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Definisjoner og forklaringer av begreper benyttet i portalen for resultater 

og fakta (Kvalitetsportalen)  - Voksenopplæringen 
 

Innledning 
 

Voksenopplæring på grunnskolens område er tilbud til personer over grunnskolealder som trenger slik 

opplæring (se opplæringsloven § 4A-1), så lenge de ikke har rett til videregående opplæring etter § 3-

1. Kommunen har ansvar for tilbudene tilknyttet grunnskoleopplæringen; fylkeskommunen for 

videregående opplæring.  

 

I publiseringen av utdanningsstatistikk på Utdanningsetatens nettsider er det tatt hensyn til elevenes 

personvern. Publiseringen er i tråd med Utdanningsdirektoratets publisering av utdanningsstatistikk. 

For øvrig vises det til Utdanningsdirektoratet sin nettside; http://www.utdanningsdirektoratet.no/ for 

mer informasjon om kriteriene for publisering av statistikk. 

 

Publiseringen er i tråd med forslaget til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem av norsk 

grunnopplæring (NOU 2002:10), som ble utarbeidet av et utvalg oppnevnt ved kgl. res. 5. oktober 

2001.  

 
Rammeverket er delt inn i to ulike perspektiv:  

 Med nøkkeltall  tas det utgangspunkt i rammene for opplæringsvirksomheten. Det vil for eksempel si 

ressurser i form av økonomi. 

 Med resultater tas det utgangspunkt i elevens utbytte av skolegangen, samt  skolens indre aktiviteter, selve 

arbeidet med og tilretteleggingen av opplæringen.  

Forklaringer til publiseringen 

Tallene for elever ved voksenopplæringssentrene er hentet direkte fra den enkelte 

utdanningsinstitusjon og publiseres på institusjonsnivå. I tillegg er det hentet inn tall fra GSI 

(Grunnskolens informasjonssystem). Elevtallene er per 1.10. Tallene for avsluttet opplæring og 

karakterer er for skoleårene 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010. SATS skole og SITS 

(voksenopplæringen) er de skoleadministrative systemene voksenopplæringssentrene i Oslo benytter.  

 

I tillegg publiseres indikatorer for PC-telling. Data for årsverk er hentet fra NLP (Oslo kommunes 

personal- og lønnssystem).  

 

Tallene er kvalitetssikret av det enkelte voksenopplæringssenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.utdanningsdirektoratet.no/
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Nøkkeltall 
 

Særskilt tilrettelagt opplæring 

Voksne elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige opplæringstilbudet 

for voksne, har rett til spesialundervisning (jf Opplæringsloven § 4A-2).  

Årsverk 

Årsverkene telles i stillingsprosent. Et årsverk er 100 prosent. For pedagogisk personale er 

stillingsprosenten gitt ut fra den leseplikt og eventuelle andre oppgaver de reelt har. Det samme gjelder 

for øvrige tilsatte ved skolen. For personer i ledelsen med leseplikt i tillegg til administrative 

oppgaver, fordeles årsverket på årsverk som administrativt personale og årsverk som pedagogisk 

personale.  
 

 

Resultater 

 

Beståtte fag i videregående opplæring 

En elev i voksenopplæringen kan følge opplæring i ett eller mange fag i løpet av et år. Utgangspunktet 

for beregningen er alle fagene som i løpet av skoleåret fikk en standpunktkarakter. Indikatoren 

forteller hvor stor andel av fagene som hadde bestått karakter.  

 

Elever med alle fag og oppnådd vitnemål etter endt grunnskoleopplæring 

Det er nødvendig med karakter i fem fag for å få grunnskolevitnemål. Utgangspunktet for beregningen 

er alle elever som hadde opplæring i alle fem fagene og gikk siste året i opplæringen. Indikatoren 

forteller hvor stor andel av elevene som nådde målet om karakter i alle fagene. De som ikke har nådd 

målet, har enten sluttet, hatt for stort fravær eller ikke møtt til eksamen.  

 

Elever med enkeltfag og oppnådd vitnemål etter endt grunnskoleopplæring 

Det er nødvendig med karakter i fem fag for å få grunnskolevitnemål. Noen elever velger å ta ett og ett 

fag, men har som endelig mål et grunnskolevitnemål. Indikatoren forteller hvor mange elever som 

gjeldende skoleår nådde det endelige målet om karakter i fem fag.  

 

Elever som gjennomførte planlagt løp i enkeltfag i grunnskoleopplæringen 

Det er nødvendig med karakter i fem fag for å få grunnskolevitnemål. Noen elever velger å følge 

opplæring i færre fag. Utgangspunktet for beregningen er alle elever som det gjeldende skoleår 

gjennomgikk opplæring i enkeltfag. Indikatoren foreller hvor stor andel elever som gjennomførte 

opplæringen i henhold til planen. De som ikke har fulgt planlagt løp, har enten sluttet, hatt for stort 

fravær eller ikke møtt til eksamen. 
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Elever som ikke gikk siste år i et grunnskoleløp, men fullførte forrige skoleår og fortsatte 

opplæringen inneværende skoleår 

Grunnskoleopplæring i regi av voksenopplæringssentre har en varighet på 1 til 4 år avhengig av den 

enkeltes utgangspunkt. Det er vanligvis slik at elevene får standpunktkarakter i alle fag i det siste 

skoleåret.  Utgangspunktet for beregningen er elever som fulgte opplæring i alle fag, men som hadde 

mer enn ett år igjen av opplæringen. Indikatoren forteller hvor stor andel av disse elevene som har 

gjennomført opplæringen i henhold til planen. De som ikke har fulgt planlagt løp har enten sluttet eller 

hatt for stort fravær til å gå videre.  

 

Andel elever bestått skriftlig norskprøve av de som gikk opp til prøven 

Indikatoren beregnes ved å dele antallet som har gjennomført og bestått skriftlig norskprøve (2 og 3), 

med antallet som har avlagt prøvene (både de som har bestått og ikke bestått). Indikatoren er et uttrykk 

for kvalitet i opplæringen. 

 

Andel gjennomførte norskprøver (muntlig og skriftlig) av antall oppmeldte til prøvene 

Indikatoren beregnes ved å dele antall gjennomførte skriftlige og muntlige norskprøver 2 og 3 (både 

de som har bestått og ikke bestått) med antallet oppmeldinger til prøvene (både som ikke har møtt, har 

bestått og ikke bestått). Indikatoren er et uttrykk for fullføring av opplæringen. 

 

Andel avlagte muntlige og skriftlige delprøver av totalt deltakertall per 01.10 

Indikatoren beregnes ved å dele antall gjennomførte skriftlige og muntlige norskprøver 2 og 3 (både 

de som har bestått og ikke bestått) med antallet deltakere i norskopplæringen per 01.10. Indikatoren er 

et uttrykk for gjennomstrømmingen i opplæringen. 

 

Brukerundersøkelse  
 

Da Brukerundersøkelsen i 2011 kun ble gjennomført mot foresatte foreligger det ikke resultater for 

voksenopplæringssentrene. 

  


