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0. SAMMENDRAG 
Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Vestfold fylkeskommune har et ”forsvarlig 

system” som sikrer at kravene i opplæringslova med forskrifter blir oppfylte. Videre har vi 

undersøkt om Vestfold fylkeskommune tilbyr spesialundervisning til de elever som har krav 

på det i følge opplæringslova.  

 

For å få svar på problemstillingene har vi blant annet hatt intervju med Utdanningsavdelingen 

i Vestfold fylkeskommune og gjennomført en spørreundersøkelse til rektorer/stedfortredende 

rektorer ved de videregående skolene i Vestfold.  

 

Hovedmålsettingen i prosjektet har vært å få svar på følgende fire problemstillinger: 

 

1. Har Vestfold fylkeskommune, som skoleeier, et forsvarlig system for egenkontroll 

på opplæringsområdet? 

 

Vårt hovedinntrykk er at Vestfold fylkeskommune har etablert et ”forsvarlig system” for 

egenkontroll på opplæringsområdet. Fylkeskommunen bruker kvalitetsstyringsprogrammene 

QM+, PULS og Extens. Systemene brukes aktivt i kvalitetsarbeidet ved måling av oppnådde 

resultater, elev- og medarbeiderundersøkelser. 

 

I QM+ ligger en Systembeskrivelse for utdanningssektorens kvalitetssystem, dvs. en kortfattet 

oversikt over prinsipper for oppbygging og virkemåte for utdanningssektorens 

kvalitetssystem. Dokumentet bygger på våre revisjonskriterier til problemstilling 1, dvs. 

Opplæringslovens § 13-10 og Veileder til ”forsvarlig system”.  

 

I QM+ er aktuelle lover, forskrifter og sentrale overordnede styringsdokumenter lett 

tilgjengelig for ansatte/brukerne. Imidlertid har vi registrert at enkelte dokumenter er av eldre 

dato, og det kan være nyere versjon av dokumenter som ikke er lagt inn i QM+.  

 

Videre finner vi dokumenter som beskriver utdanningssektorens hovedoppgaver, mål, 

organisering og delegasjonsreglement lett tilgjengelig i QM+. Alle dokumenter er imidlertid 

ikke arkivert med siste versjon i QM+.  

 

Revisor har ikke funnet nedskrevne rutiner som beskriver hvordan Vestfold fylkeskommune 

skal sikre at alle i virksomhetene har tilfredsstillende kompetanse til å ivareta pålagte 

oppgaver. Imidlertid har vi registrert at Vestfold fylkeskommune har fokus på 

kvalitetsutvikling, gjennom ulike kompetanse- og strategiplaner på overordnet nivå. I tillegg 

har vi fått opplyst at kompetansebehov alltid er tema på de årlige medarbeider-

/utviklingssamtalene. Vi har imidlertid ikke registrert at skolene utarbeider årlige 

kompetanseutviklingsplaner.  

 

Spørreundersøkelsen viser at de fleste av ledelsen svarte at det var etablert rutiner i 

virksomheten for å sikre at alle hadde nødvendig kompetanse til å vurdere regelverket og til å 

ivareta oppgaver som ledd i skoleeiers oppfyllelse av regelverket.  

 

Revisor vurderer at Vestfold fylkeskommune og Utdanningssektoren har tilrettelagt for et 

tilfredsstillende system for rapportering og tilbakemeldinger når det avdekkes manglende 

overholdelse av gjeldende lover og forskrifter, gjennom Vestfold fylkeskommunes 
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elektroniske avvikssystem i QM+. Formålet med avvikssystemet er å sikre lik praksis for hva 

som er avvik i Vestfold fylkeskommune.  

 

Revisor har registrert at det er utarbeidet flere dokumenter for håndtering av sentrale 

risikoområder som kan henføres til HMS-krav. Revisor har imidlertid ikke funnet, eller blitt 

forelagt, dokumenter hvor risikomomenter knyttet til undervisningen og Opplæringslovens 

krav er vurdert. Revisor vurderer at Vestfold fylkeskommune har et forbedringspotensial 

knyttet til risikovurderinger, for å kartlegge og analysere kritiske områder som kan ha 

konsekvens for evnen til å oppfylle regelverket fullt ut.  

 

Vi vurderer at det synes å være etablert tilfredsstillende rutiner for oppfølging av 

virksomhetene med tanke på måloppnåelse og kontinuerlig forbedring av kvaliteten i 

videregående opplæring i Vestfold fylkeskommune.  

 

Det fremgår av et referat fra møte i daglig ledergruppen i 2013, at det slites en del ute i 

virksomhetene med bruk av QM+. Det hevdes at søkemotoren er dårlig og at terskelen for 

bruk av kvalitetssystemet er svært høy. Det fremgår at direktøren skal ta dette videre opp i 

systemet. 

 

Vår gjennomgang viser at ikke alle virksomhetene har lagt inn alle dokumenter i QM+, og at 

det ikke er en fast mal på hvor dokumenter skal arkiveres. 

 

2. I hvilken grad etterleves systemet for egenkontroll på opplæringsområdet? 

 

Under problemstilling 1 konkluderte vi med at Vestfold fylkeskommune har etablert et 

forsvarlig system for egenkontroll på opplæringsområdet, gjennom etablering av 

kvalitetsstyringsprogrammene QM+, PULS og Extens.  

For å få svar på denne problemstillingen, har vi undersøkt i hvilken grad ledelsen ved de 

videregående skolene opplever og bruker kvalitetsstyringsprogrammene, for å sikre god 

egenkontroll på opplæringsområdet.  

 

Tilbakemeldinger fra ledelsen ved skolene viser at de fleste mener at bruk av dataprogrammer 

for kvalitetsstyring i stor grad er forankret som en del av virksomhetens helhetlige ledelses- 

og styringssystem og at kvalitetsstyringsprogrammene er hensiktsmessige verktøy for 

kvalitetsutvikling i virksomheten.  

 

Fra kommentarene fra ledelsen ved skolene kan vi konkludere med at analyseverktøyet PULS 

oppleves som meget bra, mens flere opplever at QM+ kan forbedres, spesielt med tanke på 

søkefunksjon/brukervennlighet. 

 

Revisor konkluderer med at de fleste i ledelsen ved de videregående skolene er fornøyd med 

dataprogrammer for kvalitetsstyring. På bakgrunn av dette, vurderer vi at systemet for 

egenkontroll på opplæringsområdet i all hovedsak etterleves, men mener at 

Utdanningssektoren har et potensial for å få systemene enda mer hensiktsmessige for 

brukerne ute i virksomhetene.  
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Et viktig krav i opplæringslova er § 1-3, som sier at opplæringa skal tilpasses evnene og 

forutsetningene til den enkelte elev, lærling og lærekandidat. På bakgrunn av 

tilbakemeldinger fra ledelsen ved skolene om lærernes kompetanse, lærertetthet, skolenes 

tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremidler, samt årlige planer for tilpasset opplæring, 

konkluderer vi med at skolene i all hovedsak er tilrettelagt slik at alle elever skal få et tilpasset 

opplæringstilbud i tråd med regelverket.  

 

3. Foreligger det et hensiktmessig system for å fange opp hvilke elever som har rett 

til spesialundervisning? 

 

Som det fremgår av prosedyre enkeltvedtak – Spesialundervisning, har Utdanningsavdelingen 

i Vestfold fylkeskommune tilrettelagt for et system for å fange opp hvilke elever som har rett 

til spesialundervisning. Prosedyren inneholder både handlinger knyttet til Enkeltvedtak i 

forbindelse med inntak og Enkeltvedtak i løpet av skoleåret. Revisor vurderer at denne 

prosedyren bør sikre at elever med behov for spesialundervisning blir fanget opp og får riktig 

behandling, i tråd med opplæringslova kapittel 5 om Spesialundervisning. 

 

4. Får elevene, som har enkeltvedtak, de ressursene og den spesialundervisningen 

de har krav på? 

 

Revisor ser positivt på at det er svært få klager (4 i 2012-2013 og 4 høst 2013) på vedtak om 

Spesialundervisning. Etter revisors oppfatning indikerer dette at Vestfold fylkeskommune 

opptrer i henhold til gjeldende regelverk. Revisor har også merket seg at ingen klager er 

videresendt til fylkesmannen.   

 

Svar fra spørreundersøkelsen, viser at 21 av 22 fra ledelsen ved skolene, svarer ja på at det 

utarbeides skriftlige vurderinger av om opplæringen har nådd fastsatte mål i læreplanverket 

for elever med spesialundervisning. Revisor kan også bekrefte at slike vurderinger blir 

utarbeidet.  

 

2 INNLEDNING 
 

1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
 

Generelt 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og 

fylkeskommuner, jf. Kommuneloven med forskrifter. Kontrollutvalget har ansvar for at det 

årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon og at det utarbeides plan for forvaltningsrevisjon 

basert på en overordnet analyse.  

 

Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet bygger på RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, 

som angir hva som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon.  

 

Bestilling 
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune har bestilt forvaltningsprosjektet ”Kvalitet og  
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etterlevelse av lovpålagte krav innenfor videregående opplæring i Vestfold 

fylkeskommune, herunder ressurskrevende elever/spesialundervisning i videregående 

opplæring”.  
 

1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET 
Forvaltningsrevisjonen er avgrenset til sentrale bestemmelser i opplæringslova, jf. 

revisjonskriteriene under pkt. 3.  

 

Under kapittel 5 har vi splittet opp punktene i revisjonskriteriene om kravet til skoleeiers 

”Forsvarlig system” i henhold til opplæringslova § 13-10, og beskrevet hvordan Vestfold 

fylkeskommune har tilrettelagt for disse punktene i de ulike vertøyene som brukes. Vi har 

bl.a. tatt stikkprøver av hva som ligger i ledelsesverktøyet QM+
1
 av relevante/oppdaterte 

dokumenter. Videre har vi foretatt en kontroll på hvordan utvalgte skoler har tilrettelagt for 

styringsdokumenter med mer i QM+.  

 

Vi gjør oppmerksom på at dette forvaltningsrevisjonsprosjektet ikke omfatter opplæringslova 

Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø. 

 

Videre gjør vi oppmerksom på at vi ikke har vurdert innholdet i alle dokumenter, men vurdert 

i hvilken grad Vestfold fylkeskommune har fokus på de aktuelle temaene i 

revisjonskriteriene. 

 

1.3   HØRING 
Rapporten har vært forelagt fylkesrådmannen til høring. Fylkesrådmannens svarbrev på 

rapporten av 16. oktober 2013 er tatt inn under punkt 7. 

 

3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 
 

2.1 FORMÅL 
Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Vestfold fylkeskommune har et ”forsvarlig 

system” som sikrer at kravene i opplæringslova med forskrifter blir oppfylte. Videre har vi 

undersøkt om Vestfold fylkeskommune tilbyr spesialundervisning til de elever som har krav 

på det i følge opplæringslova.  

 

2.2 PROBLEMSTILLINGER 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet har følgende problemstillinger: 

 

1. Har Vestfold fylkeskommune, som skoleeier, et forsvarlig system for egenkontroll 

på opplæringsområdet? 

 

                                                           
1
 QM+ = Quality Manager Plus 
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2. I hvilken grad etterleves systemet for egenkontroll på opplæringsområdet? 

 

3. Foreligger det et hensiktmessig system for å fange opp hvilke elever som har rett til 

spesialundervisning? 

 

4. Får elevene, som har enkeltvedtak, de ressursene og den spesialundervisningen de 

har krav på? 

 

3. REVISJONSKRITERIER 
 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å 

vurdere funn som undersøkelsen har avdekket. Dvs. revisjonskriterier er de krav revisor 

reviderer opp mot. 

Nedenfor følger en oversikt over revisjonskriterier vi har brukt i dette prosjektet: 

 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 

17.07.1998, sist endret 22.06.2012; 

 

o Kapittel 1. Formål, verkeområde og tilpassa opplæring med mer  

 

o Kapittel 5. Spesialundervisning 

 

o Kapittel 13. Ansvaret til kommunen, fylkeskommunen og staten 

 

 Forskrift til opplæringslova av 23.06.2006 

 

 Veileder om kravet til skoleeiers ”Forsvarlig system” i henhold til opplæringslova 

§ 13-10 andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. (Publisert 30.11.2007, sist 

endret 07.06.2011) 

 

 Fylkeskommunen har ansvaret for organisering og gjennomføring av 

videregående opplæring. 

 Fylkeskommunen skal ha et ”forsvarlig system” for å vurdere om kravene i 

opplæringsloven med forskrifter blir oppfylte, og system for å følge opp 

resultatet av disse vurderingene. Systemet bør omfatte: 

 Oversikt over lover, forskrifter og relevante styringsdokumenter i 

forhold til reglementets gjennomføring. 

 Beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, organisering og 

myndighetsfordeling (eks. delegasjonsreglement). Ansvarslinjene og 

myndighetsfordelingen mellom de ulike ansvarsnivåene må være 

klarlagt.  

 Rutiner for å sikre at alle i virksomheten har kompetanse til å vurdere 

regelverket og til å ivareta oppgaver de er gitt i systemet som ledd i 

skoleeiers oppfyllelse av regelverket.  

 Rutiner for å sikre informasjonsflyt i virksomheten for rapporteringer 

og tilbakemeldinger. 

 Beskrivelse av rutiner for å rette opp og forbedre forhold som er 

oppdaget, samt rutiner for oppfølging av kritiske områder i 

opplæringsvirksomheten. 
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 Beskrivelse av rutiner for oppfølging av kritiske områder i 

opplæringsvirksomheten. 

 Beskrivelse av ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av 

systemet for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til 

kontinuerlig forbedring i virksomheten.  

 Veileder til opplæringslova om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning 

(Utdanningsdirektoratet 2009) (Publisert 14.09.2009, sist endret 07.06.2011) 

 

 Skoleporten.udir.no 

 Interne rutiner/prosedyrer 

 

4. METODEBRUK OG GJENNOMFØRING AV 

PROSJEKTET 
 

4.1 Gjennomføring:  
 

Revisor har blant annet gjennomført 

 Oppstartsmøte med fylkesrådmann 11.06.2013 

 Intervju med nøkkelpersoner i Utdanningsavdelingen  

 Dokumentanalyser 

 Gjennomført spørreundersøkelse til rektorer/stedfortredende rektorer  

 Gjennomgang av klager på enkeltvedtak (spesialundervisning) 

 Sluttmøte med fylkesrådmann 9.10.2013 

 

Vestfold Kommunerevisjon vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon til vår 

rapport. En spesiell takk for hjelp til spørreundersøkelsen i QM+. 

 

4.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet:  
 

Undersøkelsen bygger på opplysninger fra gjennomgang av kvalitetsstyringsprogrammene 

QM+, PULS og Extens, samt intervju med Utdanningsavdelingen i Vestfold fylkeskommune. 

I tillegg har vi gjennomført en spørreundersøkelse til rektorer/stedfortredende rektorer ved de 

videregående skolene i Vestfold.  

 

Kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av pålitelighet (reliabilitet) og 

gyldighet (validitet). Gyldighet brukes gjerne som et uttrykk for om vi har målt det vi ønsket å 

måle. Gyldigheten er sikret ved at vi har fått tilgang til og gjennomgått 

kvalitetsstyringsprogrammene som Utdanningssektoren bruker, vurdert sentrale dokumenter 

som er spesifisert i revisjonskriteriene, intervjuet nøkkelpersoner om praktiseringen av rutiner 

samt gjennomført spørreundersøkelse til ledelsen ved skolene. Temaene i 

spørreundersøkelsen bygger på definerte revisjonskriterier.  

 

Pålitelighet er et uttrykk for hvor nøyaktig innsamlingen av data har vært, og at det ikke har  



Forvaltningsrevisjon - Kvalitet og etterlevelse av lovpålagte krav innenfor videregående opplæring i VFK  

 

 

Utarbeidet av   Side 9 av 49 

skjedd systematiske feil underveis i innsamlingen. Dokumenter som er gjennomgått er i 

hovedsak hentet fra ledelsesverktøyet QM+ under Utdanningssektorens område. Faktadelen er 

forelagt ledelsen i Vestfold fylkeskommune for kvalitetssikring. Vi har ikke mottatt 

kommentarer på faktadelen. 

 

5.  FAKTADEL MED REVISORS VURDERINGER 
 

I dette kapittelet tar vi for oss prosjektets problemstillinger og besvarer disse med innhentet 

fakta.  

 

5.1 Problemstilling 1:  

Har Vestfold fylkeskommune, som skoleeier, et forsvarlig 

system for egenkontroll på opplæringsområdet? 
 

For å få svar på denne problemstillingen har vi hatt intervju med Utdanningsseksjonen. Vi har 

innhentet opplysninger om hvilke systemer de bruker for egenkontroll på opplæringsområdet, 

for å sikre at kravene i opplæringslova med forskrifter blir oppfylte. Vi har også gjennomført 

en spørreundersøkelse ute hos skolene. 

 

Innledningsvis gir vi en kort beskrivelse av kvalitetsstyringsprogrammene QM+, PULS, og 

Extens, som benyttes av Utdanningssektoren i Vestfold fylkeskommune. 

 

Quality Manager Plus – QM + 

Vestfold fylkeskommune bruker ledelsesverktøyet Quality Manager, forkortelse QM+, som 

kvalitetsstyringssystem/verktøy for blant annet håndtering og etterlevelse av krav i 

Opplæringslova med tilhørende forskrifter. Kvalitetssystemet er et helhetlig system som 

omfatter alle områder innenfor kvalitet i utdanningssektoren. Fylkeskommunens HMS-system 

inngår også som en del av dette. Kvalitetssystemet omfatter overordnende 

kvalitetsdokumenter både fra rådmannsnivå i fylkeskommunen og utdanningsdirektørens 

nivå. Overordnede kvalitetsdokumenter har gyldighet for alle underliggende nivåer. 

 

Formålet med kvalitetssystemet er: 

 

 Bidra til å realisere målene for utdanningssektoren innenfor områdene: 

kvalitetsutvikling, HMS og IK-mat (intern kontroll næringsmiddel) 

 Sikre lovpålagte krav i videregående opplæring 

 Avdekke/rette avvik og mangler 

 Bidra til et systematisk kvalitetsarbeid og kompetanseheving   

 

Det fremgår av referat fra daglig ledergruppen, sak 8,datert 05.06.2013, at det slites en del ute 

i virksomhetene med bruk av QM+. Det hevdes at søkemotoren er dårlig og at terskelen for 

bruk av kvalitetssystemet er svært høy. Direktøren tar dette videre opp i systemet.  

 

PULS – Pedagogisk utviklings- og læringsspeil  
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PULS er fylkeskommunens portal for vurdering og utvikling av kvalitet. PULS er et verktøy 

som skal bidra til at skoleeier og den enkelte skole styrer mot det som skal ha høy kvalitet i 

opplæringen. 

 

PULS er et helhetlig system for kvalitetsarbeid i videregående opplæring. Systemet 

strukturerer den mest relevante styringsinformasjonen for både skoleeier og skoleledelse.  

Dataene som benyttes, er både data generert fra skolen selv (egenvurdering, 

handlingsbeskrivelser av progresjon på eget endringsarbeid) tilgjengelige data fra 

skoleadministrative systemer som for eks Extens (karakterer, frafall, fravær etc) samt 

resultater av lærings- og arbeidsmiljøundersøkelser (Elevundersøkelsen, 

medarbeiderundersøkelser) fra VIGO
2
.  

 

PULS legger til rette for å utforme interne kvalitetskjennetegn og tiltak slik at 

informasjonsgrunnlaget blir mer helhetlig og balansert. Da er det lettere å vurdere kvalitet 

med høy grad av presisjon og identifisere de mest effektive tiltakene. 

 

PULS består av følgende moduler: 

 

 Situasjon 

 Styringsområder 

 Kvalitetskjennetegn 

 Tiltak 

 Brukere 
 

I PULS kan skolene og avdelingene gjøre en egenvurdering av kvalitet, analysere kvaliteten 

opp mot resultatindikatorer samt vurdere progresjonen på sitt eget endringsarbeid.  

 

Extens – skoleadministrativt system 

Extens brukes som skoleadministrativt datasystem ved de videregående skolene i vestfold, 

herunder også Eksamenskontoret. I Extence registreres all persondata og personinformasjon 

som gjelder personale og elever, registrering/sletting av brukere og tildeling/endring av 

brukerrettigheter. Videre alle opplysninger om elev, navn, klasse, fravær, karakterer etc. Disse 

opplysningene er grunnlag for data som overføres til og hentes fra bl.a. analyseverktøyet 

PULS. 

Informasjonen i Extens skal være enhetlig, av høy kvalitet og det skal være enkelt å 

kommunisere med korresponderende dataprogrammer, eksporteres til/importeres fra. 

 

De data som registreres i Extens er informasjonsgrunnlag i forbindelse med: 

 

 Utarbeidelse av statistikker, tertialrapportering, forberedelse av saker etc 

 Eksport fra Extens til andre datasystemer 

 

 

 

                                                           
2
 VIGO.NO er nettstedet for de som søker videregående skole og formidling til læreplass i bedrift 
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5.1.1 Oversikt over lover, forskrifter og relevante 

styringsdokumenter i forhold til reglementets gjennomføring 
 

Revisjonskriterier: 

Skoleeier må forholde seg til ulike dokumenter som er styrende for virksomheten. 

Direktoratet mener det vil være naturlig at et forsvarlig system enten inkluderer eller 

suppleres med en oversikt over aktuelle dokumenter som skoleeier benytter i systemet. Listen 

over dokumenter må tilpasses hver enkelt skoleeiers behov. 

 

5.1.1.1 Fakta 
I QM+ ligger en Systembeskrivelse for utdanningssektorens kvalitetssystem, dvs. en kortfattet 

oversikt over prinsipper for oppbygging og virkemåte for utdanningssektorens 

kvalitetssystem. Dokumentet bygger på våre revisjonskriterier til problemstilling 1, dvs. 

Opplæringslovens § 13-10 og Veileder til ”forsvarlig system” . Dokumentet er godkjent av 

utdanningsdirektøren februar 2009 og ligger som vedlegg 1til denne rapporten.  

 
Kvalitetssystemet QM+ for utdanningssektoren inneholder bl.a: 

 

 Lover og forskrifter 

 Kvalitetsutvikling 

 HMS med stoffregister 

 IK-mat 

 Meldings-/avvikssystem med saksbehandling 

 Arkiv med loggfunksjon 

 Lederverktøy – grafer 

 

Under hver av fanene til ovennevnte punkter, finner vi aktuelle lover, forskrifter og sentrale 

overordnede styringsdokumenter. For hver lov eller forskrift er det direkte link til aktuell 

lov/forskrift i www.lovdata.no. Lokale styringsdokumenter er arkivert under hver virksomhet.  

 

Tilbakemeldinger fra spørreundersøkelsen: 

 

Del 1 – Spørsmål knyttet til kvalitetsstyring: 

 

 
 

Revisors vurdering: 

På bakgrunn av egen undersøkelse og tilbakemeldinger fra spørreundersøkelsen til ledelsen, 

vurderer vi at Vestfold fylkeskommune har gjort aktuelle lover, forskrifter og sentrale 

overordnede styringsdokumenter tilgjengelig for ansatte/brukerne. Dokumenter/linker er lagt 

inn i QM+ under Utdanningssektorens område. Vi vurderer at dokumentene er lett 

http://www.lovdata.no/
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tilgjengelig. Imidlertid har vi registrert at enkelte dokumenter er av eldre dato og at det kan 

være nyere versjon av dokumenter som ikke er lagt inn i QM+. Det kan synes videre som om 

ikke alle virksomhetene arkiverer ajourførte årsplaner/virksomhetsplaner i QM+ og at det er 

noe ulik praksis med arkivering av årsplanene.   

 

Spørreundersøkelsen viser at skolenes ledelse i stor grad har oversikt over aktuelle  

styringsdokumenter. 

 

5.1.2 Beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, organisering 

og myndighetsfordeling (eks. delegasjonsreglement). 

Ansvarslinjene og myndighetsfordelingen mellom de ulike 

ansvarsnivåene må være klarlagt.  
 

Revisjonskriterier: 

Denne delen av virksomheten bør inneholde: 

- Organisasjonskart med oversikt over strukturer og de ulike funksjonene i 

organisasjonen 

- Beskrivelse av virksomhetens mål på opplæringsområdet 

- Myndighetsfordeling/delegasjonsreglement 

 

Det er viktig at det er klarhet i virksomheten med hensyn til hvem som har 

beslutningsmyndighet i forhold til hva. Ansvarslinjene og myndighetsfordelingen de ulike 

ansvarsnivåene har til å ta stilling til om regelverket generelt sett blir etterlevd må være 

klargjort. Utdanningssektorens hovedoppgave er å oppfylle retten for alle til videregående 

opplæring for de som er bosatt i fylke i henhold til opplæringslovens krav. 

 

5.1.2.1 Fakta 
 

I tillegg til opplæringslovens krav er Utdanningssektorens overordnede mål definert/ 

nedskrevet og arkivert i QM+.  

 

Visjon Utdanningssektoren:  

 

”Mulighet for alle og vekst for den enkelte” 

 

Utdanningssektorens overordnede mål vedtatt desember 2008: 

 

 Gi alle i Vestfold utfordringer og muligheter til økt kompetanse og personlig vekst 

 Gi alle et trygt lærings- og oppvekstmiljø som fremmer lokal forankring og globalt 

perspektiv 

 Sikre helhet og sammenheng i læring og dannelse fra barn til voksen 

 Være en fremtidsrettet og konkurransedyktig organisasjon i dialog med brukere og 

omgivelser 

 

I tillegg finnes det et skriv for utdanningssektorens resultatmål. Dette er de politiske 

styringsmålene for årene 2013 – 2016. Resultatmålene er behandlet og vedtatt av fylkestinget 

desember 2012. Resultatmålene for videregående opplæring er vist på neste side:  
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Skolene må ha resultatmålene i sine virksomhetsplaner, i tillegg til egne målsettinger.  

Vi har fått opplyst at hver skole har ulike utfordringer og at det derfor også settes egne 

definerte mål tilpasset hver skole. Disse målene blir lagt inn i analyseverktøyet PULS og 

resultatene blir fulgt opp ved Utdanningsdirektørens og rådgivernes oppfølgingsmøter ved 

skolene (minimum 3 faste møter pr år). 

 

Det er arkivert et organisasjonskart for hele Vestfold fylkeskommune og et for 

utdanningssektoren i QM+. Det finnes også et dokument som beskriver ledergruppen i 

utdanningssektoren. Et annet dokument beskriver ledelsesprosessen, lederfora, møteplasser og 

virksomhetenes rapporteringslinjer.   
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Delegasjonsreglement 

I QM+ ligger Vestfold fylkeskommunes delegasjonsreglement, ajourført september 2012. 

Fylkestinget har på en rekke områder bl.a. delegert myndighet til fylkesrådmannen. 

Fylkesrådmannen har fullmakt til å videredelegere enkelte oppgaver. Fylkesrådmannen har 

videredelegert alle sine fullmakter på utdanningsområdet til utdanningsdirektøren.  

 

Tilbakemeldinger fra spørreundersøkelsen: 

 

Del 1 – Spørsmål knyttet til kvalitetsstyring: 

 

 
 

 

 
 

Revisors vurdering: 

Etter revisors vurdering har Vestfold fylkeskommune tilrettelagt for kravene i 

revisjonskriteriene i QM+, dvs dokumenter som beskrivelser utdanningssektorens 

hovedoppgaver, organisering og delegasjonsreglement. Vi vurderer at dokumentene er lett 

tilgjengelig.  

 

Resultat fra spørreundersøkelsen viser at hovedandelen av ledelsen i virksomhetene i stor grad 

eller svært stor grad mener at beskrivelsen av mål, hovedoppgaver og myndighetsfordeling er 

i ivaretatt. 

 

Ved revisors gjennomgang, registrerte vi at noen styringsdokumenter i QM+ ikke er ajourført 

med siste versjon. Videre har ikke alle virksomhetene disse dokumentene arkivert i QM+.  

 

Vi ser positivt på at hver virksomhet har definert egne mål tilpasset virksomhetens 

utfordringer, i tillegg til fylkestingets vedtatte mål på opplæringsområdet.  
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5.1.3 Rutiner for å sikre at alle i virksomheten har kompetanse til 

å vurdere regelverket og til å ivareta oppgaver de er gitt i 

systemet som ledd i skoleeiers oppfyllelse av regelverket.  
 

Revisjonskriterier: 

Rutiner for å sikre at alle i virksomheten har kompetanse til å vurdere regelverket og til å 

ivareta oppgaver de er gitt i systemet som ledd i skoleeiers oppfyllelse av regelverket. 

Skoleeier bør sørge for at medarbeiderne har nødvendig kompetanse i forhold til det ansvar de 

har og de oppgaver de skal utføre. Skoleeier bør kartlegge kompetansebehov og sørge for at 

alle medarbeiderne får den opplæring og etterutdanning de trenger for å ivareta ansvar og 

oppgaver. 

 

5.1.3.1 Fakta 
Vi har ikke funnet nedskrevne rutiner som beskriver hvordan Vestfold fylkeskommune skal 

sikre at alle i virksomhetene har tilfredsstillende kompetanse til å ivareta pålagte oppgaver.  
 

Vi har imidlertid funnet relevante dokumenter arkivert i kvalitetssystemet QM+, nærmere 

omtalt i vedlegg 2 bak i rapporten. 

 

I forbindelse med Kunnskapsløftet 2008-2009, ble det foretatt en omfattende 

kompetansekartlegging hvor 1003 av 1296 medarbeidere svarte på 230 spørsmål. Det har ikke 

vært gjennomført tilsvarende kompetansekartlegginger etter 2009, men vi har fått opplyst at 

kompetansebehov alltid er tema på de årlige medarbeider-/utviklingssamtalene.  

 

Revisor har kontrollert hva fem tilfeldig utvalgte skoler har arkivert i QM+ som kompetanse- 

og strategiplaner for inneværende skoleår. Flere av strategi- og kompetanseplanene var av 

eldre dato. Vi har ikke funnet kompetanseutviklingsplaner for skoleåret 2013/2014 i QM+, 

slik det fremgår at hver skole skal utarbeide innen 30. juni 2013, jf. Utdanningssektorens 

Kompetanseutviklingsplan 2013/14 (vedlegg 2). Utdanningsavdelingen kunne heller ikke 

fremlegge disse for utvalgte skoler.  

 

Vi har også undersøkt hvilken praksis skolene har, dersom lærerne melder om fravær. Hver 

skole skal ha utarbeidet en egen rutine, som bygger på Utdanningsavdelingens Tiltaksplan – 

rutiner og praksis for å sikre at elevene får tilfredsstillende opplæring når pedagogisk 

personale er fraværende, fra 2006. Vi har fått opplyst at det ikke er en felles praksis på hva 

skolene skal gjøre dersom lærerne melder om fravær. Undervisningen er organisert 

forskjellig. Dersom elever jobber på verksted, skal det settes inn vikar ved fravær. Noe 

undervisning er teamorganisert, med flere lærere, og da settes det ikke inn vikarer ved fravær. 

I klasser med en lærer, settes det normalt ikke inn vikarer ved korttidsfravær. Alle skolene har 

planer om hva hver studieretning skal jobbe med, og elevene skal da jobbe selvstendig med 

temaet dersom læreren har korttidsfravær. Ved fravær av lengre varighet skal det settes inn 

vikarer.  
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Tilbakemeldinger fra spørreundersøkelsen: 

 

Del 1 – Spørsmål knyttet til kvalitetsstyring: 

 

 
 
Revisors vurdering: 

Revisor har ikke funnet nedskrevne rutiner for å sikre at alle i virksomhetene har 

tilfredsstillende kompetanse til å ivareta pålagte oppgaver. Imidlertid har vi registrert at 

Vestfold fylkeskommune har fokus på kvalitetsutvikling, gjennom en årlig 

kompetanseutviklingsplan (2013/2014), 4-årig kompetanseutviklingsplan, 4-årig strategiplan 

for videregående opplæring og 4-årig strategisk IKT plan for utdanningssektoren. Revisors 

gjennomgang viser at noen dokumenter er av eldre dato og at ikke alle dokumenter knyttet til 

kvalitetssikring arkiveres i QM+. Kompetanseplanen 2013/2014 er arkivert i SharePoint.  

 

Ved kontroll av hva fem tilfeldig utvalgte skoler har arkivert i QM+ som kompetanse- og 

strategiplaner for inneværende skoleår, fant vi kun eldre dokumenter. Utdanningsavdelingen 

kunne heller ikke fremlegge kompetanseutviklingsplaner for skoleåret 2013-2014 for utvalgte 

skoler. 

 

På forespørsel svarer en virksomhet at de styrer den pedagogiske utviklingen ved hjelp av  

avdelingsvise mål fra PULS.   

Vi har registrert at den enkelte skole skal utarbeide egne tiltaksplaner i tråd med den 

overordnede Tiltaksplanen - rutiner og praksis for å sikre at elevene får tilfredsstillende 

opplæring når pedagogisk personale er fraværende. Vi har ikke funnet disse tiltaksplanene i 

QM+ under virksomhetenes lokale dokumenter. 

 

Spørreundersøkelsen viser at de fleste av ledelsen svarte at det var etablert rutiner i 

virksomheten for å sikre at alle hadde nødvendig kompetanse til å vurdere regelverket og til å 

ivareta oppgaver som ledd i skoleeiers oppfyllelse av regelverket. Imidlertid svarte fem 

respondenter i liten grad på dette spørsmålet. 

 

5.1.4 Rutiner for å sikre informasjonsflyt i virksomheten for 

rapporteringer og tilbakemeldinger. 
 

Revisjonskriterier: 

Det er viktig at det er klarhet i virksomheten om hvilket ansvar de forskjellige ledd har for 

rapportering og tilbakemeldinger når det avdekkes manglende overholdelse av gjeldende 

lover og forskrifter. Det er et ledelsesansvar å ha fokus på dette. 

Rutiner for rapporteringer og tilbakemeldinger bør inngå i kommunens/fylkeskommunens 

ordinære styrings- og ledelsesdokumenter. 
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5.1.4.1 Fakta 
I forbindelse med revisors gjennomgang i QM+ registrerte vi at fylkesrådmannens 

systembeskrivelse for Vestfold fylkeskommunes helse-, miljø- og sikkerhetssystem (HMS-

system) var ”under arbeid”. Dette arbeidet ledes av fylkesrådmannen.  

 

Ledelsen for utdanningssektoren har utarbeidet en rekke rutinebeskrivelser for rapportering og 

tilbakemeldinger på ulike mangler og avvik. Rutine- og prosedyrebeskrivelsene er arkivert i 

QM+.  

 

I QM+ ligger Vestfold fylkeskommunes elektroniske avvikssystem. Her skal alle kjente avvik 

registreres og meldes. Formålet er å sikre lik praksis for hva som er avvik i Vestfold 

fylkeskommune.  

Avvik i denne sammenheng er definert som: 

- Brudd på lovbestemmelser 

- Brudd på sentrale og lokale forskrifter 

- Brudd på reglementer 

- Brudd på fylkeskommunale prosedyrer/rutiner 

- Brudd på virksomhetens interne prosedyrer/rutiner 

 

I QM+ er det faner for rapportering av mangler og avvik knyttet til:  

- HMS-melding 

- IK-Mat – melding 

- Kvalitet – melding 

- Melding til barnevernet 

- Skademelding 

- Teknisk melding (Bygg/teknisk og maskiner) 

- Tilsyn 

 

Avviksmeldingen kan følges fra registrering/rapportering, status og til ferdigbehandlet i QM+. 

Det kan kjøres ut grafer, logger etc. og man kan se hvilke saker, antall saker etc som er 

registrert/rapportert fra den enkelte virksomhet.  

 

I QM+ ligger det en overordnet prosedyre for Utarbeidelse og godkjenning av prosedyrer/ 

kvalitetsdokumenter, godkjent 04.02.2009. Formålet med prosedyren er å sikre riktig prosess 

for utarbeidelse og godkjenning av prosedyrer og andre kvalitetsdokumenter innenfor 

utdanningsavdelingen. Utdanningsdirektøren har ansvar for at denne prosedyren blir fulgt i 

utdanningsavdelingen. Virksomhetsleder har ansvar for å sikre riktig behandling på 

virksomhetene. Dokumentet inneholder beskrivelse for utarbeidelse og godkjenning av 

prosedyrer og andre kvalitetsdokumenter. Beskrivelsen skal sikre riktig prosess for 

utarbeidelse og godkjenning av prosedyrer og andre kvalitetsdokumenter innenfor 

Utdanningsavdelingen. I følge dokumentet skal hver virksomhet beskrive sin utarbeidelses- 

og godkjenningsprosess for prosedyrer og andre kvalitetsdokumenter.  

 

Tilbakemeldinger fra elever i den videregående skole, skjer ved at det årlig blir gjennomført 

en elevundersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet. Hver elev blir bedt om å svare 

elektronisk på spørsmål knyttet til opplæringen og skolemiljø. Svarene fra denne 

undersøkelsen hentes inn fra UDIR og legges inn i analyseverktøyet PULS. Her kan svarene 

leses på klassenivå, virksomhetsnivå og samlet. Her kan man f eks lese elevenes vurdering av 

klasseledelsen, profesjonalitet og kultur, gjennomføring av opplæringen etc.  
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Tilbakemeldinger fra spørreundersøkelsen: 
  

Del 1 – Spørsmål knyttet til avvikssystem: 
 

 
 

Revisors vurdering: 

Revisor vurderer at Vestfold fylkeskommune og Utdanningssektoren har tilrettelagt for et 

tilfredsstillende system for rapportering og tilbakemeldinger når det avdekkes manglende 

overholdelse av gjeldende lover og forskrifter, gjennom Vestfold fylkeskommunes 

elektroniske avvikssystem i QM+. Formålet med avvikssystemet er å sikre lik praksis for hva 

som er avvik i Vestfold fylkeskommune.  

 

Vår gjennomgang av dokumenter i QM+ viste at fylkesrådmannens overordnede 

systembeskrivelse for Vestfold fylkeskommunes HMS-system er under arbeid/revidering.  

 

5.1.5 Beskrivelse av rutiner for oppfølging av kritiske områder i 

opplæringsvirksomheten. 
 

Revisjonskriterier: 

Skoleeier bør gjennomføre en risikovurdering for å kartlegge og analysere kritiske områder 

som kan ha konsekvens for evnen til å oppfylle regelverket. Risikovurderingen danner 

grunnlaget for hvilke tiltak skoleeier velger å iverksette for å begrense risikoen. 

Skoleeier bør også gjøre en vurdering i forhold til hvilke deler av regelverket hvor risikoen 

for svikt anses størst. Eksempler på risikoområder kan være ressurser, uriktige data rapportert 

i de nasjonale kvalitetsvurderingssystemene, personalets kunnskap om regelverket, 

personalets kompetanse til å foreta riktige analyser, arbeidsmiljøet, endring av nasjonale 

regelverk, manglende informasjon osv. 

 

Risikovurderinger bør innebære en kartlegging basert på blant annet erfaringer/rapportering 

fra ulike nivå hos skoleeier. Risikoområder kan variere, også fra skole til skole innen samme 

kommune. Eksempelvis kan elevenes psykososiale skolemiljø innebære et større risikoområde 

for en skole enn for en annen. 

 

5.1.5.1 Fakta 
Under fanen HMS i QM+ for Vestfold fylkeskommune er det lagt inn flere prosedyre og 

rutine beskrivelser for å ivareta generelle HMS krav. 
 

Revisor har gjennomgått arkivet i QM+ for noen utvalgte skoler, sendt forespørsel til skolene 

og har registrert at det er arkivert flere dokumenter som er rutine beskrivelse for håndtering av 

kriser, ulykker, beredskapsplaner ved dødsfall, retningslinjer ved vold og trakassering mot 
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ansatte i skolen. Vi har ikke funnet dokumenter som beskriver risikovurdering med hensyn til 

opplæring/undervisning.     

På revisjonens forespørsel til utdanningssektoren om hvilke risikovurderinger som er 

gjennomført fikk vi følgende svar: 

 

”Risikovurderinger er gjennomført i varierende grad på virksomhetene. For brann har alle 

skoler gjennomført. Noen skoler har også risikovurdert i forhold til risiko på yrkesfag, og 

noen ihht. §9a i opplæringsloven. 

Vi har i dag ikke en fullstendig oversikt over omfanget av risikovurderinger på virksomheten 

da de fleste er gjennomført ved bruk av papirdokumenter. Risikomodulen i QM+ er 

forholdsvis ny og her er det bare gjort sporadiske vurderingen.” 

 

Tilbakemeldinger fra spørreundersøkelsen: 

 

Del 1 – Spørsmål knyttet til risikovurderinger: 

 

 
 

Revisors vurdering: 

Revisor har registrert at det er utarbeidet flere dokumenter for håndtering av sentrale 

risikoområder som kan henføres til HMS-krav. 

 

I resultat fra spørreundersøkelsen svarer de fleste fra ledelsen ved virksomhetene at de i stor 

grad har beskrivelse av rutiner for oppfølging av kritiske områder i opplæringsvirksomheten. 

 

Revisor har imidlertid ikke funnet eller blitt forelagt dokumenter hvor risikomomenter  

knyttet til undervisningen og Opplæringslovens krav er vurdert. Revisor vurderer at Vestfold 

fylkeskommune har et forbedringspotensial knyttet til risikovurderinger, for å kartlegge og 

analysere kritiske områder som kan ha konsekvens for evnen til å oppfylle regelverket fullt ut.  

 

Vår gjennomgang av dokumenter i QM+ viste at fylkesrådmannens overordnede 

systembeskrivelse for Vestfold fylkeskommunes HMS-system er under arbeid/revidering.  
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5.1.6 Beskrivelse av ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering 

og bruk av systemet for å sikre at det fungerer som forutsatt og 

bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. 
 

Revisjonskriterier: 

Et forsvarlig system er et system som ”lever” i virksomheten og som derfor forutsetter en 

kontinuerlig prosess hos skoleeier. Det er viktig å forankre systemet i skoleeiers helhetlige 

ledelses- og styringssystem. Systemet bør ikke komme på siden av det vanlige plan- og 

utviklingsarbeidet, men bør knyttes opp mot det ordinære politiske og administrative plan- og 

rapporteringsarbeidet. 

Det forsvarlige systemet må følges opp for å sikre at det er effektivt over tid. Det må sikres 

informasjonsflyt slik at mangler og svakheter i systemet rapporteres til rette vedkommende. 

Skoleeiers organisasjonsstruktur gir rammeverket for å planlegge, gjennomføre og kontrollere 

aktivitetene på de ulike nivåene. Skoleeier må ta stilling til hvordan data og annen 

informasjon kan benyttes best mulig i organisasjonen for å oppnå utvikling og 

kvalitetsforbedring i opplæringen. 

 

5.1.6.1 Fakta 
I QM+ ligger prosedyren Ledelsens årlige gjennomgang av QM+, datert 16.10.2008. For 

utdanningsavdelingen er det utdanningsdirektøren som har ansvaret for en årlig revisjon av 

organiseringen og bruken av QM+.  

Årlig skal følgende gjennomgås:  

 

- Systembeskrivelse 

- Gjennomgang og vurdering av kvalitet på innlagte sentrale styringsdokumenter for     

Utdanningsavdelingen innenfor område HMS, kvalitetsutvikling og IK-Mat 

- Egen og virksomhetens bruk av systemet 
 

Avvik skal registreres sammen med forslag til tiltak for å rette opp avvik.  

 

Kvalitetsdokumenter utarbeides både på sentralt og lokalt nivå. Sentralt utarbeidede 

kvalitetsdokumenter gjøres gjeldende for hele sektoren. Skolene/virksomheten utarbeider 

egne kvalitetsdokumenter på lokalt nivå. 

 

Utdanningssektoren bruker også PULS (Pedagogisk utviklings- og læringsspeil) som er 

fylkeskommunens portal for vurdering og utvikling av kvalitet. 

 

Resultater fra PULS for skoleåret 2012/2013 ble fremlagt og gjennomgått i møte i daglig 

leder gruppen i sak 4 den 28.08.2013.   

 

Revisor har gjennomgått møtereferater fra daglig leder gruppen i utdanningssektoren, og har 

registrert at det drøftes løpende aktuelle problemstillinger mht bruken av QM+ og PULS. 

Disse møtene synes å være en sentral og løpende agenda for styringsdialogen i 

utdanningssektoren. 

 

Vi har fått en innføring i hvordan Utdanningsseksjonen følger opp skolene gjennom 

Styringsdialogen. Et viktig moment i Styringsdialogen er virksomhetsbesøkene. 

Utdanningsdirektøren setter årlig opp en oversikt over virksomhetsbesøk. Dokument med 

oversikt over planlagte møter for skoleåret 2013/2014 er arkivert i QM+. 
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Foreløpig agende for virksomhetsbesøkene høsten 2013 er: 

 Skolens resultater. Alle virksomhetene må bruke PULS og sammenligning av årets 

resultater bør kunne sammenlignes med resultater fra tidligere år 

 Gjennomført og bestått 

 Karaterer med vekt på norsk, matematikk og engelsk 

 Sluttere 

 Elevundersøkelsen 

 fravær  

 

 Tiltak som skolen har iverksatt for å forbedre resultatene 

 Status økonomi 

 Eventuelle punkter som skolen ønsker å drøfte  

 

I tillegg til Utdanningsdirektøren, har utdanningsavdelingen rådgivere som følger opp skolene 

med besøk flere ganger i året. 

 

Revisors vurdering: 

Utdanningssektoren bruker bl.a. systemene QM+, PULS, Extens samt SharePoint etc som sitt 

ledelsesverktøy for å måle kvalitet, måling av oppnådde resultater mot styringsmål. 

Systemene er under løpende drøfting, årlig revisjon og resultatene fra systemene brukes aktivt 

og løpende gjennom året. Svakheter og forbedringer av systemene er løpende tatt opp i 

lederfora. Kontinuerlig møter gjennom året i utdanningsdirektørens ledergruppe og ved 

utdanningsdirektørens virksomhetsbesøk er sentrale virkemidler i styringsdialogen. 

 

Revisors vurderer at det synes å være etablert tilfredsstillende rutiner for oppfølging av 

virksomhetene med tanke på måloppnåelse og kontinuerlig forbedring av kvaliteten i 

videregående opplæring i Vestfold fylkeskommune.  

 

5.1.7 Revisors totalkonklusjon problemstilling 1: 

Har Vestfold fylkeskommune, som skoleeier, et forsvarlig system 

for egenkontroll på opplæringsområdet? 
 

Revisors vurderer at Vestfold fylkeskommune har etablert et forsvarlig system for 

egenkontroll på opplæringsområdet. Fylkeskommunen bruker kvalitetsstyringsprogrammene 

QM+, PULS og Extens. Systemene brukes aktivt i kvalitetsarbeidet ved måling av oppnådde 

resultater, elev- og medarbeiderundersøkelser. 

 

I QM+ ligger en Systembeskrivelse for utdanningssektorens kvalitetssystem, dvs. en kortfattet 

oversikt over prinsipper for oppbygging og virkemåte for utdanningssektorens 

kvalitetssystem. Dokumentet bygger på våre revisjonskriterier til problemstilling 1, dvs. 

Opplæringslovens § 13-10 og Veileder til ”forsvarlig system”.  

 

I QM+ er aktuelle lover, forskrifter og sentrale overordnede styringsdokumenter lett 

tilgjengelig for ansatte/brukerne. Imidlertid har vi registrert at enkelte dokumenter er av eldre 

dato, og det kan være nyere versjon av dokumenter som ikke er lagt inn i QM+.  
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Videre finner vi dokumenter som beskriver utdanningssektorens hovedoppgaver, mål, 

organisering og delegasjonsreglement lett tilgjengelig i QM+. Alle dokumenter er imidlertid 

ikke arkivert med siste versjon i QM+.  

 

Revisor har ikke funnet nedskrevne rutiner som beskriver hvordan Vestfold fylkeskommune 

skal sikre at alle i virksomhetene har tilfredsstillende kompetanse til å ivareta pålagte 

oppgaver. Imidlertid har vi registrert at Vestfold fylkeskommune har fokus på 

kvalitetsutvikling, gjennom ulike kompetanse- og strategiplaner. I tillegg har vi fått opplyst at 

kompetansebehov alltid et tema på de årlige medarbeider-/utviklingssamtalene. Ved kontroll 

av hva fem tilfeldig utvalgte skoler har arkivert i QM+ som kompetanse- og strategiplaner for 

inneværende skoleår, fant vi kun eldre dokumenter. Utdanningsavdelingen kunne heller ikke 

fremlegge kompetanseutviklingsplaner for skoleåret 2013-2014 for utvalgte skoler. 

Spørreundersøkelsen viser at de fleste av ledelsen svarte at det var etablert rutiner i 

virksomheten for å sikre at alle hadde nødvendig kompetanse til å vurdere regelverket og til å 

ivareta oppgaver som ledd i skoleeiers oppfyllelse av regelverket.  

 

Revisor vurderer at Vestfold fylkeskommune og Utdanningssektoren har tilrettelagt for et 

tilfredsstillende system for rapportering og tilbakemeldinger når det avdekkes manglende 

overholdelse av gjeldende lover og forskrifter, gjennom Vestfold fylkeskommunes 

elektroniske avvikssystem i QM+. Formålet med avvikssystemet er å sikre lik praksis for hva 

som er avvik i Vestfold fylkeskommune.  

Revisor har registrert at det er utarbeidet flere dokumenter for håndtering av sentrale 

risikoområder som kan henføres til HMS-krav. Revisor har imidlertid ikke funnet, eller blitt 

forelagt, dokumenter hvor risikomomenter knyttet til undervisningen og Opplæringslovens 

krav er vurdert. Revisor vurderer at Vestfold fylkeskommune har et forbedringspotensial 

knyttet til risikovurderinger, for å kartlegge og analysere kritiske områder som kan ha 

konsekvens for evnen til å oppfylle regelverket fullt ut.  

 

Vi vurderer at det synes å være etablert tilfredsstillende rutiner for oppfølging av 

virksomhetene med tanke på måloppnåelse og kontinuerlig forbedring av kvaliteten i 

videregående opplæring i Vestfold fylkeskommune.  

 

Det fremgår av et referat fra møte i daglig ledergruppen i 2013, at det slites en del ute i 

virksomhetene med bruk av QM+. Det hevdes at søkemotoren er dårlig og at terskelen for 

bruk av kvalitetssystemet er svært høy. Det fremgår at direktøren skal ta dette videre opp i 

systemet. 

 

Vår gjennomgang viser at ikke alle virksomhetene har lagt inn alle dokumenter i QM+, og at 

det ikke er en fast mal på hvor dokumenter skal arkiveres. 

 

5.2 Problemstilling 2: 

I hvilken grad etterleves systemet for egenkontroll på 

opplæringsområdet? 
 

For å få svar på denne problemstillingen, har vi undersøkt i hvilken grad ledelsen ved de 

videregående skolene opplever og bruker kvalitetsstyringsprogrammene, for å sikre god 

egenkontroll på opplæringsområdet. Vi har spurt rektorene/stedfortredende rektorer, gjennom 



Forvaltningsrevisjon - Kvalitet og etterlevelse av lovpålagte krav innenfor videregående opplæring i VFK  

 

 

Utarbeidet av   Side 23 av 49 

spørreundersøkelse, om bruk av Kvalitetsstyringsprogrammer. I tillegg til å svare på 

spørsmål/påstander fikk ledelsen anledning til å skrive kommentarer til temaer.  

 

Revisjonskriterier: 

Vi har utledet følgende revisjonskriterier til denne problemstillingen: 

 

Vestfold fylkeskommunes Kvalitetsstyringssystem (jf. Veileder om kravet til skoleeiers 

”Forsvarlig system” i henhold til opplæringslova § 13-10 andre ledd og privatskoleloven § 5-

2 tredje ledd), bør  

- være forankret som en del av virksomhetens helhetlige ledelses- og styringssystem 

- være et hensiktsmessig verktøy for kvalitetsutvikling i virksomheten 

- oppdateres og ajourføres jevnlig 

- brukes i daglige arbeidet 

 for å sikre god egnekontroll på opplæringsområdet. 

 

5.2.1 Resultater fra spørreundersøkelsen 
 

5.2.1.1 Spørsmål knyttet til kvalitetsstyring/kvalitetsstyringsprogrammer 

 

Resultater fra spørsmål om kvalitetsstyringsprogrammer: 
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Kommentarer fra ledelsen: 

- ”kvalitetssystemet QM+ er svært lite brukervennlig. Vanskelig å bruke for den enkelte 

i organisasjonen”. 

- ”PULS er et godt innarbeidet lederverktøy” 

- ”både PULS og QM+ må forbedres og at det er for vanskelig å finne fram i QM+” 

- ”QM+ kunne vært mer brukervennlig og ønsker et lavere brukergrensesnitt” 

- ”søkefunksjonen i QM+ er svært lite tilfredsstillende” 

- ”PULS er meget bra men QM+ fungerer ikke tilfredsstillende” 

- ”begge systemene fungerer bra, men det tar for lang tid for utbedring” 

- ”det er vanskelig å finne rutinene for den vanlige lærer i QM+” 

 

På spørsmål om kvalitetsstyringsprogrammene jevnlig blir oppdatert og ajourført har en skole 

kommentert at PULS fungerer bra, men QM+ mindre bra. En skole svarer at de holder på med 

ajourføring. På spørsmål om kvalitetsstyringsprogrammene brukes i det daglige arbeidet er 

det ingen skoler som har gitt kommentar. 

 

Revisors vurdering: 

Tilbakemeldinger fra ledelsen (rektorer/stedfortredende rektorer) ved skolene viser at de fleste 

mener at bruk av dataprogrammer for kvalitetsstyring i stor grad er forankret som en del av 

virksomhetens helhetlige ledelses- og styringssystem. 5 av 22 mener imidlertid at bruk av 

dataprogrammer for kvalitetsstyring i liten grad er forankret som en del av virksomhetens 

helhetlige ledelses- og styringssystem. 

 

Videre mener 14 av 22 fra ledelsen ved skolene at dataprogrammer for kvalitetsstyring er 

hensiktsmessige verktøy for kvalitetsutvikling i virksomheten, mens 8 mener at 

dataprogrammene i liten grad er hensiktsmessige. 

 

De fleste, 19 av 22, fra ledelsen ved skolene mener at kvalitetsstyringsprogrammene blir 

jevnlig oppdatert og ajourført. Videre svarer 17 av 22 at de i stor grad eller svært stor grad 

bruker kvalitetsstyringsprogrammene i det daglige arbeidet. Fem svar i liten grad på dette 

spørsmålet. 

 

Fra kommentarene fra ledelsen ved skolene kan vi konkludere med at analyseverktøyet PULS 

oppleves som meget bra, mens flere opplever at QM+ kan forbedres, spesielt med tanke på 

søkefunksjon/brukervennlighet. 
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Revisor konkluderer med at de fleste i ledelsen ved de videregående skolene er fornøyd med 

dataprogrammer for kvalitetsstyring, men vi mener at Utdanningssektoren har et potensial for 

å få systemene enda mer hensiktsmessige for brukerne ute i virksomhetene.  

 

5.2.1.2 Spørsmål knyttet til tilpasset opplæringstilbud 

 

Revisjonskriterier: 

 

Opplæringslova § 1-3; 

§ 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats  

       Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og 

lærekandidaten.  

Fra Del 2 i spørreundersøkelsen:  

Hvordan vurderer du som rektor/stedfortredende rektor at følgende påstander stemmer i 

forhold til å sikre at alle elever ved din skole får et tilpasset opplæringstilbud? 

 

Resultater fra svarene: 
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Kommentarer fra ledelsen: 

- ”Det er fortsatt behov for fokus på tilpasset opplæring. En skole skriver at det er 

ansatte med adjunktnivå eller høyere.”  

- ”Det er et område hvor de jobber kontinuerlig for å stadig bli bedre.” 

 

På spørsmål om skolen har en forsvarlig lærertetthet: 

- ”Det er for store undervisningsgrupper, eksempelvis 32 elever på 

studieforberedende.”  

 

På spørsmål om skolen har tilgang til nødvendig utstyr etc og lærermidler: 

-  ”Det er vanskelig å få pengene til å strekke til på anleggsteknikk, pga kostbare 

maskiner og kostnadskrevende vedlikehold.” 

 

På spørsmål om skolen tilrettelegger for tilstrekkelig variasjon i undervisningsmetodikken:  

- ”Ledelsen bruker mye tid gjennom pedagogisk veiledning.”  

- ”De har fokus på dette i fagutviklerarbeidet samt lærerobservasjon.” 

 

På spørsmål om utdanningsavdelingen har pålagt skolen til jevnlig vurderinger av skolens 

arbeid for å nå målene i opplæringen: 

- ”Det er oppfølging fra utdanningsavdelingen ved gjennomgang av skolens resultater 

og tilbakemeldinger fra undersøkelsene. Det er analyser fra PULS og klare 

forventninger til skolene om målrettede tiltak.  

- ”De har besøk fra utdanningsavdelingen 4 ganger i året, hvor dette er tema.” 
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- ”Utdanningsavdelingen er tett på og gir god veiledning og oppfølging. Det er også 

regelmessig oppfølgingsmøter med utdanningsdirektøren hvor det er fokus på 

resultatmålene også gjennom møter i direktørens leder gruppe.” 

 

Revisors vurdering: 

Opplæringslova § 1-3 sier at opplæringa skal tilpasses evnene og forutsetningene til den 

enkelte elev, lærling og lærekandidat. På spørsmål til ledelsen (rektorer og stedfortredende 

rektorer) ved de videregående skolene i Vestfold knyttet til tilpasset opplæringstilbud, svarer 

alle at lærerne i stor grad eller svært stor grad har tilstrekkelig kompetanse i det faget/emnet 

vedkommende underviser i.  

 

Videre svarer 19 av 22 at lærerne i stor grad har tilstrekkelig kompetanse i tilrettelegging og 

gjennomføring av tilpasset opplæring. To svarer i liten grad på dette spørsmålet. 

 

På spørsmålet om skolen har forsvarlig lærertetthet, svarer alle positivt på dette, 13 i stor grad 

og 9 i svært stor grad.  

 

Alle i ledelsen ved de videregående skolene i Vestfold, svarer også positivt på om skolen har 

tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremidler.  

 

21 av 22 svarer at skolen i stor grad (18) eller i svært stor grad (3) tilrettlegger for tilstrekkelig 

variasjon i undervisningsmetodikken. En svarer i liten grad på dette spørsmålet.  

 

Videre vurderer alle rektorene/stedfortredende rektorer at lærerne i stor grad (12) og svært 

stor grad (10) har tilstrekkelig kompetanse i det faget/emnet vedkommende underviser i. 

 

Tilslutt svarer 21 av 22 ja på at Vestfold fylkeskommune/Utdanningsavdelingen har pålagt 

din skole å gjennomføre jevnlige vurderinger av skolens arbeid for å nå målene for 

opplæringen. 

 

I tillegg til ovennevnte tilbakemeldinger fra ledelsen ved skolene, har revisor registrert at det 

er utarbeidet en mal for Plan for tilpasset opplæring som bygger på bestemmelsene i 

Opplæringslova § 1-3, Tilpassa opplæring og tidleg innsats; Opplæringa skal tilpassast 

evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Malen for 

planen er delt inn i tre hovedområder. Noen gjelder for skolen som helhet og andre tiltak 

gjelder innenfor et bestemt utdanningsprogram, eller for en gruppe elever. De tre 

hovedområdene er; 

- Generelle tiltak 

- Oppfølging/veiledning av elever 

- Organisatoriske og pedagogiske tiltak 
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Vi har fått opplyst at dette er en ny rutine/mal, som hver skole skulle utarbeide for første gang 

til skoleåret 2013-2014. Vi har videre undersøkt om disse planene er utarbeidet og funnet 

slike planer for enkelte skoler på deres hjemmesider under VFK nettside.   

 

På bakgrunn av ovennevnte tilbakemeldinger fra ledelsen ved de videregående skolene i 

Vestfold samt tilretteleggingen for årlige planer for tilpasset opplæring ved hver skole, 

konkluderer revisor med at skolene i all hovedsak er tilrettelagt slik at alle elever skal få et 

tilpasset opplæringstilbud i tråd med opplæringslovas bestemmelser (§ 1-3).  

5.2.2 Revisors totalkonklusjon problemstilling 2: 

I hvilken grad etterleves systemet for egenkontroll på opplæringsområdet? 
 

Under problemstilling 1 konkluderte vi med at Vestfold fylkeskommune har etablert et 

forsvarlig system for egenkontroll på opplæringsområdet, gjennom etablering av 

kvalitetsstyringsprogrammene QM+, PULS og Extens.  

For å få svar på denne problemstillingen, har vi undersøkt i hvilken grad ledelsen ved de 

videregående skolene opplever og bruker kvalitetsstyringsprogrammene, for å sikre god 

egenkontroll på opplæringsområdet.  

 

Tilbakemeldinger fra ledelsen ved skolene viser at de fleste mener at bruk av dataprogrammer 

for kvalitetsstyring i stor grad er forankret som en del av virksomhetens helhetlige ledelses- 

og styringssystem og at kvalitetsstyringsprogrammene er hensiktsmessige verktøy for 

kvalitetsutvikling i virksomheten.  

 

Fra kommentarene fra ledelsen ved skolene kan vi konkludere med at analyseverktøyet PULS 

oppleves som meget bra, mens flere opplever at QM+ kan forbedres, spesielt med tanke på 

søkefunksjon/brukervennlighet. 

 

Revisor konkluderer med at de fleste i ledelsen ved de videregående skolene er fornøyd med 

dataprogrammer for kvalitetsstyring. På bakgrunn av dette, vurderer vi at systemet for 

egenkontroll på opplæringsområdet i all hovedsak etterleves, men mener at 

Utdanningssektoren har et potensial for å få systemene enda mer hensiktsmessige for 

brukerne ute i virksomhetene.  

 

Et viktig krav i opplæringslova er § 1-3, som sier at opplæringa skal tilpasses evnene og 

forutsetningene til den enkelte elev, lærling og lærekandidat. På bakgrunn av 

tilbakemeldinger fra ledelsen ved skolene om lærernes kompetanse, lærertetthet, skolenes 

tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremidler, samt årlige planer for tilpasset opplæring, 

konkluderer vi med at skolene i all hovedsak er tilrettelagt slik at alle elever skal få et tilpasset 

opplæringstilbud i tråd med regelverket.  
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5.3 Problemstilling 3: 

Foreligger det et hensiktmessig system for å fange opp 

hvilke elever som har rett til spesialundervisning? 
 

Revisjonskriterier: 

Opplæringsloven Kap. 5, Spesialundervisning, (forvaltningsloven) og Veileder til 

opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning gir føringer om elevers 

rett til spesialundervisning og hvordan tilbud om spesialundervisning skal vurderes og tilbys 

med mer. 

 

Opplæringslova Kapittel 5, Spesialundervisning ligger som vedlegg 3 til rapporten. 

 

5.3.1 Fakta  

Revisor har gjennom intervju fått informasjon om hvordan Vestfold fylkeskommune har 

tilrettelagt for og håndterer elever med behov for spesialundervisning. 

 

Vi har fått opplyst at dersom en elev skal få spesialundervisning i videregående skole i 

Vestfold, må det foreligge en sakkyndigvurdering fra PPT og et enkeltvedtak fra 

rektorene/Vestfold fylkeskommune. Det er en egen PPT-avdeling knyttet til Vestfold 

fylkeskommune. Videre har vi fått opplyst at fylkeskommunen har et mål om at det skal være 

færre som får spesialundervisning/enkeltvedtak i den videregående skole enn i grunnskolen. 

Bakgrunnen for dette er § 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats i Opplæringslova, som 

sier at kommunen på 1. til 4. årstrinn skal sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller 

samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot 

elevar med svak dugleik i lesing og rekning. Vi har fått opplyst at målet med denne paragrafen 

er å sette inn tidlig innsats, slik at behovet for spesialundervisning blir mindre i den 

videregående skolen.  

 

Flere skoler har egne avdelinger med elever som har innvilget enkeltvedtak. Noen elever går i 

ordinære klasser, men følger et avvikende løp. Når en elev søker om spesialundervisning, må 

det foretas en ny vurdering av PPT for Vestfold fylkeskommune – en sakkyndig vurdering.  

I kvalitetssystemet QM+, under fane Kvalitetsutvikling, Utdanningssektorens dokumenter, 

ligger det et eget område kalt Tilpasset opplæring/Spesialundervisning.  

 

Her ligger det følgende dokumenter/maler knyttet til spesialundervisning; 

 

- Prosedyre enkeltvedtak spesialundervisning 

- Plan for tilpasset opplæring – MAL 

- Samtykke til å iverksette sakkyndig vurdering 

- IOP - Individuell opplæringsplan Del 1 Oversikt: Målsetting og organisering 

- IOP - Del 2 per fag – opplæringsmål, organisering og vurdering (januar + juni) 

- IOP - Del 3 Halvårsrapport 

- Svar på søknad om spesialundervisning - innvilget 

- Svar på søknad om spesialundervisning - avslag 
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Prosedyre for enkeltvedtak – spesialundervisning (se vedlegg 4 til rapporten) 

Prosedyren for enkeltvedtak spesialundervisning inneholder blant annet referanse til aktuelt 

regelverk for spesialundervisning samt ovennevnte maler.  

 

Målet med prosedyren er følgende: 

- Sikre elevenes formelle rettigheter, jamfør kapittel 5 om spesialundervisning i 

opplæringsloven. 

- Elever i Vestfold med behov for spesialundervisning får et likeverdig og realistisk 

opplæringstilbud.  

- Bidra til en god saksbehandling i alle ledd. 

 

Målgruppen er elever med og uten rett til videregående opplæring i henhold til 

opplæringsloven.  

Prosedyren beskriver hvordan den skal anvendes.  

Aktiviteten starter: 

- I inntaksprosessen, ved søknad om behov for spesialundervisning eller ”Melding til 

skolen”, og ved at skolen gjennomfører kartlegging og utprøving av elevens utbytte av 

ordinære tilretteleggingstiltak, samt utreder behov for spesialundervisning eller 

- Når skolen kartlegger/får melding om behov for spesialundervisning ved skolestart 

eller i løpet av skoleåret. 

Aktiviteten er avsluttet når eleven/foresatte er gjort kjent med enkeltvedtak om 

spesialundervisning og eventuell klagebehandling er fullført.  I de tilfeller hvor eleven slutter 

ved skolen opphører enkeltvedtaket av seg selv. Dersom eleven går over i et annet 

opplæringsløp med andre målsettinger, må opphør av enkeltvedtaket dokumenteres i et skriv 

til elev/foresatt med kopi til PPT og utdanningsavdelingen. 

 

Videre beskriver prosedyren ansvarsområder: 

 

Skolens ansvar: 

- Anmoder om samarbeid med PPT med beskrivelse av elevens behov opp mot det 

ordinære tilbudet og en vurdering av om eleven får tilfredsstillende utbytte. 

- Innhente samtykke til å igangsette arbeidet med sakkyndig vurdering. 

- Fatter enkeltvedtak om spesialundervisning, utarbeider IOP (individuell 

opplæringsplan) og halvårsrapporter. 

 

PPT’s ansvar: 

- Utarbeider på selvstendig grunnlag sakkyndige vurderinger knyttet til behovet for 

spesialundervisning. 

- Hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å 

legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov. 

 

Utdanningsavdelingens ansvar:  
- Kvalitetssikrer de dokumenter som inngår i saksgangen ut fra reglene i 

opplæringsloven kapittel 5 og forvaltningsloven: sakkyndig vurdering, enkeltvedtak 

om spesialundervisning, IOP og halvårsrapporter.  

- Kvalitetssikring av klagesaker i forkant av behandling hos fylkesmannen. 

 

Følgende kvalitetskriterier fremgår av prosedyren: 

- Nødvendig og riktig dokumentasjon foreligger fra angivende og mottakende instans. 
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- Samråd og samarbeid mellom den videregående skolen og PPT, samt samarbeid med 

PPT i grunnskolen, dersom aktuelt. 

- PPT har avgitt sakkyndig vurdering og at det foreligger et samtykke fra elev/foresatt. 

- Tilbud om spesialundervisning er utarbeidet i samråd med eleven og evt. Elevens 

foresatte. 

- Eventuelle avslag om utredning eller tilbud om spesialundervisning er begrunnet og 

dokumentert.  

 

I tillegg beskriver prosedyren hvordan skolen skal handle ved Enkeltvedtak i forbindelse med 

inntak og ved Enkeltvedtak i løpet av skoleåret, samt hvordan klager på enkeltvedtak skal 

behandles, se vedlegg 2. 

 

Revisors vurdering: 

Nedenfor har vi foretatt en vurdering av om opplæringslova kapittel 5 om 

Spesialundervisning følges i Vestfold fylkeskommune. 

 

- § 5-1 Rett til spesialundervisning 

 

Revisor vurderer at Vestfold fylkeskommunes prosedyre om Spesialundervisning, ivaretar at 

elever, som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære 

opplæringstilbudet, får rett til spesialundervisning.  

 

- -§ 5-2 (Oppheva) 

-  

- § 5-3 Sakkunnig vurdering 

 

Vestfold fylkeskommune har tilrettelagt for at det skal foreligge en sakkyndig vurdering av 

elevens særlige behov før enkeltvedtak om spesialundervisning fattes av skolen. 

 

- § 5-4 Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning 

 

Revisor vurderer at Vestfold fylkeskommunes prosedyre om Spesialundervisning, ivaretar § 

5-4 om at Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng spesialundervisning, og 

melde fra til rektor når slike behov er til stades. Videre har Vestfold fylkeskommune 

utarbeidet skjemaet Samtykke til å iverksette sakkyndig vurdering om behovet for 

spesialundervisning, i tråd med Opplæringslova § 5-4. 

 

- § 5-5 Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa 

 

I følge § 5-5, skal det for elever som får spesialundervisning, utarbeides individuell 

opplæringsplan. Vestfold fylkeskommune har som vedlegg til prosedyre om 

Spesialundervisning, utarbeidet 3 delmaler for Individuell opplæringsplan (IOP), Del 1; 

Oversikt: Målsetting og organisering, Del 2; Fag, opplæringsmål, vurdering, Del 3; 

Halvårsrapport – Helhetlig vurdering av opplæringen. Vi vurderer at denne tilretteleggingen 

av dokumenter er i tråd med regelverket i § 5-5. En endring i § 5-5 av 17. juni 2013, sier at 

skolen en gang i året skal utarbeide en skriftlig oversikt over den opplæringa eleven har fått, 

og en vurdering av utviklingen til eleven. Vi har fått opplyst av Utdanningsavdelingen vil 

tilpasse malen for Del 3 til Årsrapport.  
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- § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste 

I følge § 5-6 skal hver kommune og hver fylkeskommune ha en pedagogisk-psykologisk 

tjeneste. Vestfold fylkeskommune har en egen Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste, som skal 

hjelpe ungdom i Vestfold med å gjennomføre videregående opplæring. PPT har samtaler med 

ungdom som sliter med sin opplæring. PPT utreder vansker og vurderer behov for 

tilrettelegging.  

 

5.3.2 Revisors totalkonklusjon problemstilling 3: 

Foreligger det et hensiktmessig system for å fange opp hvilke elever som 

har rett til spesialundervisning? 
 

Som det fremgår av prosedyre enkeltvedtak – Spesialundervisning, har Utdanningsavdelingen 

i Vestfold fylkeskommune tilrettelagt for et system for å fange opp hvilke elever som har rett 

til spesialundervisning. Prosedyren inneholder både handlinger knyttet til Enkeltvedtak i 

forbindelse med inntak og Enkeltvedtak i løpet av skoleåret. Revisor vurderer at denne 

prosedyren bør sikre at elever med behov for spesialundervisning blir fanget opp og får riktig 

behandling, i tråd med opplæringslova kapittel 5 om Spesialundervisning. 

 

5.4 Problemstilling 4: 

Får elevene, som har enkeltvedtak, de ressursene og den 

spesialundervisningen de har krav på? 
 

Revisjonskriterier: 

Klager på enkeltvedtak om spesialundervisning i forhold til antall enkeltvedtak om 

spesialundervisning. 

5.4.1 Fakta 

For å få svar på denne problemstillingen har vi undersøkt omfanget av enkeltvedtak knyttet til 

Spesialundervisning og omfanget av klager knyttet til disse vedtakene. Videre har vi 

undersøkt om det utarbeides skriftlige vurderinger av opplæringen. Vi har også tatt inn svar 

fra spørreundersøkelsen knyttet til Spesialundervisning. 

 

Enkeltvedtak om Spesialundervisning 

Vi har fått opplyst at til skoleåret 2013/2014 var det 288 søkere med fortrinn (omfattende 

behov for hjelp) i Vestfold, dette var 60 færre søkere enn året før. Av disse fikk 193 elever 

tilbud om omfattende behov for hjelp, 1% lavere enn året før. Av disse 288 søkerne, har 188 

søkt om Arbeidslivs- og Hverdagslivtrening, AHT-avdelingene (svake elever). 

 

De videregående skolene i Vestfold har til sammen ca 8000 elever.  

 

Tabellen på neste side viser antall vedtak om Spesialundervisning og klager på vedtak 

(samlede tall for de 10 videregående skolene i Vestfold); 
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Tabellen viser at det er svært få klager på vedtak og at ingen klager er videresendt til 

fylkesmannen.   

 

Halvårsvurderinger: 

Vi har undersøkt om det har blitt utarbeidet skriftlige halvårsrapporter for skoleåret 2012-

2013, med en helhetlig oversikt over den opplæringa eleven har fått, og en vurdering av 

utviklingen til eleven i tråd med § 5-5. (Fra skoleåret 2013-2014 skal det kun utarbeides en 

årlig vurdering, jf lovendring 17. juni 2013.) 

 

Vi kontrollerte fem elektroniske elevmapper for elever med vedtak om Spesialundervisning. I 

tre av disse mappene fant vi en helhetlig vurdering av opplæringen pr. januar og juni 2013 

(halvårsrapporter – skjema Del 3) samt vurderinger av elevens faglige utvikling i hvert fag pr. 

for samme perioder, jf Individuell opplæringsplan – IOP - Del 2. I en mappe fant vi 

halvårsrapport kun pr. januar 2013 med vurderinger av elevens faglige utvikling i hvert fag. 

Det lå ingen dokumentasjon i mappen som viser at eleven har sluttet. For den siste 

kontrollerte elevmappen, var eleven ny dette skoleåret (2013-2014) og derfor foreligger det 

ingen vurdering av denne eleven. 

 

Resultater fra spørreundersøkelsen knyttet til Spesialundervisning: 

 

 

 
 

5.4.2 Revisors totalkonklusjon problemstilling 4: 

Får elevene, som har enkeltvedtak, de ressursene og den 

spesialundervisningen de har krav på? 
 

Revisor ser positivt på at det er svært få klager (4 i 2012-2013 og 4 høst 2013) på vedtak om 

Spesialundervisning. Etter revisors oppfatning indikerer dette at Vestfold fylkeskommune 

opptrer i henhold til gjeldende regelverk. Revisor har også merket seg at ingen klager er 

videresendt til fylkesmannen.   
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Svar fra spørreundersøkelsen, viser at 21 av 22 fra ledelsen ved skolene, svarer ja på at det 

utarbeides skriftlige vurderinger av om opplæringen har nådd fastsatte mål i læreplanverket 

for elever med spesialundervisning. Revisor kan også bekrefte at slike vurderinger blir 

utarbeidet.  
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6. REVISORS ANBEFALINGER 
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7. FYLKESRÅDMANNENS UTTALELSE  
 

Rapporten har vært forelagt fylkesrådmannen til høring. Fylkesrådmannens svarbrev er tatt 

inn nedenfor: 
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Vedlegg 1 – Systembeskrivelse for utdanningssektorens kvalitetssystem 
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Vedlegg 2 til pkt. 5.1.3.1 Rutiner for å sikre at alle i virksomheten har 

kompetanse …  

 

Revisjonskriterier: 

Rutiner for å sikre at alle i virksomheten har kompetanse til å vurdere regelverket og til å 

ivareta oppgaver de er gitt i systemet som ledd i skoleeiers oppfyllelse av regelverket. 

 

Skoleeier bør sørge for at medarbeiderne har nødvendig kompetanse i forhold til det ansvar de 

har og de oppgaver de skal utføre. Skoleeier bør kartlegge kompetansebehov og sørge for at 

alle medarbeiderne får den opplæring og etterutdanning de trenger for å ivareta ansvar og 

oppgaver. 

 

5.1.3.1 Fakta 

 
Følgende relevante dokumenter er imidlertid arkivert i kvalitetssystemet QM+ under 

Kvalitetsutvikling: 

 

Planer og satsingsområder: 

 

 Nasjonale dokumenter: Kompetanse for kvalitet. Dette er et nasjonalt 

strategidokument for videreutdanning av lærere. 

Formålet med strategien er å øke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske 

kompetanse gjennom målrettet og landsdekkende gjennomføring av videreutdanning. 

Strategien skal også bidra til å øke læreryrkets status og styrke tilliten til skolens 

kvalitet. 

 

 ”Tiltaksplan – rutiner og praksis for å sikre at elevene får tilfredsstillende opplæring 

når pedagogisk personale er fraværende.” Dokumentet er behandlet i hovedutvalget 

for utdanning, datert 02.11.2006. Vi har fått opplyst at den enkelte skole utarbeider 

egne tiltaksplaner i tråd med den overordnede planen, men ikke funnet disse 

tiltaksplanene i QM+ under virksomhetenes lokale dokumenter. 

 

 Dokument kompetanseutvikling 2010 – 2013, behandlet i hovedutvalget for 

utdanning. 

 

 Strategiplan for videregående opplæring Vestfold 2010 - 2014 – vedtatt i fylkestinget 

27.04.2010 18/10. Strategiplanen bygger på nasjonale og regionale mål, føringer og 

satsinger. Planen som helhet og alle underområdene skal bygge på de visjoner og mål 

som allerede er forankret i bla fylkesplanen. 

 

 Dokument: Kompetanseutvikling 2012 -2015, behandlet i hovedutvalg for utdanning 

møte 18.04.2012 sak 6/12.  

 

 Strategisk IKT-plan for Utdanningssektoren i Vestfold fylkeskommune 2011-2014. 

Det er i strategiplanen satt opp syv hovedområder for vurdering.  

- Pedagogisk bruk av IKT 

- Administrativ bruk av IKT 

- Programvare 

- Teknisk 
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- Organisatorisk 

- Kompetanse 

 

For hvert av hovedmålområde er det utformet delmål. 

I henhold til dokumentet forutsettes det at virksomhetene reviderer sine lokale 

strategiplaner i tråd med planen og at det skal utarbeides handlingsplaner med 

konkrete tiltak. Planene skal legges inn i kvalitetssystemet for utdanningssektoren.  

Revisor har fått orientering om at ny strategiplan for pedagogisk bruk av IKT for 

perioden 2013 -2014 er utarbeidet og vil bli behandlet på ledermøte torsdag 26.09.13 

og vil bli lagt ut i QM+ etter vedtak. 

 

Under fanen ”Referater” i QM+ er det arkivert referater fra daglig leder gruppen.  

I referat fra gruppens møte den 23.04.2013, sak nr 4 er kompetanseutviklingsplan for 2013/14 

behandlet.  

 

Vedtaket i referatet er tatt inn nedenfor: 

 

 
Selve kompetanseutviklingsplanen /vedlegget, er arkivert i SharePoint. SharePoint er Vestfold 

fylkeskommunes portal, en samhandlings arena for alle ansatte i VFK. 

På sikt skal visst nok dette bli VFKs nye ansatte portal. Målet er å lage en rollestyrt portal 

hvor den ansatte finner relevant informasjon/verktøy/programmer basert på sin rolle og 

plassering i VFK. 

 

Vi har tatt inn Prinsippene for kompetanseutvikling, jf pkt. 1, fra konpetanseutviklingsplanen: 
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Det fremgår videre av kompetanseutviklingsplanen: 

 

 
 

Revisor har kontrollert hva fem tilfeldig utvalgte skoler har arkivert i QM+ som kompetanse- 

og strategiplaner for inneværende skoleår. Flere av strategi- og kompetanseplanene var av 

eldre dato. Vi har ikke funnet kompetanseutviklingsplaner for skoleåret 2013/2014 i QM+, 

slik det fremgår av utdraget fra kompetanseutviklingsplanen over.  
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Vedlegg 3 – Opplæringslova Kap. 5 - Spesialundervisning 
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Vedlegg 4 – Prosedyre enkeltvedtak – spesialundervisning 
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