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Forsøk med NAV-veileder i videregående skole



Elever og lærere om betydningen av NAV-veiledere i vgs
Av alle elever som startet på videregående opplæring i perioden 2010-2015, fullførte 73 prosent på normert tid. 
Gjennomføringsgraden på de yrkesfaglige studieprogrammene er betydelig lavere enn på studieforberedende  
studieprogram. Av elevene som startet på yrkesfaglig studieprogram, droppet 25 prosent helt ut (SSB, 2016).

Som tallene fra SSB, 2016 viser, er det 25 prosent som dropper ut av yrkesfaglig studieløp. Hva er årsaken til at så 
mange avbryter? Det er en variert vifte av årsaker; noen årsaker framstår som ukompliserte og nærmest tilfeldige, 
mens andre årsaker er mer dyptgående og komplekse.

I teksten under vil vi se på betydningen av prosjektet NAV-veiledere i videregående skole for berørte elever og lærere.

Alle elevene er anonymiserte og gitt fiktive navn. Det samme gjelder til hvilket pilotprosjekt de har tilknytning.

Utfordringer som ikke er fagrelaterte
Her er noen eksempler på utenomfaglige utfordringer som gjør skolegangen vanskelig og som også viser betydning 
NAV-veilederne har hatt for disse elevene:

Hassan er enslig mindreårig flyktning med oppfølging fra barnevernet fram til fylte 18 år. Rådgiver henvender seg 
til NAV-veileder pga. mye fravær og at Hassan har store utfordringer både språklig og faglig. Det opprettes kontakt 
med lokalt NAV kontor som bistår med bolig nær skolen. Han velger til slutt å avbryte skolegang pga. store utfor-
dringer utover de faglige. Det opprettes kontakt med fastlege, kommune – oppvekst barn og unge, flyktningevenn, 
OT og henvisning til DPS. Hassan får fortsatt oppfølging av saksbehandler i NAV i forhold til økonomi og  
bosituasjon.

Sverre henvender seg til NAV-veileder pga. hjemmeforhold som gjør det vanskelig å konsentrere seg om skolen. 
Det opprettes kontakt med lokalt NAV kontor som økonomisk hjelper gutten med egen bolig. Det skrives sakkyndig 
vurdering til Lånekassen som gjør at gutten får godkjent borteboerstipend. Det opprettes også kontakt med  
psykolog ved skolen. Tiltakene gjør at Sverre fullfører skoleåret.

Trine henvender seg pga. vanskelige hjemmeforhold. Hun får råd og veiledning i forbindelse med å søke nødhjelp, 
økonomisk sosialhjelp og barnebidrag. Hun flytter i egen bolig og fullfører skoleåret.

Thor Arne har vært elev i vgs. i 3 år. Han mestrer ikke opplæring i skole så godt men har bestått vg1 på yrkesfag, 
han har hatt et «brokete» skoleløp og han gikk ut av vg2 uten vurdering i flere fag. Han ble henvist til PP-tjenesten 
og kom i gang med samtaler hos psykolog. Etter hvert startet han med hospitering i en bedrift. Thor Arne fikk inn-
vilget tiltakspenger og i Aktivitetsplanen som ungdommen har avtalt med NAV er fagbrev i faget målet. Med 3 års 
arbeidserfaring/læreplass i bedrift kan han gå opp til fagprøven. 

Stine henvendte seg til NAV-veileder grunnet utfordringer med å konsentrere seg om skolen. Vanskelige hjemme-
forhold med et rusmiljø var årsaken til konsentrasjonsproblemene. Stine ønsket egen leilighet for å få ro og for å 
kunne konsentrere seg om skolen. NAV-veileder skrev sakkyndig vurdering til Lånekassen ang. borteboerstipend. 
Stine skaffet leilighet og lokalt NAV - kontor bidro med sosial støtte. Hun fullførte skoleåret og fullførte skolegangen. 



Hva sier elevene om betydningen av NAV-veiledere i skolen?
Svarene under kommer fra en undersøkelse utført ved en pilot halvveis i prosjektperioden, og både elever  
og lærere svarte på undersøkelsen på læringsplattformen It’s Learning.
Grafen under viser hva elevene ved denne skolen tror NAV-veiledere kan bistå dem med. 

Nordisk velferdssenter peker på at en av suksesskriteriene, når man skal jobbe med ungdom med utfordringer, er 
å legge til rette for samtaler hvor man kan snakke om hverdagslige ting og hvor det man sier ikke skal bli betegnet 
som riktig eller galt, skaper et godt grunnlag for at de unge føler seg respektert (Hultqvist i rapporten Mental Health 
among Young People, 2016).

Kommentarer fra elevene i undersøkelsen bekrefter indirekte at de opplever seg respekterte og ivaretatt:
• Jeg synes NAV-veilederne er veldig flinke, og er godt fornøyd med hva de har å tilby.
• NAV veilederne er der for å holde deg i skolen, slik at færre dropper ut. Hvis du har et problem så vil de  
 henvise deg til riktig sted. Derfor har jeg krysset av alle over. Men de har hjulpet meg veldig med mine  
 problemer og henvist meg til riktig sted.
• Fikk hjelp med å finne utplassering
• Lang behandlingsprosess, jeg tenker dere kan hjelpe meg med det:)
• Hyggelige folk! :) Bra tiltak! Fått hjelp med Lånekassa
• Utrolig godt tiltak! Benyttet meg av dette et par ganger og det hjelper utrolig mye ved å få hjelp med å  
 søke jobb før skolegangen er over. Anbefales at dette føres videre også etter prøvetiden og håper  
 flere skoler kan få samme tilbud!!

Hva tenker lærerne om betydningen av NAV-veiledere i skolen?
Dette er henta fra samme undersøkelse.
• De kan bidra med karriereveiledning. Godt tilbud :-) Bra tiltak!
• Er det mulig å invitere dem til å delta i undervisning? Bli med en klasse en økt, om økonomi, for eksempel?  
 Ønsker mer info til elevene
• Flinke saksbehandlere som passer godt inn i arbeidet vi gjør med ungdom
• Synes det er vanskelig at NAV ikke kan gjøre noe før eleven er utskrevet fra skolen.
• Når det har vært foredrag i klassene har det vært gode tilbakemeldinger fra elevene på innhold og form.
• De kam følge opp deltidselever som har tid og ønske om å prøve seg i arbeidslivet parallelt med skolegang.  
 Voksne elever med utfordringer i forhold til fravær o.l. og som ikke fanges opp av OT. Elever som ikke aner  
 hva de vil kan få tatt en interessetest hos NAV.
• Ser store fordeler med Nav veiledere i skole, lett for elevene å ta kontakt, elevene tror i flere tilfeller det er  
 lett å få jobb uten skole, noe som ikke er tilfelle, håper tilbudet opprettholdes.
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Lærerne fikk videre spørsmål om i hvilke saker de ville anbefalt sine elever å ta kontakt med en NAV-veileder.  
Resultatet vises i grafen under.



Hovedkonklusjon fra undersøkelsen.
Hovedkonklusjonen er at det gjennomgående er positive tilbakemeldinger fra både elever og lærere som har  
besvart undersøkelsen om NAV-veiledernes tilstedeværelse ved denne skolen. 

Fra lærerne kommer det fram at det er ønske om mer kontakt med NAV-veilederne, at de voksne elevene som ikke 
fanges opp av OT og har behov for bistand i forhold til utfordringer med fravær har et sted å henvende seg, og at 
elever som ikke vet hva de vil videre kan få tatt en interessetest hos NAV-veilederne. Videre ser man store fordeler 
med tilgjengelighet på skolen, det er lettere å få kontakt og det er ønske om at tilbudet opprettholdes.

Elevene som har besvart undersøkelsen sier blant annet at hvis du har et problem så blir du henvist til riktig sted og 
at de har fått god hjelp med sine problemer. De påpeker også at de får raskt svar, blir mottatt på en ok måte og blir 
fulgt opp i etterkant av henvendelsen. 52,7 % av elevene som svarte på undersøkelsen sa at de er kjent med at  
skolen har NAV-veiledere til stede fire dager i uka og 24,3 % svarte at de har vært i kontakt med NAV-veilederne. 

Angående hva både lærere og elever tror NAV-veilederne kan bistå med er svarene ganske sammenfallende,  
se grafene over. Det er jobbsøk, økonomi og bolig som utmerker seg, og til dels manglende motivasjon.

Av en undersøkelse gjort ved en annen skole har man sett at det ikke er enkelt å holde seg på skolen når utfor-
dringene står i kø og livet butter i mot. Ungdommene har fortalt hvorfor det er vanskelig, om faglige utfordringer, 
om utfordringer som ikke kan knyttes til fag og om overgangen fra å være vanlig elev og til å søke om læreplass.  
For mange blir det et brått og hardt møte med voksenlivet. 

I følge informantene i denne undersøkelsen er utfordringene sammensatte og nederlaget av ikke å strekke til er 
stort. Ungdommene peker på et system som er vanskelig for dem å lykkes i, og det kan se ut som at den individuelle 
byrden kan bli for tung å bære – de dropper ut av skolen. 

I lys av dette kan det tenkes at ansvaret ikke bare bør ligge på skuldrene til den enkelte elev, men bør også være et 
samfunnsansvar. Ungdommene sitter selv med løsningen, de ønsker voksne som ser dem og som kan rydde unna 
støyen – de ønsker tett oppfølging. Og ser man på mangfoldet av utfordringer de har pekt på, trenger de også  
tverrfaglig oppfølging. Nordlandsforskning har sett at mange unge ofte har utfordringer på flere av livets områder 
samtidig, og vektlegger at det er behov for samhandling mellom ulike sektorer. De anbefaler derfor å bygge opp og 
styrke en tverrfaglig elevtjeneste i videregående skole (Anvik og Holmen Wahldal, 2015).

Ved å ha NAV i skole sammen med andre faggrupper, kan man tilby lavterskeltilbud der ungdommene er og på  
denne måten gi dem den hjelpen de trenger når de trenger det.
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