Tiltak for økt gjennomføring
– hva har Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV bidratt med?

Mira Aaboen Sletten

Hva er problemet ?

Skolefaglige problemer, helseproblemer, sosial fungering, rus etc.

Kvalifisere
Er ikke
kvalifisert

Gjennomføring

Hva skal tiltaket gjøre noe med?

Lette overgang
til arbeid

Utdanningssystemet/
arbeidsmarkedet
Tilrettelegge
– for lite fleksibelt

Tilbake til
utdanning

Er ikke motivert,
feilvalg
Motivere
lav selvtillit

Forebygge
frafall

Sosial bakgrunn

Ny GIV - Nasjonal dugnad for økt gjennomføring
• Gjennomføringsbarometeret
– Felles mål og felles data- og statistikkgrunnlag

• Overgangsprosjektet
– Øke motivasjon og evne i overgangen til VGO

• Oppfølgingsprosjektet
– Motivere og kvalifisere tilbake til VGO eller ordinært arbeid

Ny GIV – Oppfølgingsprosjektet:
De nasjonale innsatsområdene
Bidra med arbeidsrettede tiltak i
kombinasjon med opplæring fra
fylkeskommunen

NAVs rolle

Bistå fylkeskommunen med
råd og veiledning rettet mot
arbeidsmarkedet

1. Utprøving av
opplæringsmodeller

2. Styrking av
samarbeidsrelasjoner – tidlig
inn med oppfølging

3. Kompetanseheving

Innsatser i Ny GIV
BLD

Skolefaglige problemer, helseproblemer, sosial fungering, rus etc.

Overgangsprosjektet
- intensivopplæring

Styrking av
samarbeidsrelasjoner
Motivasjon
– tidlig inn

Gjennomføring

Tilbake til
utdanning

Kvalifisering

HOD

Forebygge
frafall

Sosial bakgrunn

Oppfølgingsprosjektet

Utdanningssystemet
(fleksibilitet)

ASD

Lette overgang
til arbeid

- Utprøving av
opplæringsmodeller

KD

Ny GIV – Oppfølgingsprosjektet:

NOVAs evaluering
Innhold, organisering,
sammensetning og
varighet av tiltak

Kjennetegn på ungdom som deltar
og som ikke deltar i tiltak
- Hvor er de etter endt tiltak?

1. Utprøving av
opplæringsmodeller

Deltagernes motivasjon,
vurdering og opplevd utbytte

Kartlegge og evaluere hvordan
eksisterende samarbeidsrelasjoner fungerer

2. Styrking av
samarbeidsrelasjoner – tidlig
inn med oppfølging
Kartlegge utfordringer knyttet
til å ta handlingsrommet i bruk

3. Kompetanseheving
Vurdering og opplevd utbytte
av videreutdanning for Ny GIV
oppfølgingsprosjektet

Styrking av samarbeidsrelasjoner
OT
94
95

Skolene

• Ansatte i OT og NAV er fornøyd med
samarbeidet seg i mellom

89
93

NAV
78
74

Helsetjenester

• 6 av 10 tiltak involverer tre eller flere
aktører. 8 av 10 tiltak involverer både
OT og NAV

67
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Bedrifter
Fagopplæringen
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Andel som synes
samarbeidet
fungerer bra

• Enighet om rollefordeling og
prioriteringer

NAV
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• 7 av 10 skoleledere oppgir at de tar
kontakt med OT når de er bekymret
for en elev

Utprøving av opplæringsmodeller

Målsettinger med tiltakene
Oppfylle ordinære læreplanmål

• Identifisert ca. 140 tiltak (opplæring,
aktivisering, motivering)

41

Annen dokumentert kompetanse

53

Hjelp til å mestre hverdagen
(struktur, rutiner, sosial trening)

• 4 av 10 har mål om å oppfylle
læreplanmål (helt eller delvis)
61

Gi arbeidspraksis

• 4 av 10 har verken læreplan mål eller
mål om annen dokumentert
kompetanse

75

Motivere, veilede/klargjøre for
opplæring/annen aktivitet
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• 6 av 10 tiltak innebærer opplæring i
bedrift

OT-ansatte om Oppfølgingsprosjektets bidrag
Andel som mener
oppfølgingsprosjektet har bidratt i
stor/nokså stor grad til …

• Viktigste bidrag:
• Tydeliggjøring av rolle

OT
... at OTs rolle og ansvarsområde har
blitt tydeligere?

• Bedret samarbeid
• Høyere prioritet

0
74

… at skolen oftere selv tar kontakt med
OT når en elev står i fare for å avslutte
opplæringen?

• Få mener prosjektet i stor grad har
bidratt til endringer i arbeidet

59
69

… at samarbeidet mellom OT og andre
aktører som jobber med ungdom i OTs
målgruppe har blitt bedre?

• 4 – 5 % i stor grad

65
69

• 63 – 64 % i noe grad

… at ledelsen i fylkeskommunen har gitt
arbeidet med ungdom i OTs målgruppe
høyere prioritet?

66
61

… at det i større grad gis tilbud om
opplæringsløp som kombinerer
arbeidspraksis med læreplanmål?

34
40
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… at aktivitetstilbud og tiltak for ungdom
utenfor opplæring og arbeid i større grad
tilrettelegges for de mest risikoutsatte…

2014
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NAV-ansatte om Oppfølgingsprosjektets bidrag
Andel som mener
oppfølgingsprosjektet har bidratt i
stor/nokså stor grad til …

• Viktigste bidrag:
• Tydeliggjøring av rolle

NAV

• Bedret samarbeid
• Høyere prioritet

… at samarbeidet mellom NAV og andre
aktører som jobber med ungdom utenfor
opplæring og arbeid har blitt bedre?

73
68

… at ledelsen i NAV har gitt arbeidet
med ungdom utenfor opplæring og
arbeid høyere prioritet?

• Få mener prosjektet i stor grad
har bidratt til endringer i arbeidet:

60

• 4 – 3 % i noe grad

65

• 39 – 44 % i noe grad

… at aktivitetstilbud og tiltak for ungdom
utenfor opplæring og arbeid i større grad
tilrettelegges for de mest risikoutsatte
(utenfor skole og arbeid mer enn ett år
sammenhengende)?

49
44

… at aktivitetstilbud og tiltak for ungdom
utenfor opplæring og arbeid i større grad
gir dokumentert kompetanse (kursbevis,
vitnemål e.l.)?
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Rektorene om Oppfølgingsprosjektets bidrag
Andel som mener
oppfølgingsprosjektet har bidratt i
stor/nokså stor grad til …

• Få skoleledere mener prosjektet i stor
grad har endret skolens
frafallsforebyggende arbeid

Skolene
… at skolen oftere selv tar kontakt med
OT når en elev står i fare for å avslutte
opplæringen?

• I stor grad: 1% (2013), 7 % (2014)

50

• I noe grad: 50 % (2013), 52 % (2014)

52

• Få skoleledere mener prosjektet i stor
grad har endret skolens samarbeid
med andre aktører

56

… at det forebyggende arbeidet starter
tidligere i elevenes «frafallsprosess»?

50

… at skolen samarbeider oftere med
aktører utenfor skolen for å forebygge
frafall?

• I stor grad: 4 % (2014)

42
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• I noe grad: 44 % (2014)
2013

… at skolen i større grad legger til rette
for opplæringsløp som kombinerer
arbeidspraksis med læreplanmål?

2014
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Oppsummering
• Aktørene opplever at prosjektet har hatt størst
betydning for samarbeidet med andre aktører

• Mangfoldig tiltaksinnsats – ca. 1/3 tiltak kombinerer
arbeidspraksis med læreplanmål

• Fylkenes oversikt over tiltak og tiltaksdeltagere
varierer

• Foreløpige analyser tyder på en viss positiv effekt av
tiltaksdeltagelse

