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Sommerskole 2020 vs bruk av LØFT-midler 2020
Fylkesrådens forslag til vedtak/innstilling
Tildeling av midler – bruk av LØFT-midler – til alle skoler
Fylkesråden ønsker å sikre god oppfølging av den enkelte elev ved alle de videregående
skolene og vil derfor tildele ovennevnte LØFT-midler til alle skolene for å understreke dette
ansvaret og gi skolene et økt pedagogisk handlingsrom i arbeidet med dette. Dette vil i tillegg
kompensere for at planlagte sommerskoletilbud ikke gjennomføres. Det understrekes at det
da vil påligge alle skoler et særskilt ansvar for – gjennom konkrete tiltak - å hjelpe
frafallsutsatte elever og elever som står i fare for å stryke eller få IV.
Vedr tilbud om sommerskole i tidligere Akershus og Østfold fylkeskommuner
Som følge av at ansvaret for å hjelpe frafallsutsatte elever og elever som står i fare for å stryke
eller få IV legges på alle Vikens videregående skoler, og andre forhold belyst i notatet, avlyses
sommerskolene-kursene som er planlagt gjennomført ved to tidligere Akershusskoler. Det
samme gjelder eksamensrettede kurs som var planlagt i tidligere Østfold fylkeskommune
sommeren 2020.
19.05.2020
Siv Henriette Jacobsen
fylkesråd for utdanning og kompetanse

Bakgrunn for saken
I de tre opprinnelige fylkeskommunene har «Sommerskolen» hatt ulikt formål, og følgelig
vært organisert og drevet ulikt. Seksjon for kompetanse og skoleutvikling har kartlagt hvilke
tilbud med sommerskole de tre tidligere fylkeskommunene har hatt, og hvordan disse
tilbudene har vært organisert.

Fakta
Av kartleggingen kommer det frem at tidligere Østfold fylkeskommune og Buskerud
fylkeskommune, har hatt sommerskole der hovedformålet har vært å tilby elever på yrkesfag
som enten har fått karakteren 1 eller IV i matematikk og/eller naturfag, en ekstra mulighet til
å bestå fagene ved å gjennomføre et toukers-kurs med eksamen siste kursdag. Tidligere
Østfold fylkeskommune har hatt denne ordningen i en del år, mens Buskerud fylkeskommune
valgte å avvikle ordningen i 2016 på bakgrunn av en evaluering som ble gjennomført, og har
følgelig ikke hatt tilbud om sommerskole de siste årene.
I tidligere Akershus fylkeskommune har oppfølgingen av elever som enten har fått karakteren
1 eller IV i matematikk, naturfag og en del andre fag, vært overlatt til veiledningssentrene som
selv har gjennomført slike kurs på kveldstid i løpet av høst- og/eller vårsemesteret. Da i
forbindelse med NUS-eksamen i disse fagene. Sommerskolen i tidligere Akershus
fylkeskommune har hatt som formål å øke rekrutteringen til yrkesfaglige studieprogram, og
har vært en sentral del av yrkesfagløftet. Sommeren 2019 ble det gjennomført sommerskole
for åttende- og niendeklassinger ved Skedsmo videregående skole og Ås videregående skole.

Problemstillinger og alternative løsninger
Planlagt tilbud sommeren 2020
Tidligere Østfold fylkeskommune
Tidligere Østfold fylkeskommune hadde allerede før 1.1.2020 bestemt at de ønsket å
gjennomføre toukers kurs i matematikk ved fire ulike videregående skoler sommeren 2020.
Den tidligere fylkeskommunen hadde overført øremerkede midler inn i Viken fylkeskommune.
Det ble senere i samråd med arrangørskolene, bestemt at tilbudet skulle åpnes opp for alle
elever i Viken fylkeskommune, men da med et tak på antall kursplasser.
Etter samtale med arrangørskolene i uke 16 var samtlige skoler fremdeles positive til å
gjennomføre sommerkursene forutsatt at situasjonen tillot dette. Skolene understreket
samtidig at det er utfordrende å skulle planlegge slike kurs når usikkerheten på hvordan
nasjonale og lokale retningslinjer vil være i august. Det er også en utfordring knyttet til
rekruttering av både lærere og elever i den usikre situasjonen de står i.
Et argument for å gjennomføre disse kursene, er å gi elever med karakteren 1 eller IV en
ekstra mulighet til å bestå matematikk slik at disse elevene ikke skal stoppe opp i
utdanningsløpet sitt. Ifølge seksjon for inntak og dimensjonering er det skolene selv som
vurderer hvem som skal få fortsette fra vg1 til vg2, og den vurderingen skal ikke gjøres på
grunnlag av antall 1 eller IV en elev har. Skolene skal gjøre en helhetlig vurdering av elevenes
ferdigheter og kunnskaper. Det vi si at karakteren 1 eller IV alene i matematikk ikke er grunn
nok til at en elev ikke skal fortsette fra vg1 til vg2.
Et hensiktsmessig alternativ kan være å gjennomføre slike kurs i høstferien slik at elever som
enten har karakteren 1 eller IV i matematikk, kan ta sikte på å få gjennomført sentralgitt
eksamen i november 2020.
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Bruk av LØFT-midler i 2020
For 2020 ligger det inne 6,2 mill kr i såkalte LØFT-midler i budsjettet for kompetanse. Dette er
post som har kommet inn i budsjettet fra gamle Østfold fk, der skolene fikk en fast sum på
100 000 hver seg til tiltak for å redde ståkarakter for elever som sto i fare for å stryke. Dette
budsjettet ble økt med 5 mill ekstra til dette i 2019.
Fylkesdirektøren har tidligere gitt sin tilslutning til at disse midlene skal fordeles på Vikens 58
skoler med en tildeling på 100 000 til hver og med følgende kriterier for bruk av tildelte
midler:





Konkrete tiltak for å redde ståkarakter for elever som står i fare for å stryke
Konkrete tiltak for frafallsutsatte elever
Midlene kan brukes til å forsterke eksisterende tiltak (eksempelvis som en del av IKOarbeidet) eller nye tiltak
Midlene kan brukes frem mot avslutning av inneværende skoleår og høsthalvåret
2020.

Tidligere Akershus fylkeskommune
Det er planlagt å gjennomføre sommerskole innen yrkesretningene bygg og anlegg og frisør,
blomster, interiør og eksponeringsdesign ved to videregående skoler i tidligere Akershus
fylkeskommune. Formålet med denne formen for sommerskole, er å rekruttere elever til disse
yrkesfaglinjene. Deltakere til disse tilbudene er åttende- og niendeklassinger som går på
nærliggende ungdomsskoler.
Etter samtale med arrangørskolene peker også disse, i likhet med Østfoldskolene, på
utfordringer knyttet til planlegging av kursene, og ikke minst rekruttering av lærere som står i
en utfordrende situasjon med digital undervisningen. Rekruttering av ungdomsskoleelever til
disse tilbudene er også ekstra krevende, da man ikke har oversikt over hvilke elever som er
mulige søkere til disse linjene i fremtiden.
Det er ikke planlagt tilbud om sommerskole ved noen av skolene i tidligere Buskerud
fylkeskommune sommeren 2020.
Avslutningsvis nevnes at kompetanseområdet jobber med å planlegge hvordan
Sommerskolen i Viken fylkeskommune skal se ut fra sommeren 2021.

Vurdering
Med koronasituasjonen og nedstengte skoler, har høyeste prioritert for alle de videregående
skolene vært å gi elevene best mulig opplæring og hjelpe utsatte elever på best mulig måte
innenfor rammen av digital hjemmeundervisning. Dette fortsetter å være høyeste prioritet
etter gjenåpningen av skolene og i den tiden som gjenstår av skoleåret. Det har vært og er
fortsatt en ekstraordinær og krevende situasjon for elever, lærere og ledere i skolen, og det
viktigste nå vil være å lande inneværende skoleår på best mulig måte.
Til tross for formidabel innsats fra skolene, vil det kunne forventes en økning av elever som
trenger ekstra hjelp og oppfølging for å komme seg videre og godt gjennom videregående
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opplæring. Å hjelpe disse er et ansvar som ligger på alle Vikens videregående skoler, og vil bli
spesielt viktig det kommende skoleåret.
For å sikre god oppfølging av den enkelte elev ved alle skolene, vil en tildeling av ovennevnte
LØFT-midler til alle skolene understreke dette ansvaret og gi skolene et økt pedagogisk
handlingsrom i arbeidet med dette.

Konsekvenser
Med dette velges en løsning der alle skolene har et særskilt ansvar for oppfølging av
frafallsutsatte elever og elever som står i fare for å stryke eller få IV. Etter et særdeles
krevende semester for skolene, anses dette som en bedre løsning enn å gjennomføre
sommerskoletilbud ved enkeltskoler, der disse belastes ytterligere kapasitetsmessig.

Vedtakskompetanse
Reglement for Viken fylkesråd

4

