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En rektor på Nordre Modum ungdomsskole skriver i DT at videregående skoler i Viken fakturerer
ungdomsskolene ved hospiteringsdager i forbindelse med valg av studieretning. Det kommer fram at
ungdomsskolene selv betaler for transport, og at det ikke blir servert lunsj. Dette er en ordning som jeg
mener slår beina under det viktige målet vi har med å få enda flere ungdom til å fullføre videregående
opplæring. Vi vet at veiledning rundt studievalg er en viktig oppgave for ungdomsskolene, og for
videregående skoler må det være like viktig at flere velger riktig studie. For samfunnet er det en klar
innsparing at færre går omveier for å komme seg igjennom videregående. I det store og det hele bildet
blir det meningsløst at Viken skal fakturere allerede trange skolebudsjetter som heller burde brukt
pengene på nettopp for eksempel god veiledning til ungdommene.
Spørsmål som ønskes besvart:
1. Finnes det en oversikt over kostnader for ungdomsskolene i Drammen kommune ved
hospitering av videregående skoler?
2. Når kom ordningen med belastning av kommunene fra fylket ved hospitering av videregående
skoler, og hva var årsaken?
3. Hva er praksis ved hospitering av videregående skoler?
4. Opplever rådmannen at ordningen med hospitering av videregående skoler fungerer godt
generelt?
5. Hva mener rådmannen er konsekvensene av at det koster penger for kommunen å hospitere
skoler i fylket i forbindelse med valg av studieretning?
Svar
1. Finnes det en oversikt over kostnader for ungdomsskolene i Drammen kommune ved
hospitering av videregående skoler?
Alle elevene på 10.trinn i Drammen får tilbud om to besøksdager på videregående skole før
søknadsfristen til videregående opplæring går ut. Drammen kommune betaler for disse
besøksdagene, og P01 skole har avsatt 380 000 kroner i budsjettet til dette hvert år.
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2.

Når kom ordningen med belastning av kommunene fra fylket ved hospitering av
videregående skoler, og hva var årsaken?
Siv Henriette Jacobsen, som er fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune,
skrev et leserinnlegg i DT 11.10.211. Der skriver hun blant annet at det ikke er noe nytt at
kommunene betaler for praksisdager. Ordningene med besøksdager fra alle de tidligere
fylkeskommunen som tilhører Viken er nå harmonisert, slik at tilbudet blir likeverdig for alle
ungdomsskoler i hele fylket. Det betyr i praksis at noen kommuner i Viken opplever at
kostanden er blitt høyere enn de har vært vant med fra tidligere.
I leserinnlegget kan fylkesrådslederen i Viken fortelle at kostnaden som kommunen betaler for
to besøksdager dekker ressurser for lærere, og kostnader til lisenser og nødvendig programvare.

3. Hva er praksis ved hospitering av videregående skoler?
Dagens praksis er at alle elevene på 10.trinn får tilbud om to besøksdager ved en videregående
skole. Dersom det er behov kan enkeltelever eller små grupper av elever besøke videregående
skole ut over de to avtalte dagene, sammen med en ansatt fra ungdomsskolen. Slike avtaler
gjøres individuelt for de det gjelder. Ansatte fra ungdomsskolen følger elevene gjennom begge
besøksdagene, men det er Viken som er ansvarlig for det faglige og sosiale innholdet disse
dagene.
4. Opplever rådmannen at ordningen med hospitering av videregående skoler fungerer godt
generelt?
Rådmannen har inntrykk av at besøksdagene på videregående skole er både innholdsrike og
verdifulle for elevene på 10.trinn. Hovedinntrykket er at besøksdagene er godt organisert, og
elevene får mulighet til å bli kjent med skolen, med fellesfag og programfag. I tillegg får de et
innblikk i undervisningsformer og de får hilst på noen av lærerne.
5. Hva mener rådmannen er konsekvensene av at det koster penger for kommunen å hospitere
skoler i fylket i forbindelse med valg av studieretning?
Dagens opplæringslov inneholder ingen bestemmelse om at fylkeskommunen og kommunen
skal sørge for at elevene får en trygg og god overgang fra grunnskolen til den videregående
opplæringen. Rådmannen har likevel inntrykk av at kommunen og Viken opplever å ha et felles
ansvar og et gjensidig ønske om at overgangen mellom grunnskolen og videregående opplæring
skal bli best mulig for elevene.
Til orientering er forslag til ny opplæringslov nå ute på offentlig høring. Der foreslår
Departementet:



å innføre en plikt for fylkeskommunen til å sørge for at elevene får en trygg og god
overgang fra grunnskolen til den videregående opplæringen.
å innføre en plikt for kommunen til å samarbeide med fylkeskommunen om elevenes
overgang fra grunnskolen til den videregående opplæringen.

Departementet mener at plikten til å sikre en trygg og god overgang skal gjelde for alle elever
som begynner i videregående opplæring. For mange elever vil det ikke være behov for spesielle
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tiltak, men fylkeskommunen bør likevel ha et minimum av generelle tiltak rettet mot alle nye
elever i videregående opplæring, som for eksempel tilbud om skolebesøk eller liknende.
Frem til tilbudet om besøksdager eventuelt bli lovhjemlet i ny opplæringslov må Drammen
kommune sette av midler til besøksdager i videregående skole.
Midlene som Drammen kommune setter av til besøksdager på videregående skoler for elevene
på 10.trinn trekkes ut fra skolenes budsjettramme. Dersom skolebesøkene på videregående
skole hadde vært et gratis tilbud for kommunen, kunne midlene inngått i driftsbudsjettene til
skolene.
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