Fylkestingets behandling:
Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)
Debatten i saken ble holdt under fellesmøtet med Ungdommens fylkesråd.
Representanten Inger-Christin Torp (Ap) framsatte følgende tilleggsforslag:
Opplæring, kultur og helsekomiteens ber fylkestinget gi følgende styringssignaler for
oppfølging av tilstandsrapporten for videregående opplæring 2013:
1. Østfold fylkeskommune fortsetter arbeidet med «Krafttak for lærling», herunder
kvalitetssikre overgangene fra grunnskole til videregående skole. Målet om at flest mulig
skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig resultat står ved lag.
2. Østfold fylkeskommune intensiverer arbeidet med å virkeliggjøre samfunnskontrakten og
skaffe læreplasser til alle som trenger det på yrkesfag, jf. økonomiplanvedtaket av juni
2014: «Over en toårs periode skal det skje en opptrapping for å sikre at alle kvalifiserte
søkere med ungdomsrett får læreplass. Etter den brede innsatsen for å få flere til å fullføre
og bestå de siste årene, er mangel på lærlingeplasser den største enkeltårsaken til frafall i
videregående skole. Tilstrekkelig antall lærlingeplasser er også helt avgjørende for å sikre
nødvendige fagarbeidere i både offentlig og private virksomheter i Østfold. Vi trenger
rundet 1250 plasser pr år i Østfold.
3. Det bes om en sak på hvordan Østfold fylkeskommune kan jobbe med å få ned
strykprosenten i henholdsvis studiespesialisering og på yrkesfag.
4. Lærlingeundersøkelsen 2013 bes fulgt opp på følgende områder:
 Planlegging og vurdere av lærlingens arbeid.
 Opplæring av opplæringskontor, faglige ledere og instruktører.
 Samarbeidsproblemer, mobbing og seksuell trakassering på arbeidsplassen.
5. Elevundersøkelsen 2013 bes fulgt opp spesielt på følgende områder:
 Arbeidsro i klasserommet.
 Elevmedvirkning.
 Vurdering, oppfølging og tilbakemeldinger for å bli bedre i fag.
 Læringskultur.
Votering:
Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling og Inger-Christin Torps forslag ble enstemmig
vedtatt.

Fylkestingets vedtak 22.10.2014:
Tilstandsrapporten 2013 for videregående opplæring i Østfold fylkeskommune tas til
orientering med følgende styringssignaler for oppfølging:
1. Østfold fylkeskommune fortsetter arbeidet med «Krafttak for lærling», herunder
kvalitetssikre overgangene fra grunnskole til videregående skole. Målet om at flest mulig
skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig resultat står ved lag.
2. Østfold fylkeskommune intensiverer arbeidet med å virkeliggjøre samfunnskontrakten og
skaffe læreplasser til alle som trenger det på yrkesfag, jf. økonomiplanvedtaket av juni
2014: «Over en toårs periode skal det skje en opptrapping for å sikre at alle kvalifiserte
søkere med ungdomsrett får læreplass. Etter den brede innsatsen for å få flere til å fullføre
og bestå de siste årene, er mangel på lærlingeplasser den største enkeltårsaken til frafall i
videregående skole. Tilstrekkelig antall lærlingeplasser er også helt avgjørende for å sikre

nødvendige fagarbeidere i både offentlig og private virksomheter i Østfold. Vi trenger
rundet 1250 plasser pr år i Østfold.
3. Det bes om en sak på hvordan Østfold fylkeskommune kan jobbe med å få ned
strykprosenten i henholdsvis studiespesialisering og på yrkesfag.
4. Lærlingeundersøkelsen 2013 bes fulgt opp på følgende områder:
 Planlegging og vurdere av lærlingens arbeid.
 Opplæring av opplæringskontor, faglige ledere og instruktører.
 Samarbeidsproblemer, mobbing og seksuell trakassering på arbeidsplassen.
5. Elevundersøkelsen 2013 bes fulgt opp spesielt på følgende områder:
 Arbeidsro i klasserommet.
 Elevmedvirkning.
 Vurdering, oppfølging og tilbakemeldinger for å bli bedre i fag.
 Læringskultur.
Følgende hadde ordet i saken: Inger-Christin Torp, Gretha Thuen, May Hansen, Simen Nord,
Siv Henriette Jacobsen og Håvard Jensen.

