Høringsbrev – Forslag om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven.
Forskriftens kapittel 13 Oppfølgingstenesta i vidaregående opplæring.
Østfold fylkeskommune har behandlet høringen og støtter i all hovedsak forslaget til
endringer i forskrift. Endringene tydeliggjør oppfølgingstjenestens rolle og oppgaver.
Vi har følgende kommentarer og forslag til justeringer:
§ 13-1 Formål
Foreslår endring til ”…får tilbud og opplæring, arbeidspraksis, andre kompetansefremjande
tiltak…” Ordet ”arbeid” er brukt i forslaget til endring av forskriften, men dette kan assosieres
til lønnet arbeid, noe som er kommentert i høringsbrevet at man vil bort fra (jfr. side 3, første
avsnitt). Vi foreslår derfor å erstatte ordet ”arbeid” med ”arbeidspraksis”.
§ 13-2 Målgruppe
Punkt d). Her er det brukt ordet ”opplæringskontakt”, skal være ”opplæringskontrakt”.
§ 13-3 Oppgåver
Foreslår bytte av rekkefølge på punktene b) og c). Punkt c) bør komme før punkt b) fordi det
er mest hensiktsmessig å opprette kontakt med hver enkelt ungdom før man gir ut skriftlig
informasjon.
Forslagets § 13-3 bokstav b) innebærer at OT skal gi skriftlig informasjon til alle i målgruppa
om hvilke rettigheter de har først og fremst knyttet til opplæringsretten. Videre presiseres det
at OT gjennom sitt koordinerings- og samordningsansvar har ansvar for å formidle og
samordne tilbud fra ulike instanser. Med dette mener departementet at OT har ansvaret for å
sørge for at målgruppa gis relevant og kortfattet informasjon om andre tjenesteytere, tilbud og
ordninger som ligger utenfor de som er hjemlet i opplæringsloven. Den skriftlige
informasjonen er ment som en første kontakt med ungdommen.
Det stilles spørsmål ved hva som menes med ”skriftleg informasjon” i punkt b). Foresatte til
ungdom som ikke er myndig skal få den samme informasjonen. Det anses som lite
hensiktsmessing å sende ut informasjon i brevs form før man har etablert kontakt med
ungdommen. Det vil i tillegg påføre store portokostnader. Det er heller ikke et alternativ å
bruke tid på å skrive inn en og en e-post adresse til ungdommene. OT har flere forslag til hvor
det ville være hensiktsmessig å gi skriftlig informasjon om hvilke rettigheter de har.
Skriftlig informasjon om hvilke rettigheter ungdommen har, blir gitt etter det er
etablert kontakt med ungdommen.
Oppfølgingstjenesten sørger for at rådgivere i 10. klasse og rådgivere i videregående
skole har skriftlig informasjon om oppfølgingstjenesten og elevenes rettigheter dersom
deres elever velger å ikke lenger være i videregående opplæring. Denne informasjonen
blir gitt i avklaringsmøte med eleven før eleven avbryter opplæring (videregående
skole) eller til de elevene som ikke søker videregående opplæring etter 10. klasse.
Informasjonen legges ut på www.vilbli.no og lignede nettsteder, fylkets
hjemmeside/skolenes hjemmeside/egen nettside for oppfølgingstjenesten.

Elever som søker via Vigo-systemet og krysser av for ”søker ikke videregående
opplæring” får en melding på skjermen om sine rettigheter dersom han/hun ikke
velger videregående opplæring.
§13-4 Samarbeid og koordinering
Siste ledd: Forslag om å stryke “som ønsker det” for å fokusere på hva oppfølgingstjenesten
kan. Forslaget blir da:
Oppfølgingstjenesta kan bistå skolane i arbeidet med å redusere fråfallet frå vidaregåande
opplæring gjennom arbeid med rådgiverane i grunnskolen og vidaregåande opplæring.

