
Kva tenker kommunen og 
grunnskulen om fullføringsreforma



Fornying av heile grunnopplæringa
- samanhengar-



Sitat side 11, St meld 21 – Fullføringsreforma 

Grunnopplæringa skal ha plass til mangfoldet blant 
ungdom og voksne. Både elever med høyt 
læringspotensial og helt gjennomsnittlig flinke elever 
skal kunne fordype seg og få utfordringer enten de 
har sitt talent i musikk, konstruksjon, skriving eller det 
å vise omsorg for medmennesker. De som har et 
dårlig faglig utgangspunkt skal få støtten de trenger 
for å mestre. Elever med utviklingshemming skal få 
tilbud om opplæring som gir faglig utvikling, og 
talentene deres skal ses og utvikles



«Et system som er 
bygget opp rundt at 
alle elever er like vil 
aldri føre til likhet, 

nettopp fordi at 
elever er så 

forskjellige.»
Guri Melby under regjeringens 

pressekonferanse

Opplæringa  må kunne tilpassast både til den einskilde sin 
livssituasjon og raskt skiftande behov i samfunnet.



Fem hovudutfordringar
dei største hindera for kvalitet og auke fullføring 

• VGO er i for liten grad tilpassa elevar med 
svake faglege føresetnadar.

• Elevane får ikkje det dei treng for å bli best 
mogleg studieførebudd.

• Fagopplæringa dekker ikkje elevane og 
arbeidslivet sitt behov godt nok.

• VGO er i for liten grad tilpassa den 
mangfoldige elevgruppa.

• VGO er ikkje godt nok tilpassa vaksne.



Korleis arbeider kommunane og grunnskulane ? 

• innhaldet i opplæringa er endra gjennom fagfornyinga 

• grunnlaget vert lagt i grunnskulen – grunnskolepoeng

•motiverer elevene til å bli i utdanningsløpet

• samhandling og samarbeid i utdanningsløpet

•bruke/utvikle differensierte og fleksible 
læringsarenaer



Korleis arbeider vi med samanhengane?  

• Kven må samarbeide?

• Kva opplæringsløp er mogleg?

• Korleis bruke/utvikle differensierte og fleksible læringsarenaer?
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