
ovenfra eller nedenfra. Derfor må en sørge 
for tilstrekkelig kompetansebygging 
lokalt og få til sammenheng i systemene. 
Ledelse må handle om å skape en utvik-
ling på individuelt nivå, men også i for-
hold til skolen og skolesystemene. – Når 
du leder fra midten, leder du sammen med 
de du er ansvarlig for. Du starter på en 
måte i sentrum, i kjernen, og så vokser 
treet og grenene utover etter hvert, forkla-
rer Hargreaves.  

Hargreaves og Shirley tok for seg noen 
prinsipper i forhold til «ledelse fra midt-
en». Det er viktig at en tar utgangspunkt 
i lokale behov. En må være åpen for det 
mangfoldet som finnes og støtte alle grup-
per av elever. Profesjonelle læringsfelles-
skap tar ansvar for at alle elevene lykkes. 
På lokalt nivå analyserer man elevdata, og 
lærere samarbeider med spesialister 
innenfor forskjellige områder slik at en 
kan utvikle hjelp til alle grupper elever 
med forskjellige lærevansker.

Det handler ikke om mange initiativ 
og forslag, men mere om initiativ og enga-
sjement. Man tar et felles grep om 
utfordring ene og utvikler strategier for å 
møte dem. Det er naturlig å knytte seg 
opp mot sentrale prioriteringer, for eksem-
pel forbedring av lesing eller det å utjevne 
sosiale forskjeller med hensyn til presta-
sjoner.

I disse prosessene lærer alle av hveran-
dre – også skoler i mellom. Strategier og 
resultater deles med sikte på å forbedre 
læring for den enkelte elev. 

*Bøkene det refereres til er:
Dennis Shirley: The New Imperatives 
of Educational Change (translated into 
Norwegian), 2018;
 
Andy Hargreaves & Michael O’Connor, 
Collaborative Professionalism, Corwin,  mars-
april 2018;
 
Andy Hargreaves & Dennis Shirley, Leading 
from the Middle, Not Taking it from the Top, 
Routledge, sent i 2018

Omar Mekki, som representerte arrangøren 
IMTEC, var glad for å kunne presentere 

velrennomerte internasjonale forskere som 
Hargreaves og Shirley på turne i Norge.

Mange spennende måter å samarbeide 
på og løse oppgaver sammen på når 
Andy Hargreaves holder kurs!

6 | 2018  Skolelederen    15

forplikter seg til å bidra aktivt i de fellespros-
esser og tiltak som partnerskapet beslutter og 
til å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler 
for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing 
og krenkelser. Kunnskaps-spredning om 
rettig hetene for barn og unge og pliktene til 
barnehager, skoler, barnehageeiere og skole-
eiere inngår også. 

FRIENDS
Det nordiske nettverket oppstod i fjor – etter 
initiativ fra organisasjonen Friends i Sverige. 
Det skal holdes et årlig møte. Det kan nevnes 
at Friends også har tatt initiativ til World Anti 

Bullying Forum som i år holdes i Dublin. 
Friends har vokst seg store i Sverige siden 

Sara Damber tok skjeen i egen hånd og dan-
net organisasjonen i 1997. Hun begynte med 
å reise rundt på skoler i Sverige for å snakke 
om mobbing basert på egne erfaringer. De har 
blitt en stiftelse, fått med seg nærinsglivs-
sponsorer – og gjennom det fått navnet sitt 
på hovedarenaen i fotball (Friends Arena). De 
har opprettet et forskningssenter og har kon-
takt med forskningsmiljøene på flere univer
sitet der de initierer forskningsprosjekt relat-
ert til mobbing og diskriminering. 

– Vi jobber tverrvitenskapelig med ut-

gangspunkt i forskning og praksiserfaring. Vi 
skaper møteplasser og driver et omfattende 
opinionsarbeid, forteller Lisen Bergquist. Ut-
danning og rådgivning hører også til arbei-
det. Skolen er selvfølgelig en viktig arena: 
– Friends støtter skoler i hele Sverige i arbei-
det mot mobbing og krenkelser. Vi kan hjelpe 
med alt fra kartlegging, elevtreff, og fore-
byggende strategier til utdanning av sko-
lens ansatte, teaterforestillinger og konkrete 
arbeids verktøy, forklarer Bergquist.

Marlen Faanesen, prosessveileder fra KS konsulent, og Frode Restad, sekreteriatsleder av Partnerskap mot mobbing, står på hver sin side av de nordiske deltakerne.

skolelederen_04.indd   11 23/04/2019   09:30
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Hvordan opplevde 
skoleungdom nedstengningen 
av samfunnet?
Da koronapandemien rammet Norge medførte det store inngrep i 
skole ungdommers hverdag. Skolene stengte, fritidsaktiviteter opp hørte 
og kontakten med venner ble begrenset til sosiale medier. Mange taklet 
situasjonen bra, men kontrastene var store. For ungdommer som 
allerede hadde det vanskelig, ble utenforskapet forsterket. 
Tekst og foto: Ole Alvik

Ill.foto: Istockphoto



Forskere ved velferdsforskningsinstituttet 
NOVA har undersøkt hvordan ungdommer 
håndterte situasjonen da den første korona-
bølgen rammet Norge og skolene måtte 
stenge. Studien er en del av forsknings
pro sjektet Ungdom i endring, som ledes av 
Ingunn Marie Eriksen. Ungdom i endring følg-
er 81 ungdommer fra de er 13 til 19 år. Da sko-
lene stengte holdt ungdommene på med siste 
semester i 9. klasse. Da var det enda et år igjen 
til neste ordinære oppfølging men forskerne 
bestemte seg for å intervjue et utvalg på 40 
av dem for å finne ut hvordan de håndterte 
nedstengingen. 

– Vi snakket med ungdommene i april. 
Det vil si den perioden da det var strengest 
smitteverntiltak. Skolene var stengt og alle 
kulturarrangementer og organiserte idretts-
aktiviteter var forbudt. Antall smittede 
og døde økte hver dag og ingen visste hvor 
lenge dette ville pågå og hvor lang tid det 
ville ta før de fikk møte vennene sine igjen. 
Det var en situasjon som hverken ungdom-
mene eller foreldrene deres hadde opp levd 
før, sier hun. 

Ungdommene kommer fra fire veldig 
for skjellige oppvekststeder. I koronaun-
dersøkelsen har forskerne intervjuet førti un-
gdommer, ti fra hver av de fire stedene, hvorav 
halvparten er gutter og halvparten jenter. 

– Den ene kommunen er svært velstående 
og innbyggerne har også høy kulturell kapital. 
En annen gruppe bor i en kommune med lav 
inntekt og lavt karaktersnitt på skolene. Den 
tredje er en liten bygd med en hjørnesteins-
fabrikk og primært arbeiderklasse og den 
fjerde er en multikulturell men velfungerende 
forstad til en by. 

TRYGGE FAMILIER VAR EN BUFFER
Fra den ene dagen til den neste ble ung-
dommene avskåret fra å gjøre det de van-
ligvis gjør. Det sosiale livet ble erstattet av 
det digitale og omgangskretsen ble begren-
set til den nærmeste familie. Dette medførte 
at ungdommenes muligheter og forutset-
ninger ble tydeliggjort og forsterket, ifølge 
forskningsrapporten.

– Omtrent halvparten av ungdommene 
opplevde at de stort sett hadde det greit 
under nedstengningen. De syntes at det var 
fint å få være mere sammen med familien, 
selv om de savnet det å få møte vennene. 
Mange opplevde skolearbeidet som mer 
krevende når de jobbet isolert fra med-
elevene og de opplevde at de manglet moti-
vasjon og selvdisiplin. Denne gruppen kom 
fra alle de fire oppvekststedene og de hadde 
stor spredning i klassebakgrunn. Det de 
hadde felles var at familien utgjorde et trygt 
utgangspunkt for dem, forteller Ingunn 
Marie Eriksen. 

STORE FORSKJELLER
I randsonen av denne fortellingen var det 
tre andre fortellinger, både positive og 
negative. 

For noen ungdommer betydde nedsteng-
ningen at de fikk ro til å konsentrere seg om 
skolearbeidet, uten å bli forstyrret av alt det 
andre de skulle få plass til i en hektisk hver-
dag; som trening, venner og andre aktiviteter.

– Disse ungdommene balanserte veldig 
mange ting i livet sitt til vanlig. Nå følte de at 
de endelig bare kunne fokusere på skole og at 
de ikke trengte å ha dårlig samvittighet for alt 
det andre de også skulle gjøre vanligvis. Det 

var en lettelse for dem og de kom styrket ut 
av det, særlig i forhold til skolearbeidet. Dette 
var stort sett ungdom med øvre middelklasse-
bakgrunn og de fleste var fra det mest vel-
stående oppvekststedet. 

Andre ungdommer opplevde også ned-
stengningen som en lettelse, men med et 
nega tivt fortegn. Dette var de som fikk en 
pause fra mobbing eller andre vanskelige for-
hold på skolen. Disse ungdommene hadde det 
bra hjemme, men de opplevde det sosiale på 
skolen som vanskelig.

– De syntes at det var en lettelse å slippe å 
gå på skolen. Denne gruppen fokuserte også 
på skolearbeidet, og fikk slik sett noe positivt 
ut av det.  

Men det var slett ikke alle som fikk noe pos-
itivt ut av nedstengningen. Ungdommer som 
hadde det vanskelig på hjemmeplan, fikk det 
vanskeligere. Pandemien økte utenforskapet 
for mange i denne gruppen. Samtlige hadde 
arbeiderklassebakgrunn.

– De som hadde det verst var de som slet 
med to eller tre av kjerneområdene; familie, 
venner og skole. Gjennomgangstemaet var at 
de ikke hadde det bra hjemme. Det kunne for 
eksempel være så mye konflikter i hjemmet at 
de ikke orket å være hjemme. Når skolen er 
stengt, du ikke kan være hjemme og du ikke 
får lov til å møte vennene dine, hvor skal du 
være da? 

– Mange i denne gruppen sliter også faglig. 
Det ble ikke lettere under nedstengningen. 
Det er vanskelig å motivere seg til å logge 
på teams når du i utgangspunktet sliter både 
faglig og sosialt. De opplevde at de ikke fikk 
den hjelpen de trengte fra læreren og de fikk 
heller ikke til å be læreren om hjelp. 

MESTRING AV KRISER
Kanskje skulle man tro at den sistnevnte 
grupp en, de som reelt sett møtte de største ut-
fordringene under nedstengningen, ville opp
leve koronasitusjonen som en større krise enn 
de andre. Men slik var det interessant nok ikke. 

– De ga uttrykk for at det var litt pes, men 
det var ikke verdensomveltende. For dem 
hand let det mere om de praktiske problemene, 
som at de måtte være hjemme sammen 
med en dysfunksjonell familie. 

– Men det er ikke slik at jo flere kriser ung
dommer opplever, desto flinkere blir de til 
å håndtere kriser. Det er heller tvert om. De 
ressurssterke ungdommene fra trygge hjem 
taklet krisen best. Men ungdommene i den 
ressurssvake gruppen er vant til å håndtere 
ganske store problemer i hverdagen, så det 
handlet mer om perspektivet på hva som er 
en krise, enn selve håndteringen av den.

Individuelle karaktertrekk har betydning 
for hvordan man takler kriser, for eksempel at 
man har evne til å omstille seg i en tid preget 
av uro og endring. Men forskerne konkluderer 
med at hvordan ungdommene hadde det, 
mestringen og nederlagene de opplevde, er 
overveiende betinget av sosiale forhold og 
prosesser. 

– Ungdommenes ulike erfaringer er forank-
ret i ressursene i familien, blant annet i den 
emosjonelle og faglige støtten som foreldrene 
kunne gi, og ungdommenes sosiale sikker-
hetsnett blant jevnaldrende. Oppfølgingen 
fra skolens side har også åpenbart vært veldig 
viktig i denne perioden. Vi så at det var ves-
entlige forskjeller i oppfølgingen, men det har 
ikke vært fokuset vårt i denne rapporten, sier 
Ingunn Marie Eriksen. 

1. MESTRING 
Ungdoms evne til å håndtere motgang, 
kriser og brudd - eller «resiliens» – ser ut 
til å handle om evnen til å gjøre hverdags-
livet meningsfullt, og evnen til å akseptere 
utfordringer som muligheter gjennom 
mest ringstro og fleksibilitet. Men  sosiale 
forhold har langt større betydning enn in-
dividuelle  karaktertrekk. Ungdommenes 
svært ulike erfaringer er forankret i res-
sursene i familien: økonomisk og kulturell 
kapital, emosjonell og faglig støtte og 
kjærlighet og varme, og i ungdommenes 
sosiale bånd til medelever og venner, de-
res posisjon i klassen og i fritids aktiviteter 
– altså deres sosiale sikkerhetsnett blant 
jevnaldrende. 

2. PRESTASJONSSAMFUNNET 
Mange ungdommer opplever prestasjons-
press på både faglige og sosiale arenaer. Skole-
press er den enkeltfaktoren som er nærest 
knyttet til psykiske helseplager. Noen av de 
mest prestasjonsorienterte ungdommene, 
spesielt jenter, opplevde nedstengingen som 
en lettelse fordi de kunne fokusere fullt på 
skolen. Disse jentene er opptatt av å prestere 
både faglig og sosialt, og opplever normalhver-
dagen som overveldende. Prestasjonssam-
funnet har også en annen side: ungdommer 
som normalt sliter med skolearbeidet følte at 
prestasjonskravet var enda fjernere da sko-
lene var stengt. Dermed ble det lettere å gi 
opp. 

3. DIGITALE PLATTFORMER
De fleste ungdommene i studien opplevde 
det sosiale tapet som det aller såreste. 
Nedstengingen viste at de digitale plattfor-
mene ikke kunne erstatte fysiske møter 
med venner, og den sosiale distanseringen 
kostet mange dyrt. I perioden med sosial 
distansering mistet mange ungdommer 
muligheten til anerkjennelse, bekreftelse 
og korrigering fra jevnaldrende. De mistet 

muligheten til å møte venner og klasseka-
merater - interaksjoner som er sentrale for 
ungdoms opplevelse av tilhørighet. Gjennom 
sosial distanseringen har ungdommene lidd 
store tap, kanskje større enn mange privi-
legerte voksne.

4. FAMILIENS BETYDNING
Dagens ungdom har lite fritid til å være 
sammen med familie og det ser ut til at 
mange savner nærhet til familien i hverda-
gen. Det var en slags gjensynsglede å spore 
i ungdommenes fortellinger. Ungdommene 
i under søkelsen er 15 år og løsrivelsen fra 
foreld rene i gang, men mange har nok likevel 
hatt et behov for å tilbringe mer tid hjemme 
enn de gir uttrykk for.

Erfaringene til ungdommene som hadde 
det vanskelig hjemme understreker betyd-
ningen av en trygg familie. Noen ungdommer 
fra ressurssvake familier, som sliter hjemme, 
sosialt og på skolen, hadde det veldig vanske-
lig under nedstengingen. Deres grunnlag for å 
håndtere unntakstilstanden var fraværende, 
og de endte opp som koronaens tapere.

5. EN NY FORM FOR DEMOKRATISK 
DELTAKELSE? 
For et velfungerende demokrati er 
muligheten til diskusjon og uenighet helt sen-
tralt, dette gjelder også blant ungdom. Men 
under pandemien måtte hele befolkningen 
gjøre som de fikk beskjed om. Studien viser 
at ungdommene hadde tillit til myndighetene 
og nødvendigheten av smitteverntiltakene. 
For mange av ungdommene ga situasjonen 
en anledning til å forstå seg selv som betyd-
ningsfulle deltakere av noe som er større enn 
dem selv: som medborgere.

For mange var det ikke ukritisk; de fulgte 
med i media, diskuterte med familiene sine 
og tok aktivt stilling til at det beste og viktig-
ste de kunne gjøre akkurat nå, det var å hol-
de seg hjemme, noe som var langt strengere 
enn det myndighetenes anbefalinger tilsa.

Hva har vi lært?
I rapporten «Tap og tillit. Ungdoms livstilfredshet og samfunns-
deltagelse under pandemien», trekker forskerne fram følgende 
fem punkter som den viktigste lærdommen av prosjektet. 

Rapporten «Ungdoms livstilfredshet og sam-
funnsdeltagelse under pandemien» er ut-
arbeidet ved forskningsinstituttet NOVA, som er 
et institutt ved Senter for velferds- og arbeids-
livsforskning ved OsloMet. Studien bygger 
på Ungdom i endring, som følger ungdom fra 
fire svært forskjellige oppvekststeder gjen-
nom ung domstiden, med intervjuer annet hvert 
år fra de er 13 til 19 år. Rapporten er skrevet 
av forsk ningsleder Ingunn Marie Eriksen 
og forsknings assistent Lars Birger Davan på 
opp drag for Helsedirekt oratet og er første 
leveranse i et større prosjekt om ungdommers 
erfaring med pandemien. 

OM RAPPORTEN

Tap og tillit
Ungdoms livstilfredshet og samfunnsdeltagelse  

under pandemien 

NOVA RAPPORT NR 13/20

Rapporten undersøker 
hvordan ungdommer 
erfarte og håndterte 
samfunnets nedstenging 
under koronapandemien 
våren 2020. Vi beskriver 
ungdommers tilfredshet 

med livet under 
koronanedstengingen og 
hva som bidrar til å forklare 
ungdommenes ulike 
erfaringer. Vi undersøker også 
ungdommenes handlingsrom 
under nedstengingen sett i et 

medborgerskapsperspektiv. 
Studien bygger på den 
kvalitative longitudinelle 
intervjustudien Ungdom i 
endring.
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Dette kommer frem i en studie hvor NIFU har 
fulgt 3520 unge gjennom tre år i videregående 
(Markussen og Grøgaard 2020). De som inngår 
i studien gikk ut av grunnskolen i Østfold i 
juni 2016, og ble fulgt fra de begynte i videre
gående i Østfold i august 2016 og gjennom tre 
år til våren 2019. 

I studiens kvantitative del har vi undersøkt 
hvordan elevene har gjort det i videregående 
etter tre år, på to resultatmål: kompetanse
oppnåelse og karakterer. Deretter har vi 
undersøkt hvilke forhold som kan forklare 
variasjon i kompetanseoppnåelse og i opp-
nådde karakterer. Gjennom den kvalitative 
delen av studien har vi sett nærmere på de 
som avbryter videregående.

TI GANGER SÅ STOR ANDEL 
AVBRYTER PÅ YRKESFAG 
På studieforberedende fant vi at 83 prosent 
i vårt utvalg hadde fullført etter tre år. På 
samme tidspunkt hadde 51 prosent av de på 
yrkesfag lykkes. Vi har definert det å lykkes 
på yrkesfag etter tre år som å ha bestått en 
treårig yrkesutdanning i skole eller å være i 
gang med lære- eller lærekandidattida ved 
slutten av år tre. Andelen som har fullført/
lykkes etter tre år er altså betydelig større på 
studieforberedende enn på yrkesfag.

Dette bildet forsterkes av tallene for de som 
har avbrutt. Ved slutten av år tre var det totalt 
8,3 prosent i vårt utvalg som hadde avbrutt og 
som var utenfor videregående. Dette gjaldt 48 

av 2248 elever (2,1 prosent) på studieforbere-
dende. På yrkesfag hadde 244 av 1272 elever 
(19,2 prosent) eller om lag hver femte elev, 
avbrutt utdanningen. 

Disse tallene følger samme mønster som 
SSBs tall for 2013kullet i Østfold (SSB 
2020). SSB viser at etter 5/6 år hadde 88 av 
studieforberedendeelever og 64 prosent av 
yrkesfagelevene bestått. SSBtallene viser også 
at etter 5/6 år hadde 3,7 prosent av 2013kullet 
på studieforberedende avbrutt i Østfold, mens 
det gjaldt 19,4 prosent av yrkesfagelevene. 
Grunnen til at vi viser til 2013kullet er at 
dette er det sist kjente kullet det fins tall på fra 
SSB når dette skrives i september 2020. SSB
tall for 2014kullet foreligger i juni 2021.

Fullføring av videregående opplæring 
– utfordringen er på yrkesfag!
Den viktigste forklaringen på at noen fullfører og andre ikke, er at 
de unge har ulikt kunnskapsgrunnlag med seg fra ungdomsskolen 
til videregående. De aller fleste som avbryter går på yrkesfag, og 
det er her den store utfordringen ligger.
Av Eifred Markussen, forsker NIFU og Jens B. Grøgaard, forsker NIFU/professor USN
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Både våre tall for 2016-kullet etter tre år 
og SSBtall for 2013kullet etter 5/6 år, vis-
er det samme: Andelen som fullfører er be-
tydelig høyere på studieforberedende enn 
på yrkesfag. Avbrudd forekommer sjelden 
på studieforberedende, i snitt rundt en elev 
i hver 30elevers klasse, mens på yrkesfag, 
avbryter om lag hver femte elev, tilsvar-
ende nesten tre elever i hver 15-elevers 
yrkesfagklasse. Disse tallene illustrerer 
med all tydelighet at det er på yrkesfag vi 
har den virkelig store utfordringen når 
det gjelder å holde elevene i videregående 
opplæring.

Det må tilføyes at det er stor variasjon 
mellom de ulike yrkesfaglige utdanningspro-
grammene. I vårt utvalg hadde nesten sju av 
ti på Elektrofag lykkes etter tre år, mens dette 
gjaldt mindre enn fire av ti på Restaurant og 
matfag, Service og samferdsel og Design og 
håndverksfag.

DE FRATAS RETTEN TIL TRE ÅRS 
VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 
Vi har sett på når de 292 unge i vårt utvalg 
som var utenfor videregående på slutten av 
det tredje skoleåret, avbrøt (figur 1). 

Figur 1 viser at i det første skoleåret og 
i overgangen til år to var det få som sluttet, 
og det var ingen vesentlig forskjell mellom 
studieforberedende og yrkesfag eller mellom 
gutter og jenter. I år to var det betydelig flere 
som sluttet på yrkesfag enn på studieforbere-
dende, men det var ingen vesentlig forskjell 
på gutter og jenter. Innenfor studieforbere-
dende er det slik alle årene: få slutter og det 
er liten forskjell mellom guttene og jentene.

På yrkesfag er bildet annerledes: I over-
gangen til år tre er det svært mange som 

slutter, og flere gutter enn jenter. Slik er 
det også både høsten og våren i det tredje 
året. De 69 yrkesfagelevene som sluttet i 
overgangen mellom år to og tre utgjør litt 
mer enn en fjerdedel av de 244 slutterne på 
yrkesfag. Når vi også tar med de som sluttet 
høsten i år tre, utgjør overgangsslutterne i 
overgang 2 halvparten av alle slutterne på 
yrkesfag. Vi viser her at en svært stor andel 
av yrkesfagslutterne forsvinner ut av videre-
gående i overgangen mellom det andre og 
tredje året. 
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Figur 1. Når sluttet ungdommene i videregående opplæring. Antall unge.
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Vi ser her at en sentral del av forklaringen 
på hvorfor så mange av de som avbryter på 
yrkesfag er å finne i overgangen mellom år 
to og tre. Hovedmodellen for yrkesutdanning 
er 2+2-modellen hvor de to første årene er i 
skole og de to siste i bedrift som lærling/svenn. 
Fylkes kommunen/skolene eier den første 
halv delen av utdanningen, og arbeidslivet 
den andre. Alle som har gått sine to skoleår på 
yrkesfag får ikke læreplass, men det kritiske er 
at de som ikke får læreplass i svært liten grad 
får et reelt alternativ som gjør at de kan full-
føre yrkesutdanningen. Dette er dokumentert 
tidligere (Markussen mfl. 2008, Markussen og 
Seland 2012, Markussen, Lødding og Holen 
2012), og illustrerer en stor utfordring, nemlig 
at strukturen på yrkesfagutdanningen bidrar til 
at mange ungdommer avbryter videregående. 

I et par tiår har det vært slik at fylkes-
kommunene ikke har oppfylt sine forpliktelser 
her. Mange av disse ungdommene som ikke 
har fått læreplass, har ikke fått et reelt tilbud 
om en alternativ vei til yrkeskompetanse. De 
har blitt fratatt muligheten til å fullføre fordi 
det er innebygget et strukturelt hinder midt 
i yrkesutdanningen. Konsekvensen er at en 
andel av hvert ungdomskull har blitt «kastet» 
ut, og i realiteten blitt fratatt retten til tre års 
videregående opplæring.

HVA FORKLARER VARIASJON 
I KOMPETANSEOPPNÅELSE OG 
OPPNÅDDE KARAKTERER?
Over har vi vist at mange flere slutter på 
yrkesfag enn på studieforberedende, og illus-
trert en sentral mekanisme som bidrar til at 
det blir slik. I det følgende skal vi vise hvilke 
forhold som påvirker kompetanseoppnåelsen 

og karakterene fra videregående. For å kunne 
si noe om dette, har vi gjennomført analyser 
hvor vi har inkludert flere forhold samtidig 
(figur 2): empiriske mål på elevenes bakgrunn, 
skoleengasjement, tidligere kunnskapsgrunn-
lag samt utdanningens kontekst. De empiriske 
målene på elevenes resultater er a) kompe-
tanseoppnåelse (fullført/lykkes eller ikke) og 
b) oppnådde gjennomsnittskarakterer. 

I analysene varieres et og et forhold, mens 
de øvrige forholdne i analysen holdes kon-
stante. Det betyr at vi sammenligner like 
grupper på de forholdene som inngår i analy-
sen, og resultatene gjelder dermed under 
beting elsen alt annet likt. 

ELEVENES KUNNSKAPSGRUNNLAG FRA 
TIENDE HAR ENTYDIG STØRST BETYDNING
For både yrkesfag- og studieforberedende-
elever finner vi at det som entydig har størst 
betydning for både oppnådde gjennomsnitts-
karakterer i videregående og kompetanse-
oppnåelse etter tre år i videregående, er det 
kunnskapsgrunnlaget elevene har med seg 
inn i videregående, målt med gjennomsnitts-
karakter fra tiende klasse i ungdomsskolen. 
Dette er sammenfallende med omfattende 
nasjonal og internasjonal forskning gjennom 
flere tiår (Rumberger 2011, Lamb mfl. 2011, 
Markussen, Daus og Hovdhaugen 2020). 

Karakterenes betydning for kompetanseopp-
nåelse kan illustreres ved figur 3, som viser 
hvordan sannsynligheten for å fullføre/lykkes 
øker betydelig når tiendeklassekarakterene 
øker. Figuren viser også at elever på studie
forberedende og yrkesfag med samme gjenn-
omsnittlige karakternivå fra tiende klasse har 
like stor sannsynlighet for å ha oppnådd studie- 

eller yrkeskompetanse eller være lærling/
lærekandidat ved slutten av år tre. 

Jenter består i større grad, men oppnår ikke 
bedre karakterer enn guttene

Analysene viser at når vi sammenligner 
like gutter og jenter (på de forholdene vi har 
inkludert i analysene), så har jenter større 
sannsynlighet enn gutter for å ha fullført og 
bestått studieforberedende eller å ha lykkes 
innenfor et yrkesfag utdanningsprogram etter 
tre år i videregående. Annen forskning er ikke 
entydig når det gjelder betydningen av kjønn 
for kompetanseoppnåelse. Rumberger (2011) 
identifiserte både forskning som viser at jen-
tene klarer seg best, at guttene klarer seg best 
og at kjønn ikke har betydning.  

Når det gjelder karakterer derimot, finner 
vi ingen kjønnsforskjeller. Det betyr at når vi 
sammenligner like jenter og gutter, så opp
når de like karakterer, og dette gjelder både 
på studieforberedende og yrkesfag. Dette 
er interessant i lys av at det ansees som en 
stor utdanningspolitisk utfordring at jenter 
presterer bedre enn gutter i alle ledd i utdan-
ningssystemet, jf. Stoltenbergutvalget (NOU 
2019: 3). Våre funn indikerer at det i hvert fall 
er lov å spørre om det kanskje er viktigere å 
fokusere på de faglig svake elevene enn på 
forskjellene mellom jenter og gutter.

SKOLEENGASJEMENT PÅVIRKER 
RESULTATENE 
Vi måler skoleengasjement med fravær i 
tiende klasse. Det å begynne å være borte kan 
oppfattes som et signal om at dette er en arena 
elevene ikke ønsker å være på, et signal om re-
dusert skoleengasjement. Det kan være ulike 
grunner til tilbaketrekningen, bl.a. manglende 

faglig mestring. Det er, slik vi illustrerer i figur 
2, et gjensidig påvirkningsforhold mellom 
skoleengasjement og elevenes kunnskaps-
grunnlag. Rumberger (2011) skriver: «One of 
the most direct and visible indicators of en-
gagement is attendance» (s 169). Analysene 
våre viser at skoleengasjement har betydning 
for karakterene på studieforberedende: Jo 
høyere skoleengasjement, jo bedre karak-
terer. Vi fant ikke denne sammenhengen for 
yrkesfagelevene. Derimot hadde skoleengas-
jement betydning for kompetanseoppnåelse 
både for studieforberedende- og yrkesfag-
elever: Jo høyere skoleengasjement (=jo lavere 
fravær i tiende klasse), jo høyere er sannsyn-
ligheten for å ha lykkes i videregående etter 
det tredje året. Omfattende forskning støtter 
opp om dette (Fredricks 2004, Rumberger 
2011, Blöndal & Adalbjarnardottir 2012). 

ANDRE FORHOLD VIRKER PRIMÆRT 
GJENNOM KARAKTERENE
Betydningen av de to forholdene beskrevet 
over, kjønn og skoleengasjement, er be
skjeden sammenlignet med den svært sterke 
påvirkningen fra elevenes kunnskapsgrunn-
lag. De fleste av de andre variablene i analyse
modellen (figur 2) – foreldres utdanning, 
bosituasjon, innvandrerstatus, innfridd 
førsteønske og kontekstvariablene – har 
også direkte påvirkning på karakterer og/
eller kompe tanseoppnåelse, men denne på-
virkningen er svært liten sammenlignet med 
påvirkningen fra tiendeklassekarakterene. 

Det vi imidlertid vet – og som vi viser i 
rapporten – er at disse forholdene med liten 
eller ingen direkte betydning for karakterer 
og kompetanseoppnåelse i videregående, har 

stor betydning for tiendeklassekarakterene 
som igjen har så mye å si for videregående-
resultatene. Dermed har de en ikke ubetydelig 
indirekte påvirkning på karakterer og kompe-
tanseoppnåelse fra videregående gjennom 
tiendeklassekarakterene.

SOSIAL BAKGRUNN BETYR MYE 
– ALT TATT I BETRAKTNING
Et av forholdene som har slik indirekte be-
tydning er sosial bakgrunn, målt med mors 
og fars utdanning. Vi viser i rapporten at 
sosial bakgrunn har stor betydning for 
karakterene fra tiende klasse, og at sosial 
bakgrunn dermed har indirekte betydning, 
gjennom grunnskolekarakterene, for både 
karakterer og kompetanseoppnåelse fra vi-
deregående både for studieforberedende- og 
yrkesfagelever. Annen forskning (Rumberg-
er 2011, Daus og Markussen 2020) viser også 
at sosial bakgrunn har indirekte betydning 
på resultatene gjennom skoleengasjement. 
Dermed kan vi konkludere at når vi også 
tar hensyn til indirekte påvirkning, så har 
sosial bakgrunn stor betydning for hvilke 
resultater både studieforberedende- og 
yrkesfagelever oppnår i videregående. Ja, 
kanskje er det slik at, når alt kommer til alt, 
så er det som betyr mest for hvordan det går 
i videregående, hvilket hjem du kommer fra. 
Sosial bakgrunns betydning for barnas ut-
danning er vist gjennom flere tiår, og kan 
forstås innenfor kulturteori, verditeori eller 
sosial posisjonsteori (Hyman 1953, Coleman 
1966, Boudon 1974, Hernes 1974, Bourdieu 
1977, 1984, Hansen 1986, Shavit & Blossfeld 
1993, Grøgaard 1992 og 1997, Markussen 
m.fl. 2008, Salvanes mfl. 2015).

HVORFOR SLUTTET SLUTTERNE?
Som en del av studien undersøkte vi nærmere 
slutternes egne begrunnelser for å avbryte 
videre gående. For å få kunnskap om dette 
ønsket vi å intervjue så mange som mulig av de 
som sluttet. Disse intervjuene ble gjennomført 
av ansatte i Oppfølgingstjenesten i Østfold. 
Intervjuguiden var utarbeidet av NIFU. 

Ved slutten av år tre hadde altså 292 av de 
3520 elevene i studien avbrutt og var utenfor 
videregående opplæring. Vi fikk samlet inter-
vjudata fra 231 av disse ungdommene, bl.a. 
deres egen forklaring på hvorfor de avbrøt 
videregående. 

SKOLEINTERNE OG 
SKOLEEKSTERNE FORKLARINGER
Ungdommenes forklaringer på hvorfor de har 
avbrutt fremgår av tabell 1.

Vi har skilt mellom skoleinterne og skoleek-
sterne forklaringer. De skoleinterne forklarin-
gene er knyttet til elevenes situasjon på sko-
len, forhold som skolen kan jobbe med. F.eks. 
kan skolen og pedagogene forholde seg til og 
forsøke å gjøre noe med at elever er skolelei 

Kontekst: Ungdomsskole, kommune
Videregående skole, utdanningsprogram 

Bakgrunn
Empiriske mål:
• Kjønn 
• Foreldreutdanning
• Innvandrerstatus
• Bosituasjon

Skoleengasjement
Empirisk mål: Fraværsprosent 
tiende klasse

Kunnskapsgrunnlag
Empiriske mål: 
• Snittkarakterer 10. klasse
• Inntatt førsteønske Vg1

Resultat 
videregående 
opplæring 
Empiriske mål:
• Karakterer
• Kompetanse-

oppnåelse 

Kontekst: Elevsammensetningen på de videregående skolene : 
Gjennomsnittlig foreldreutdanning og fravær

Figur 2. Modell for å analysere hvilke forhold som påvirker oppnådde karakterer og kompetanse etter tre år i videregående opplæring. 
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HJELP TIL DE SOM HAR PSYKISKE 
VANSKER OG ANGST
Svært mange av de som slutter forklarer selv 
dette med psykiske vansker, angst eller per-
sonlige vansker. Det bør gjennomføres ytter-
ligere tiltak som sikrer at disse ungdommene 
får støtte og hjelp som gjør at de kan fullføre 
og bestå videregående. Mange av disse ung-
dommene ønsker å fullføre, men de får det 
ikke til. Og om ikke skolen har kompetan-
sen som trengs for å hjelpe dem, må denne 
kompe tansen hentes utenfra. 

ALLE MÅ FÅ ET REELT TILBUD ETTER 
YRKESFAGLIG VG2
Vi har vist at svært mange av de som sluttet på 
yrkesfag gjorde det i overgangen mellom år to 
og tre bl.a. fordi de ikke få læreplass. Det er et 
strukturelt hinder midt i yrkesutdanningen som 
gjør at noen ungdommer hvert år blir «kastet» 
ut av videregående, og i realiteten mister retten 
til tre års videregående opplæring. 

Anbefalingen dette leder til, er at alle fyl-
keskommuner setter i verk ytterligere tiltak 
som sikrer at yrkesfagelever ikke «kastes» ut 
av videregående mellom det andre og tredje 
året. Alle som er ferdig med to år på yrkesfag 
– de som ikke får læreplass, de som ikke øn-
sker å begynne i lære og de som ikke ønsker å 
begynne på påbygging til generell studiekom-
petanse – må få et reelt tilbud som gir dem en 
mulighet til å fullføre og bestå videregående. 
De må følges opp tett, slik at man sikrer at så 
mange som overhodet mulig av disse faktisk 
er innenfor videregående opplæring høsten 
etter at de er ferdige med Vg2.

Ytterligere en anbefaling kan være: Når vi 
ser at det innenfor noen yrkesfaglige utdan-
ningsprogrammer er svært store andeler som 
ikke fullfører, kan det være fornuftig å mål-
rette innsatsen mot noen av disse utdannings-
programmene.

Utenfor slutten av år 3

Forklaring N % Samlet* 
Skoleinterne 
forklaringer

Skolelei - mangler motivasjon 23 7,9 48,9
Feilvalg - usikker på valg 40 13,7
Fikk ikke førsteønske eller læreplass 27 9,2
Fagvansker - for dårlig tilrettelegging 12 4,1
Trives ikke – tilpasningsvansker 8 2,7
Høyt fravær 3 1,0

Skoleinterne/ 
skoleeksterne

Jobber - vil jobbe 14 4,8 18,6
Vil heller gå folkehøgskole 9 3,1
Flytter ut av Østfold 20 6,8

Skoleeksterne 
forklaringer

Psykiske vansker/angst 30 10,3 32,5
Personlige årsaker 27 9,2
Fysisk syk 16 5,5
Har fått barn 2 0,7
Ukjent forklaring 61 20,9
I alt 292 100,0

Tabell 1 Hvorfor sluttet ungdommene i videregående opplæring?

*Samlet: I prosent av de 231 med oppgitt forklaring
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eller mangler motivasjon, at de ikke trives eller 
strever med fagene, og med dette forhindre 
slutting. De skoleeksterne forklaringene som 
er knyttet til forhold utenfor skolen, og som det 
kan være vanskelig for skolen og lærerne å gjøre 
noe med, f.eks. at noen får barn eller er syke.

Skillet mellom skoleinterne og skoleeksterne 
vansker er ikke selvsagt og uproblematisk. Det 
tydeliggjøres av at vi plassert de som gjør eller 
vil gjøre noe annet mellom de skoleinterne og 
de skoleeksterne. Kanskje de vil gjøre noe an-
net fordi dette oppleves som attraktivt, noe de 
trekkes mot (pullfaktorer, Gambetta 1987). Da 
kan vi snakke om skoleeksterne forhold. Men 
det kan også være at de i virkeligheten forla-
ter videregående fordi de ikke får til fagene 
eller ikke er motiverte. Da er det, selv om de 
sier at de vil gjøre noe annet, skoleinterne for-
hold som påvirker at de avbryter, de dyttes ut 
(pushfaktorer, Gambetta 1987). 

FEILVALG OG SKOLELEI
Tabell 1 viser at om lag halvparten av de 231 som 
har oppgitt en forklaring, har sluttet av skolein-
terne årsaker, altså forhold skolen har mulighet 
til å jobbe med. Den største gruppen her er de 
som har valgt feil. Også de umotiverte er en be-
tydelig gruppe. Om lag hver femte har oppgitt 
en forklaring som kan være enten skoleekstern 
eller skoleintern, de sier at de vil gjøre noe 
annet enn å gå i videregående opplæring.

PSYKISKE VANSKER, ANGST OG 
PERSONLIGE VANSKER
En av tre har oppgitt skoleeksterne forklaring-
er, og vi ser at hver femte av alle har oppgitt 
at de har sluttet fordi de har psykiske vansker, 
angst eller personlige vansker. Dette funnet 
er i tråd med et tidligere funn, hvor vi fant at 
hver femte som sluttet i Akershus i skoleåret 
2010-2011 forklarte dette med psykiske van-
sker (Markussen og Seland 2012). Dette funnet 

reiser et viktig spørsmål: Når en av tre oppgir 
skoleeksterne forklaringer, og når så mange 
som en av fem oppgir psykiske vansker, angst 
og personlige vansker som forklaring på slut-
ting, hvilke muligheter har skolen til å hjelpe 
disse og forhindre at de slutter? Har skolen 
og lærerne den kompetansen som skal til for 
å bistå disse elevene, slik at de makter skole
hverdagen og ikke ser seg tvunget til å avbryte? 

HVA KAN GJØRES?
Basert på analysene og funnene i studien 
peker vi på noen tiltak som vi mener kan bidra 
til at flere fullfører og består videregående 
opplæring. Ettersom vi har studert kom-
petanseoppnåelse fra videregående opplæring i 
en årrekke, og har gjort lignende funn tidligere, 
er alle tiltakene pekt på i tidligere NIFUrap-
porter, men ikke mindre gyldige av den grunn.

INNSATS FOR Å LØFTE DE FAGLIG 
SVAKESTE I GRUNNSKOLEN
Betydningen av tiendeklassekarakterene vis-
er at det er helt nødvendig med en forster-
ket innsats i hele grunnskolen og kanskje 
særlig på ungdomstrinnet for å løfte de faglig 
svakeste elevene, slik at så mange som over-
hodet mulig går ut av tiende klasse med et 
kunnskapsgrunnlag som er godt nok til at de 
kan fullføre og bestå videregående opplæring 
med studie eller yrkeskompetanse. 

Virkemidlet er så enkelt og så vanskelig som 
ytterligere innsats for å gjennomføre god, reelt 
tilpasset opplæring. Det handler om å realisere 
Opplæringslovas § 13 «Opplæringa skal tilpas-
sast evnene og føresetnadene hjå den enkelte 
eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og 
lærekandidaten». Dette betyr å ta på alvor at det 
er forskjell på folk, at elever er svært forskjellige 
når det gjelder hvilke forutsetninger de kommer 
til skolen med, og faktisk gi den enkelte elev en 
opplæring i tråd med sine forutsetninger. 

Guttene presterer svakere enn jentene i ung-
domsskolen, men vi mener likevel fokus bør 
være på de faglig svake elevene og ikke sær-
skilt på guttene, da vil man kunne løfte også de 
faglig svake jentene. Kanskje er det slik at den 
viktigste kampen for at flere skal fullføre i vid-
eregående opplæring må tas i ungdomsskolen?

AKSEPT FOR FORSKJELLIGHET OG BEDRE 
TILPASSET OPPLÆRING. 
Selv om grunnskolen klarer å løfte flere elever, 
vil det alltid komme elever til videregående 
skole med et svakt faglig utgangspunkt. Vid-
eregående opplæring må bli enda flinkere til 
å se hver enkelt elev, se at det er forskjell på 
folk, og bli enda bedre på tilpasset opplæring. 

Innenfor tilpasset opplæring har også 
organis atoriske tiltak sin plass, og da vil riktig 
og bevisst bruk av grunnkompetanseløp (Opp
læringslova §33) og lærekandidatordningen 
kunne være et slik tiltak. Både Stoltenberg 
utvalget (NOU 2019: 3) og Opplæringslovutval-
get (NOU 2019: 23), gir lærekandidatordningen 
bred omtale og kommer med forslag til hvordan 
denne kan videreutvikles og brukes til det beste 
for ungdommer som mangler de faglige forutset-
ningene for å oppnå studie- eller yrkeskompe-
tanse. Det er vår vurdering at disse forslagene 
bør bygges videre på, og at en realisering av 
disse kan bidra til at flere lykkes i videregående.

Liedutvalget (NOU 2019: 25) har foreslått 
a) å erstatte retten til tre års videregående 
opplæring med rett for alle til å fullføre vid-
eregående opplæring uavhengig av tid; elevene 
skal få fullføre i ulik takt, b) at den enkelte skal 
få tilbud man er kvalifisert for, og c) at de som 
trenger det får obligatoriske innføringskurs 
i norsk, engelsk og matematikk. Det er vår 
vurdering at dette er gode forslag som kan bidra 
til at videregående opplæring i større grad tar 
på alvor at det er forskjell på folk, og at tilpasset 
opplæring i større grad blir en realitet.

Videregående opplæring må bli enda flinkere til å se hver 
enkelt elev, se at det er forskjell på folk, og bli enda bedre 
på tilpasset opplæring.

NY FORSKNING
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Å dirigere et orkester er en kjent metafor for 
ledelse; dirigenten gir sjel til musikken og et 
fellesskap mellom utøverne. Forholdet hand
ler om å klare å skape både engasjement og 
lidenskap. Orkesterkonflikter i de store inter
nasjonale konserthusene har ofte handlet 
om at musikerne har følt seg brukt kun som 
instrumenter.

Et godt samspill begynner derfor alltid med 
å lytte. Sørge for at alle har en plass. Finne 
den riktige balansegangen mellom forvent-
ninger og frihet. Verdsette prosessen isteden-
for slutt resultatet. 

Dette kunne vært beskrivelsen av dyna-
mikken i både klasserommet og skolen, men 
denne teksten skal løfte frem skoleeierne 
og deres ansvar for å skape samhandlings-
kultur. Hvordan kan kommunal og fylkes
kommunal skoleeier lykkes i enda større 
grad med å sikre tilhørighet for alle akt-
ørene i skolen, og hva hindrer utviklingen 
av bedre harmoni? 

TILLIT, MAKT OG ANSVAR
«Skoleeier» er på mange måter et misvisende 
begrep. Ingen eier de offentlige skolene i 
Norge, de forvaltes på vegne av hele felles
skapet. Stortinget har derfor gitt kommunene 
ansvaret for opplæringen. Skolen er på lån, og 
låneansvaret er delegert gjennom både tillit 
og kontroll.

Hva er da en god orkestrering for skole
sektor? Slik teorien om løse koblinger peker 
på: i skolen er det ikke alltid samsvar mellom 
mål og planer og det faktiske utfallet av dem. 
Hele partituret må tolkes og gis mening til, 
i kontinuerlig dialog. Å delegere ansvar og 
myn dighet nedover i et hierarki i et forsøk på 
å skape mer tillit, kan paradoksalt nok for
årsake enda større mistillit.

Hvordan kan da vi sørge for at skoleeiere 
ikke kobler seg fra kvaliteten på det ordinære? 
Styring gjennom innsatser, prosjekter og 
satsninger kompenserer nemlig ofte for en 
slik frikobling.

Dette påvirker i høyeste grad elevenes 
rettslige status. Normbrudd som har negative 
konsekvenser for elever, henger sammen med 
så mange interagerende variabler at prosjekt-
rettet innsats i verste fall kan risikere å dekke 
over mer usynlige opprettholdende faktorer 
for endringsmotstand i kulturen.

Elevenes rettigheter påvirkes direkte og in-
direkte av både tillit og kultur hos skole eier. 
Rektors ansvar for å melde fra om kritikk-
verdige forhold på en skole må for eksempel 
kunne etterleves uten frykt for personlig risiko 
eller sanksjoner. Tilsvarende har skoleeier en 
plikt til å sørge for at skolen følger loven, og 
må kunne kontrollere dette uten at det tolkes 
som mistillitserklæring. 

I etterlevelsen av kapittel 9A er dette særlig 
viktig, fordi skolemiljøsaker og skolekultur – og 
følgelig skoleeierkultur – henger tett sammen. 

LIKHETSTREKKENE MELLOM 
KAPITTEL 9A OG §13-10 
I en ny FoU om håndhevingsordningen av 
kapittel 9A (Håndhevingsordningen for 
skolemiljøsaker, KS 2020) beskrives dette 
godt i kapittel 7: Undersøkelser av skolemiljø 
og klassemiljø bør også favne arbeidsmiljø og 
ledelse. Etter å ha gjennomgått 100 innmeldte 
saker til Fylkesmannsembetene over hele 
landet, peker rapportens forfattere spesielt på 
ett funn som bør være av særlig interesse for 
skoleeiere:

Svært mange skoler gjennomfører un-
dersøkelser på individnivå og iverksetter 
mangelfulle tiltak rettet mot enkeltelevers at-

ferdsmønstre, istedenfor å lete på systemnivå 
etter samarbeidskvaliteter, ledelse og struk-
tur, voksnes holdninger og roller i møte med 
hverandre og elevene. 

En dristig hypotese melder seg om hvorvidt 
skolene løser elevsaker slik skoleeier «løser» 
skolesaker? 

Det er nemlig en viktig kobling mellom 
aktivitetsplikten i 9A, og skoleeiers plikt til 
forsvarlig system i §1310. 9A og §1310 skal 
sikre at personene som forvalter mest makt – 
og dermed har et skjerpet ansvar – tar dette 
ansvaret fullt og helt gjennom å være tett på 
og nysgjerrige på elevenes og skolens daglige 
liv. Ikke for å lete etter feil, men for å etter-
leve de samarbeidskvalitetene vi vet er av-
gjørende for å sikre trygghet og utvikling for 
alle aktører. 

FRA «HVA VIRKER» TIL «HVA PÅVIRKER»
Et «mobbefritt» eller «voldsfritt» miljø er ikke 
det samme som et miljø som fremmer helse, 
trivsel og læring, slik §9a2 slår fast er lov-
ens formål. Kun det ene påvirker det andre. 
En skole med grønne tall er ikke automatisk 
en skole hvor alle elever opplever å høre til 
både faglig og sosialt, være betydningsfulle 
i fellesskapet og får medvirke i opplæringen. 
En høyt rangert kommune betyr ikke nødven-
digvis at lærere, ledelse og skoleeier driver 
systematisk organisasjonslæring i samarbeid 
med elevene.

Dersom styring og ledelse handler om 
forbedring av det rent målbare, risikerer 
man en så instrumentell tilnærming til for 
eksempel skolemiljø at det paradoksalt nok 
kan forsterke det negative, fordi det forenkler 
det aller mest komplekse som finnes: barns 
modning, utvikling, sårbarhet og læring – i og 
gjennom samspill med andre. 

Et aktivt skoleeierskap som tar dette an-
svaret på alvor, retter alltid innsatsen mot 
det relasjonelle. Det er like usannsynlig at 
de tolker «tett på» som kun resultatsam-
taler, rektormøter og gjennomgang av 
Elevundersøkelsen, som det er usannsynlig 
at skolene deres tolker «tett på» kun som 
elevsamtaler og ekstra bemanning ved ball-
bingen i storefri. Aktive skoleeiere gjør det 
lille ekstra: de tar et kollektivt og utvetydig 
ansvar istedenfor å drive sysselsetting gjen-
nom å spalte opp eller flytte det rundt. De 
modellerer modighet.

«TETT PÅ»-NØKKELEN
Det lille ekstra er ikke å være tett på når noe 
skjer eller for å unngå at noe skjer; det er å 
jobbe med pedagogisk ledelse på flere nivåer 
samtidig, med så høy mellommenneskelig og 
relasjonell kvalitet at man etablerer en kultur 
for faglig og forsvarlig samhandling med alle 
aktører; ikke minst den viktigste – eleven selv.

Dersom tett på kuppes i et forsøk på å 
utøve kontroll for å finne personer eller skoler 
med «mangler» og å rette opp i avviket gjen-
nom å mikse sammen en passende motgift 
eller støttepakke, undergraves hele skolens 
demokratiske danningsmandat. 

Når oppmerksomhet konsekvent rettes mot 
mangler eller tilkortkommethet, bidrar man 
nemlig lettere selv inn i en kultur som vekt-
legger negative forhold hos andre. 

En tilhørighetsfremmende leder må først 
og fremst være tett på for å lytte aktivt, til 
store og små mennesker i læringsfellesskapet. 
Både for å lære av det som blir sagt, sette det 
inn i en større kontekst, og for å lede gjennom 
å bygge på denne kunnskapen. Ikke minst må 
rektor forplikte seg til å løfte frem elevenes 
stemme. Dersom elevene aktivt blir involvert 

i avgjørelser som påvirker skolekulturen, 
oppstår delt eierskap også for dem.

Denne beskrivelsen samsvarer godt med 
dirigentlegenden Benjamin Zanders berømte 
sitat: «The conductor of an orchestra doesn’t 
make a sound. He depends, for his power, on 
his ability to make other people powerful». 

LEDELSE OG EIERSKAP FOR 
KOLLEKTIV TILHØRIGHET
Samskapning og læring gjennom, istedenfor 
av, samtaler med andre er et viktig prinsipp 
i den fellesskapende didaktikken og han-
dler nettopp om å løfte frem alles stemmer i 
læring. Dette perspektivet har en sentral plass 
i det nye paradigmet om skolemiljø, som dan-
ner en ny og spennende tolkningsramme for 
kapittel 9A. Læring blir en byggestein både i 
og til fellesskapet fordi den også skaper til-
hørighet.

I boka Place, Belonging and School Leader-
ship av Kathryn Riley beskrives denne prak-
sisen slik: 

«The ways in which leaders think, decide, 
act and reflect, and draw on their knowledge 
to create a roadmap of possibilities is critical 
to the well-being of the children and adults in 
their schools. (…) The extent to which school 
leaders conceive a key aspect of their role as 
being that of place-making – for staff and 
young people – will influence whether schools 
are dynamic places of belonging, or places of 
sadness and exclusion.»  

Skoleeiere i konsensusorganiserte organisa-
sjoner hvor kjernekompetansen dreier seg om 
å finne måter å bli best i noe på, kan neppe bli 
overrasket over at aktørene på det operative 
nivået – være seg elever, lærere eller ledere – 
ikke nødvendigvis opplever delt eierskap eller 
tilhørighet.

SKOLEEIERS STEMMINGSRAPPORT 
Kun når skolens profesjonelle aktører tar en 
aktiv rolle i å definere hva de ønsker å være, 
eller ikke være, tar de ansvar for sin rolle. 
Skoleeierskap må derfor utøves på andre måter 
enn i vanlige organisasjoner hvor klare mål, 
forutsigbare prosedyrer, standardiseringer 
og tiltak basert på årsak-virkningsforhold be-
stemmer retningen. 

Kanskje starter alt med å stemme sitt 
eget instrument slik man gjør i orkester-
graven før en konsert. Det begynner først 
og fremst med å lytte til andre for å sjekke 
om man er samstemt. For skoleeiere ville 
det sett slik ut:

1. Legg alle innsatsene, prosjektene og 
de spennende satsningene i en skuff en 
midlertidig periode.

2. Undersøk hvorvidt elever, lærere og 
rektorer i kommunen opplever å høre 
til (faglig og sosialt), være betydnings-
fulle i fellesskapet, og gis mulighet til 
medvirkning. Jobb både kvalitativt (lytt 
og spør) og kvantitativt (les og analy-
ser). Gjennomfør dokumentanalyser av 
et bredt utvalg både 9Asaker, tilsyn og 
arbeidsmiljøsaker og let etter likhets-
trekk.

3. Gjennomgå funnene med utgangspunkt i 
skoleeier- og skoleledelsesfaglig kunnskap 
om interne og eksterne samarbeids-
kvaliteter, ledelse og struktur, voksnes 
holdninger og roller.

4. Iverksett tiltak basert på ovennevnte 
analyse. Mål effekt gjennom punkt 2. 

5. Åpne skuffen. Trenger vi alt dette – egentlig?

Kanskje er det ikke andre musikere eller nytt 
partitur som må til for å spille mer samstemt, 
men bare en bedre stemming?

Skolesymfonien
«If there’s no tensions, then you’re not serious about what you’re doing». 
Sitatet tilhører Wynton Marsalis, legendarisk orkesterleder for Lincoln 
Center Jazz Orchestra, og er hentet fra boka Strategisk skoleledelse av 
Jan Merok Paulsen som beskriver ulike spenninger som oppstår i skolen. 
Slik som i jazzmusikken, påvirker komponentene også i skolen hverandre 
tilfeldig og diskontinuerlig; skolen er et løst koblet system.

Kronikken er skrevet av Kjerstin Owren. Hun ble i 2017 ansatt som det første 
mobbe ombudet i Oslo. Ombudet er organisert som en egen enhet og er en 
uavhengig instans som har ansvaret for barnehage, grunnskole og videregående 
skole, og skal være et lavterskeltilbud som kan benyttes av både elever, foresatte 
og ansatte. Kjerstin Owren er utdannet lektor, og har videreutdanning i skolemiljø
arbeid, skoleledelse og barnerettigheter. (Foto: Oslo kommune/Sturlason)

Om forfatteren

KRONIKK
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Forvaltningsloven § 16 pålegger forvaltningen å 
sende forhåndsvarsel til den som er part i saken, og 
som ikke allerede ved søknad eller på annen måte, 
har uttalt seg i saken. Bestemmelsen gjelder også for 
skolen når den fatter enkeltvedtak. 

Det er den eller de som er part i saken som skal 
varsles. Som part i saken regnes den eller de som 
saken direkte gjelder. I skolesam menheng betyr 
dette at når en elev er part i saken, skal skolen varsle

• Elevens foreldre
• Eleven selv skal varsles fra han/hun fyller 15 år

Dersom barnevernet har tatt over omsorgen for 
eleven, er hovedregelen at barneverntjenesten skal 
varsles i stedet for foreldrene. 

Forhåndsvarselet skal gis i så god tid før vedtaket 
treffes at parten har en reell mulighet til å uttale seg 
og påvirke resultatet av saksbehandlingen. Parten 
skal få en rimelig frist for å uttale seg.  Normalt vil 
det være tilstrekkelig med en frist på 14 dager. I 
saker hvor avgjørelsen bør tas raskt, for eksempel i 
saker om bortvisning, kan fristen settes kortere.

Varselet skal som hovedregel gis skriftlig. Munt-
lig varsel forutsetter at det er særlig byrdefullt å gi 
skriftlig underretning, eller at saken haster.

I tillegg til den generelle bestemmelsen i forvalt-
ningsloven har forskrift til opplæringsloven egne 

varslingsbestemmelser når det er fare for at eleven 
ikke kan får vurdering med karakter i fag eller ned-
satt karakter i orden og oppførsel. Slike varsler skal 
sendes snarest mulig, slik at eleven har mulighet til å 
redde karakteren.

Et forhåndsvarsel skal gjøre rede for hva saken 
gjelder og ellers inneholde det som er nødvendig 
for at parten på forsvarlig måte kan ivareta sine 
interesser, blant annet om retten til å se sakens 
dokumenter. 

Loven gjør visse unntak fra plikten til å sende 
forhåndsvarsel. Forhåndsvarsling kan unnlates dersom

• Forhåndsvarsling ikke er praktisk mulig eller vil 
medføre fare for at vedtaket ikke kan gjennom-
føres, 

• Parten ikke har kjent adresse og ettersporing av 
ham vil kreve mer tid eller arbeid enn rimelig i 
forhold til partens interesser og til betydningen 
av varslet, 

• Vedkommende part allerede ved søknad eller på 
annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal 
treffes og har hatt rimelig foranledning og tid 
til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må 
anses åpenbart unødvendig

I skolesammenheng vil det ofte være det siste 
alterna tivet som er aktuelt.

Forhåndsvarsel i saker 
om enkeltvedtak
Det er et viktig rettssikkerhetsprinsipp at den som blir direkte berørt 
av en avgjørelse skal ha mulighet til å si sin mening før vedtaket blir 

fattet. Ofte vil de berørte kunne gi viktig informasjon som gjør det 
enklere for forvaltningen å fatte riktig vedtak.

?SPØRRESPALTEN?
For Skolelederen
Lene Marita SaintSollieux
Seniorrådgiver/jurist
Veilederen.no

Kommende webinarer 
fra Skolelederforbundet
Den pågående pandemien gjør at vi dessverre har vært nødt til å avlyse noen fysiske 
kurs og konferanser. Imidlertid kan vi tilby flere webinarer. Du finner link til på melding 
når du klikker deg inn på fanen for Lederskolen på våre hjemmesider Skoleleder-
forbundet.no. På våre hjemmesider får du også alltid en oppdatert oversikt over 
opplærings tilbudet. I den nærmeste fremtid tilbyr vi følgende webinarer: 

KONFLIKTKOMMUNIKASJON
3. november kl. 15.00 – 15.50
Kurset er en innføring i den anerkjente 
amerikanske organisasjonspsykologen 
Marshal Rosenbergs kommunikasjons-
modell. Ofte bunner konflikter på jobben i 
sviktende kommunikasjon, misforståelser, 
skyttergravskrig og omkamper. Lederen 
har et særlig ansvar når det gjelder både 
å forebygge, men også å løse konflikter. 
Dette kurset ser nærmere på hvilke trekk 
som kjennetegner empatisk dialog, og 
hvordan man kan finne frem til såkalte 
vinnvinnsituasjoner. Observasjons og 
lytteevne er ikke bare medfødt – men kan 
trenes opp! 

Avdekking av underliggende behov og 
emosjonsforståelse er sentralt i kurset, 
som er nyttig både for ledere som står i en 
fastlåst konflikt, som må megle mellom to 
ansatte, eller som rett og slett bare vil bli 
mer bevisst måten vedkommende kommu-
niserer på.

BERGENSKONFERANSEN 2020
Webinaret er satt opp på torsdag den 12. oktober 
og fredag den 13. oktober fra kl. 12.00 – 14.00. 
Det er samme program begge dagene.
Fokus for konferansen i år er skoleledelse 
og – utvikling med utgangspunkt i leder-
gruppen. Professor Jan Merok Paulsen ved 
Oslo MET vil gjennomføre webinaret med 
to tema; «Ledelse av effektive fellesskap 
fra midtlinjen» og «Hvordan utnytte leder-
gruppenes potensial bedre?».

Webinaret er lagt opp til at ledergrup-
pen på en skole sitter samlet og ser på 
faginnlegg og deretter arbeider med gitte 
problemstillinger. Det er imidlertid fullt 
mulig å ha utbytte av webinaret ved å delta 
individuelt. 

Webinaret er gratis og åpent både for 
medlemmer og ikkemedlemmer. Ved full-
tegning vil medlemmer bli prioritert.

OMDØMMEBYGGING FOR SKOLER
Tid: 1. desember kl. 15.00 – 15.50
Mange ledere erfarer at omgivelsene er 
mest interessert i skolen når noe kritikk-
verdig kommer opp. Dessverre farges folk 
oppfatning lett av negativ omtale, dersom 
skolen selv ikke driver aktiv omdømme-
bygging. Dette kurset gir praktiske verk-
tøy for skoleledere som ønsker å sette 
egen skole på kartet – på en positiv måte 
– for å gjøre den attraktiv for målgrup-
pene du søker innpass hos. Kursholder er 
kommunikasjonsansvarlig Modolf Moen i 
Skolelederforbundet.

SYNLIGHET I SOSIALE MEDIER
Tid: 5. januar 2021 kl. 15.00 – 15.50
Sosiale medier utgjør en sentral del av 
mange virksomheters omdømme- og rela-
sjonsbygging. 

Dette webinaret tar for seg hvordan skol-
er og barnehager kan lage godt og engasjer-
ende innhold som styrker deres posisjon hos 
de ønskede målgruppene. Du lærer strategier 
for hvordan du kan bygge positiv synlighet for 
din skole eller barnehage. Det blir gjennom-
gang av mange gode eksempler som skaper 
synlighet på en god og effektiv måte. På kur-
set vies det også oppmerksomhet til grensene 
for hva slags innhold som er formålstjenlig å 
publisere. Kursholder er kommunikasjonsans-
varlig Modolf Moen i Skolelederforbundet.

Les i neste utgave av Skolelederen

Samordnet innsats for 
utsatte barn og unge
En rekke enkelttjenester møter barn og unge med 
tilbud om oppfølging på ulike områder. Flere til-
synsrapporter har imidlertid vist at manglende 
samhandling om oppfølging av utsatte barn og 
unge er et problem. Barn og unge får ikke den 
oppfølgingen de har behov for, fordi samarbei-
det mellom ulike tjenestetilbydere ikke funger-
er. Fafo har nylig utgitt en rapport som drøfter 
hvordan bedre tverrsektorielt samarbeid og mer 
helhetlig og tidlig innsats overfor utsatte barn 
og unge kan fremmes. Rapporten heter Trøbbel 
i grenseflatene og i neste utgave av Skolelederen 
skriver forskerne selv om hvilke funn de har gjort. 

I slutten av januar og begynnelsen av februar 
har vi to kurs for tillitsvalgte som begge 
holdes på Scandic Oslo Airport ved Gard-
ermoen. Kursene er gratis og Skoleleder-
forbundet dekker reise og opphold for del-
takerne. Påmeldingsfrist til begge kursene 
er 27. november. Du kan melde deg på 
via kursoversikten på våre nettsider Hvis 
du har spørsmål om kursene kan du kon-
takte spesialrådgiver Roar Vea på epost: 
Roar.Vea@Skolelederforbundet.no

Kurs om tillitsvalgtrollen 
(21. og 22. januar 2021).
Deltakerne vil få bedre kjennskap til hoved-
avtalen og hovedtariffavtalen i KS, partsfor-
hold, forhandlinger og drøftinger, medvirkning 
i kommuner, fylkeskommuner og på skolen, 
tillitsvalgtes og arbeidsgivers rettigheter og 
plikter, regler om permisjon, frikjøp og opp
læring, arbeidstvistloven og tariffrett. 

Kurs i forhandlingsteknikk 
(4 og 5 februar 2021).
Kurset inneholder en teoretisk del og en praktisk 
del. Den teoretiske delen vil bl.a. ta for seg hjem-
melsgrunnlaget i avtaleverket, siste års lønnsopp
gjør, sentrale begreper og forhandlingsteknikk.

 I den praktiske delen vil deltakerne få prøve 
seg som forhand lere. Her blir det forberedelse, 
gjennomføring og evaluering av forhandlingene.

Tillitsvalgtkurs: 
Husk påmeldingsfrist 

27. november

Ill.foto: Istockphoto
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Boliglån fra

1,39% Flytt lånet og få mer til overs

Priseks.:
Boliglån inntil 50 % av verdigrunnlag, eff. rente 1,45 %, 2 mill., o/25 år, totalt: 2 383 732,-.
Boligstart inntil 85 % av verdigrunnlag, eff. rente 1,41 %, 2 mill., o/25 år, totalt: 2 372 563,-.
Pris pr. 01.06.20 for nye lån og kan bli endret. Gjelder YS-medlemmer.

Gjennom bankavtalen med Nordea Direct har flere  
tusen YS-medlemmer sikret seg en av landets laveste 
boliglånsrenter.
Har du sjekket hvor mye du kan spare?

Dette får du som medlem Skolelederforbundet:
• Boliglånsrente fra 1,39 % nom. rente
• Lån til første bolig, 1,35 % nom. rente
• Ingen etableringskostnad på boliglån

Send oss en uforpliktende søknad på nordeadirect.no,  
det kan lønne seg å flytte boliglånet til medlemsbanken.
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