Datainnsamling om voksne i videregående opplæring
Liedutvalget om videregående opplæring har behov for pålitelige data om voksne til utvalgets
første utredning som leveres 10. desember 2018. Vi håper derfor dere kan bidra med å
samle inn noen sentrale tall om voksne i videregående opplæring. Svarene fylles ut i
vedlagte regneark og sendes til Liedutvalget@kd.dep.no innen 10. oktober 2018.
Vi ber om at dere bruker vedlagte regneark for utfyllingen.
Hvis dere har spørsmål til selve datainnsamlingen kan dere ta kontakt med Ingrid
Giskegjerde.
Før dere starter på spørreskjemaet er det viktig at dere leser gjennom presiseringene under,
slik at vi sikrer at dataene blir av best mulig kvalitet.
Vi er klar over at fylkeskommunene har noe ulike registreringsrutiner. Vi vet f.eks. at noen
steder må man søke hvert år, mens andre steder søkes kun første året. Det er derfor fint om
dere bruker kommentarfeltet til å beskrive hva som registreres, eventuelt om det er andre
forhold dere mener vi bør være klar over i behandling av tallene.
Presiseringer for datainnsamlingen
For å få gode og meningsfulle tall er det avgjørende at alle teller på samme måte. Vi vil
derfor presisere følgende:
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Voksne defineres som en person som er 25 år eller mer, det vil si personer født 1993
eller tidligere
Voksne i ordinær videregående opplæring og voksne i egne voksentilbud rapporteres
samlet
Kun personer som hører til i fylket skal inkluderes i tallmaterialet
Lærlinger er ikke en del av denne datainnsamlingen da vi har god statistikk om
voksne lærlinger
Kurs for praksiskandidater skal ikke inkluderes i datamaterialet
Det er viktig at hver person kun telles en gang
Den ordinære videregående opplæringen har andre opptakssystemer enn de rene
voksentilbudene. Telledatoene blir derfor ulike. Dette er presisert i hvert spørsmål.

Spørreskjema om voksne
Under følger en oversikt over de dataene vi ønsker at dere oppgir. Ikke bruk tabellene under,
de er kun ment som informasjon. Det er viktig at dere benytter vedlagte regneark.
Spørsmål 1: Hvor mange søker om videregående opplæring - fordelt på rettsstatus og
utdanningsprogram
1a) Vi ber dere oppgi hvor mange voksne som totalt har søkt om videregående opplæring.
Både voksne i egne tilbud og voksne i ordinær videregående skal inngå i tallgrunnlaget, men
rapporteres samlet. For ordinær videregående er telletidspunktet 1. mars 2018 mens det for
voksentilbudene er perioden fra 1. oktober 2017 til og med 30. september 2018.
Søkere skal fordeles på rettsstatus i tråd med opplæringsloven, om mulig spesifiser også
etter voksenrett, fullføringsrett eller påbyggingsrett (blått felt).
Det er viktig at hver person kun telles en gang.
Rettsstatus

Antall voksne søkere

Eventuelle kommentarer

Antall voksne søkere med
rett


Herunder voksenrett
§4A-3 første ledd



Herunder fullføringsrett §4A-3 andre ledd



Herunder
påbyggingsrett §4A3 sjuende ledd

Antall voksne søkere uten
rett
Totalt antall voksne søkere

1b) Ta utgangspunkt i totalt antall søkere i spørsmål 1a. Vi ber dere oppgi hvordan søkerne
fordeler seg på de ulike utdanningsprogrammene. Vi er klar over at voksne ofte søker om en
opplæring som fører til en bestemt sluttkompetanse, men for å gjøre det enkelt ber vi altså
om at dere oppgir hvilket utdanningsprogram de har søkt.
Det er viktig at hver person kun telles en gang.
Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
2

Antall søkere

Eventuelle kommentarer

Helse- og oppvekstfag
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service- og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Medier og kommunikasjon
Kunst, design og arkitektur
Påbygging til generell
studiekompetanse
Et eller flere av de seks fellesfagene
fra studiespesialisering (six-pack)
Totalt antall voksne søkere

Spørsmål 2: Hvor mange fikk tilbud og hvor mange fikk ikke et tilbud om videregående
opplæring?
2a) Ta utgangspunkt i antall søkere i spørsmål 1. Vi ber dere oppgi hvor mange av disse
som fikk tilbud om videregående opplæring i løpet av 1. oktober 2017 til og med 30.
september 2018. Vi ber om at dere fordeler personene på rettsstatus, om mulig spesifiser
også om de fikk tilbud etter voksenrett, fullføringsrett eller påbyggingsrett (blått felt).
Både voksne i egne tilbud og voksne i ordinær videregående skal inngå i tallgrunnlaget, men
som i spørsmål 1 skal de rapporteres samlet. Det er viktig at hver person kun telles en gang.
Rettsstatus
Antall voksne med rett
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Herunder voksenrett
§4A-3 første ledd



Herunder fullføringsrett §4A-3 andre ledd

Antall som fikk tilbud

Eventuelle kommentarer



Herunder
påbyggingsrett §4A3 sjuende ledd

Antall voksne uten rett
Totalt antall voksne som fikk
tilbud
2b) Ta utgangspunkt i antall søkere i spørsmål 1. Vi ber dere oppgi hvor mange av disse
som ikke hadde fått et tilbud om videregående opplæring i løpet av perioden 1. oktober 2017
til og med 30. september 2018. Vi ber om at disse fordeles på rettsstatus
Både voksne i egne tilbud og voksne i ordinær videregående skal inngå i tallgrunnlaget, men
som i spørsmål 1 skal de rapporteres samlet.
Det er viktig at hver person kun telles en gang.
Rettsstatus

Antall som ikke fikk tilbud

Kommentarer

Antall voksne med rett
Antall voksne uten rett
Totalt antall voksne som
ikke fikk tilbud
Spørsmål 3: Hvor mange voksne deltar i videregående opplæring?
Vi ber dere oppgi antall voksne som befinner seg i videregående opplæring per 1. oktober
2018, fordelt på utdanningsprogram. I dette spørsmålet ber vi dere skille mellom ordinær
videregående opplæring og tilbud særlig tilrettelagt for voksne.
Det er viktig at hver person kun telles en gang.

Utdanningsprogram

Bygg- og
anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Naturbruk
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Antall voksne i
ordinær
videregående
opplæring

Antall voksne i
tilbud spesielt
tilrettelagt for
voksne

sum

Eventuell
kommentarer
til tallene

Restaurant- og matfag
Service- og samferdsel
Teknikk og industriell
produksjon
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, dans og
drama
Medier og
kommunikasjon
Kunst, design og
arkitektur
Påbygging til generell
studiekompetanse
Seks fellesfag fra
studiespesialisering
(six-pack)
sum

Spørsmål 4: Realkompetansevurdering
Både voksne med rett til videregående opplæring og voksne som blir henvist fra NAV eller
kommunen har krav på å bli realkompetansevurdert. Utover disse gruppene er det frivilling
for fylkeskommunen å foreta en realkompetansevurdering. Dette kan f.eks. gjelde voksne
som på eget initiativ har rett til vurdering av sin realkompetanse.
Vi ber om at dere oppgi antall personer som er blitt realkompetansevurdert i perioden fra 1.
oktober 2017 til og med 30. september 2018 og om mulig fordele de voksne på hvilken
gruppe de tilhører (blått felt). I tillegg ber vi dere oppgi antall voksne som får rådgiving før en
eventuell realkompetansevurdering.

Realkompetansevurdering Antall voksne som har Eventuell
blitt
kommentar til
realkompetansevurdert tallene
Antall voksne som har blitt
realkompetansevurdert
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Herav henvist fra
fylkeskommunen



Herav henvist fra
NAV eller
kommunen



Herav på eget
initiativ

Antall personer som har
fått rådgiving før eventuell
realkompetansevurdering
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