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1. INNLEDNING
Prosjekt «Voksne over 19 år uten studie- eller yrkeskompetanse som ikke har rett til
videregående opplæring: Arbeidsledige, permitterte og sysselsatte» ønsker å opprette et
pilotprosjekt for voksne søkere. Formålet med tiltaket er å gi voksne uten rett til videregående
opplæring til generell studiekompetanse, slik at de kvalifiserer seg for høyere utdanning etter
23/ 5 regelen. Voksne søkere med rett vil også kunne få tilbud om opplæring hvis plasser
ledig. Nettskolen i Finnmark tilbyr studiekompetansefagene som fjernundervisning.

2. BAKGRUNN
Regjeringen har som mål at ni av ti skal fullføre og bestå videregående opplæring i 2030.
Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden inneholder tiltak for at flere
ungdom og voksne skal bestå med studie- eller yrkeskompetanse og være godt forberedt til
videre utdanning og arbeidslivet.
Stortinget har gjennom «Utdanningsløftet» bevilget midler til Troms og Finnmark
fylkeskommune. Det er fire tiltak i Utdanningsløftet, hvorav dette er et av de fire tiltakene.
Målgruppen for ordningen var til å begynne med permitterte og arbeidsledige som har fullført,
men ikke bestått videregående opplæring. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett kom det
endringer tilknyttet tilskuddet. Endringen innebar at sysselsatte, som ikke har studie- og
yrkeskompetanse og som ikke har rett til videregående skole, ble tatt inn i målgruppen.
Tilskuddet skal benyttes til å gi ledige, permitterte og sysselsatte opplæringstilbud slik at de
får mulighet til å oppnå studie- eller yrkeskompetanse på videregående nivå. Dette vil gi flere
personer bedre forutsetninger for en varig tilknytning til arbeidsmarkedet.
Med en endring i målgruppen ved revidert nasjonalbudsjett vil fylkeskommunen nå også ha
mulighet til å bruke midlene bevilget til opplæring til alle personer som ikke har rett til
videregående opplæring. Kunnskapsdepartementet oppfordrer fylkeskommunene til å
prioritere permitterte og ledige.
Ledige som har voksenrett til videregående opplæring skal allerede være omfattet av
fylkeskommunens tilbud og vil ikke være målgruppe for dette tilbudet, men vil tilbys
opplæring hvis det er ledige plasser.
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Det er ingen nedre aldersgrense for målgruppen (tiltaket er ikke begrenset til voksne over 25
år), men årets avgangskull fra videregående opplæring er ikke en del av målgruppen fordi de
er omfattet av et eget fullføringstilskudd.
Troms og Finnmark fylkeskommune ved Voksenopplæringen har et inntak hver høst til
generell studiekompetanse gjennom Nettskolen i Troms og Finnmark. Med bakgrunn i
tilbakemeldinger fra næringslivet gjennom dialogmøter, arbeidslivsmesse i regi av NAV, og
samtaler med andre samarbeidspartnere og interessenter er det avdekket et behov for et
utvidet tilbud, som også inkluderer voksne som ikke har rett til gratis videregående opplæring.
Nettskolen har god erfaring med fjernundervisning og ressurser til å gi kandidater opplæring
som leder til generell studiekompetanse. Etter fullført utdanning kvalifiserer kandidatene til å
søke høyere utdanning etter 23/5-regelen.

3. FORMÅL
Formålet med å opprette et tilbud innen generell studiekompetanse er for å imøtekomme et
behov arbeids- og næringslivet etterspør og gi målgruppen mulighet til å kvalifisere seg for
arbeidslivet, slik at de får bedre forutsetninger til en varig tilknytning til arbeidsmarkedet.
Tiltaket vil også øke fleksibiliteten og forutsigbarheten i tilbudsstrukturen i
voksenopplæringen, samt styrke og utvikle digitale kurs- og opplæringstilbud i regionen
sammen med etablerte tilbydere.

Overordnet mål er å gi arbeidsledige, permitterte og sysselsatte som står uten rett til
videregående opplæring, og med behov for å formalisere sin kompetanse i form av
studiekompetanse, mulighet til å kvalifisere seg for høyere utdanning.
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4. MÅLGRUPPE
•

Ledige/ permitterte og sysselsatte, som ikke har fullført og bestått studiekompetanse,
og som ikke har rett til videregående opplæring.

•

Ledige/ permitterte og sysselsatte, som har rett til videregående opplæring, kan
inkluderes i målgruppen hvis ledig plass.

Alle personer som er bosatt i Troms og Finnmark og som har bestått grunnskole eller lignende
kan søke opptak til dette tilbudet hvis kriteriene over ligger til grunn. Det er ingen nedre
aldersgrense for målgruppen (tiltaket er ikke begrenset til voksne over 25 år), men årets
avgangskull fra videregående opplæring er ikke en del av målgruppen fordi de er omfattet av
et eget fullføringstilskudd.
Forutsetning for opptak er søknad i www.vigo.no (voksenopplæring) og oversatt
dokumentasjon på tidligere skolegang.

5. EVALUERING
Tiltaket i dette prosjektet vil bli rapportert til Kompetanse Norge. Rapportering skjer 3 ganger
i året om deltakelse, gjennomføringsstatus og ressursbruk. Rapporteringen gjøres av
prosjektledere.
Evaluering av tiltaket internt vil skje etter inntak og etter eksamen høsten 2022.

6. VEDLEGG
Informasjon om fjernundervisning fra Nettskolen i Finnmark
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Vedlegg 1

Informasjon om nettundervisning til generell studiekompetanse fra
Nettskolen i Finnmark
Generelt om opplæringen:
Elever og lærere tilknyttet Nettskolen vil få tett oppfølging og veiledning via Teams.
Læringsplattformen som brukes er Its Learning. Opplæringen starter med en oppstartsamling
der man gjennomgår maskinvare, opplæring av programvare, utlån av bøker, eleven får møte
sin egen lærer og andre elever på samme kurs.
Oppstartsamlingene vil være 6.-7/2 i Honningsvåg og 13.-14/2 Tromsø.
Nettundervisningen er som vanlig undervisning, men foregår i et virtuelt klasserom der
elevene møter faglæreren til undervisning. Det spiller ingen rolle hvor eleven bor, eleven
kobler seg bare opp til klasserommet via en nettlenke.
Eleven vil jobbe på en litt annen måte enn det man tradisjonelt pleier, ved at omvendt
undervisningsmetodikk benyttes. Det innebærer at eleven i forkant av timene ofte jobber med
e-leksjoner og/eller oppgaver og samarbeider digitalt med sine medelever.
Hver undervisnings-økt med lærer blir også filmet og lagt ut slik at elever som har vært borte
fra undervisning på grunn av sykdom, jobb og så videre, kan se opptakene i etterkant. Vi tar
ikke opptak av faglige diskusjoner i elevgrupper pga. GDPR samt at elevene ikke skal føle
seg «overvåket» i en god diskusjon.
Nettlærer skal følge de samme retningslinjer som andre lærere i henhold til opplæringsloven.
Alle deltakerne blir registrert som elever. Det er 30 elevplasser i hvert fag (15 plasser i norsk
for minoritetsspråklige). Alle elvene bli registrert ved Nordkapp vgs og vi benytter oss av
administrasjonen ved Nordkapp vgs for administrasjon, eksamen og dokumentasjon.
Elevene som har Norskfaget kommer opp til eksamen i norsk skriftlig, pluss at det er mulighet
å bli trukket opp i en eksamen skriftlig eller muntlig. Vi har en egen klasse med Norsk for
minoritetsspråklige med kort botid. Retningslinjer for eksamen og dokumentasjon følges.
Timeplanen fastsettes etter avtale med lærer i januar.
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