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Forord 
Susan Morales Guerra, prosjektleder 

Denne rapporten fra presenteres som en del av PACT-prosjektet – Partnerships Achieving 

Communities Tackling early school leaving. 

Rapporten definerer status for skolefrafall i Norge og i Oslo. Rapporten beskriver den 

nåværende situasjonen og kontekstualiserer dette slik at det blir sammenlignbart med andre 

europeiske byer og skoler med lignende sosioøkonomiske faktorer, da i særlig grad 

sentrumsskoler med utfordringer rundt elevers etnisitet og språkmangfold. 

Rammeverket for hvordan denne oversiktsrapporten skal tolkes og brukes lokalt, finner vi i 

EUs ET2020 Working Group on School’s Policy (2014-2015) on its priority theme “early school 

leaving”. 

 

Silje Nilsen, rektor på Nordpolen skole 

Nordpolen skole har flere elever fra utsatte familier i levekårsutsatte nabolag. Gjennom PACT-

prosjektet har vi blant annet studert forskning, utdannet våre ansatte, engasjert foreldre og 

samarbeidet nært med bydelen. Hele skolen er nå aktiv i samarbeidet om å få elevene til å 

fullføre og bestå hele skoleløpet. Vi jobber for at hvert eneste barn skal ha en lik sjanse til å 

delta i til å få utbytte av undervisning og opplæring i et inkluderende læringsmiljø på skolen 

vår. 

PACT-prosjektet har endret skolens praksis i møte med foreldre, da særlig foreldre med 

innvandrerbakgrunn. Våre ansatte både forplikter seg til og verdsetter tillitsfulle og solide 

relasjoner til foreldrene.  Å bygge laget til eleven, The 'whole school approach',  har vært 

viktig i  arbeidet med å forebygge at skolefrafall  

Profesjonelle og godt utdannede medarbedidere samarbeider om elevenes velvære og 

oppvekstmiljø. 

 

Hege Lofthus, lærer på Nordpolen skole 

Gjennom arbeidet med denne rapporten har skolen løftet fram og styrket arbeidet med tiltak 

for å forebygge SKOLEFRAFALL. Vi lærere har diskutert på hvilke måter våre elever kan stå i 

fare for skolefrafall, og satt oss som mål for å forebygge dette. 

Som lærer ser jeg hvordan PACT har gitt skolen et felles vokabular når vi diskuterer 

risikofaktorer. Bruk av felles begreper gjør det enklere å velge de mest spissede blant flere 

tiltak. Når vi bruker de samme ordene i samtaler mellom lærere, ledere og foreldre forenkler 

det arbeidet med å forebygge skolefrafall. Vi forstår hverandre bedre! 

 

Jeg har opplevd PACT som en verdifull retningsendring i vår skoleutvikling.  
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Rapportens formål 

Rapportens hovedmål er å belyse fakta og legge frem perspektiv som kan motvirke skolefrafall 

gjennom å iverksette programmer og forebyggende tiltak på politisk nivå. Denne rapporten er 

et av fire produkt fra PACT. Rapporten gir retningslinjer for å lage politikk angående 

skolefrafall -utfordringer. For dette formålet er det gjennomført kvalitativ forskning. Videre 

beskriver rapporten flere aktuelle og vellykkede tiltak som er iverksatt for å forhindre 

skolefrafall. Å utforske skolefrafall-mønstre nasjonalt og lokalt gjør det mulig å iverksette 

effektive tiltak. 

Denne rapporten gir gjeldende status for skolefrafall både nasjonalt og lokalt. Nordpolen skole 

baserer sine forebyggende tiltak på funn i denne rapporten. 

 

Oppsummering av funn 

En av fire norske elever fullfører ikke videregående innen 5 år. Elevenes sosiale forhold 

samsvarer signifikant med mønstrene for skolefrafall. Gitt dette faktum, må samfunn og skoler 

iverksette tiltak og handle for å redusere sosiale forskjeller. 

 

Risikofaktorer for skolefrafall i Norge (og i bydel Sagene): 

- Lave karakter ved fullført grunnskole 

- Barn med norsk som andre- eller tredjespråk 

- Elever som har lavt utdannede foreldre  

- Gutter har høyere risiko enn jenter 

- Yrkesfagelever med lave grunnleggende skoleferdigheter 

- Skulk og høyt fravær 

- Fysiske funksjonshemninger 

- Psykiske funksjonshemninger / sykdommer 

 

  



1.0 Det norske skolesystemet 

 

Alle barn i Norge skal følge et tiårig skoleløp. Barna starter på skolen i august det året de 

fyller seks. Barneskolen og ungdomsskolen er obligatorisk og gratis.  

 

- Skoleår 1 – 7: Barneskolen – obligatorisk  

- Skoleår 8 - 10: Ungdomsskolen – obligatorisk  

- VGS1 - VGS3: Videregående skole – elevene har rett til å delta, men det er ikke 

obligatorisk 

 

Ungdommer som har fullført barneskolen og ungdomsskolen, har rett til tre års videregående 

skole. Inntaket på videregående skole bestemmes av elevenes karakterer etter 10. klasse. 

Elevene har rett til gratis videregående utdannelse, men elevene kan måtte betale for 

nødvendig utstyr og bøker. Forventet fullføringstid er tre år, men elevene har rett til å fullføre 

på utvidet tid, som er innen fem år. Ungdommene har rett til en slik 13 års utdannelse fram til 

fylte 25 år. 

 

Etter å ha fullført tre til fem år på videregående opplæring/læretid har elevene enten a) 

studiekompetanse, b) yrkeskompetanse eller c) fagbrev 

 

For å komme inn på høyskole eller universitet trenger man studiekompetanse. 

Yrkesutdanningene kvalifiserer ikke automatisk for studiekompetanse, men det er mulig å ta 

påbyggingsfag for å oppnå denne. 

 

 
 

Lånekassen er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. Lånekassen gir 

økonomisk støtte (stipend og lån) til elever og studenter. Lån som kan gjøres om til stipend, 
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kalles omgjøringslån. 25 prosent er omgjøringslån knyttet til at du tar studiepoeng, 15 prosent 

er omgjøringslån knyttet til at du tar en grad og 60 prosent er lån. 

 

  



2. Oversikt over skolefrafall situasjonen i Norge 

 

2.1 Norge 

 

I Norge, på nasjonalt nivå, er det slik at en av fire elever ikke fullfører videregående på normert 

eller utvidet tid (5 år)1. Omtrent 3 av 4 elever har fullført videregående innen utvidet tid (5 

år).6 av 10 fullfører videregående på normert tid (3 år). Disse tallene har vært stabile gjennom 

flere år, samtidig som det er en svakt økende tendens til at flere elever fullfører på normert 

tid. 

 

Hovedfunn, nasjonale risikofaktorer for skolefrafall 

- Lave karakterer etter ungdomsskolen 

- Elever med lavt utdannede foreldre 

- Gutter 

- Elever med norsk som andre- eller tredjespråk 

- Yrkesfaglige elever med lave grunnleggende ferdigheter  

- Skulking og høyt fravær  

- Elever med fysiske funksjonsnedsettelser 

- Elever med psykiske vansker/lidelser 

- Vanskeligheter eller endringer i livet, f.eks. å starte puberteten 

De neste sidene beskriver risikofaktorene på nasjonalt nivå ytterligere. 

 

Statistikk, nasjonalt nivå 

Utvalgte statistikk som belyser risikofaktorer for skolefrafall på nasjonalt nivå.2 

                                                           
1 SSB, gjennomstrømning i VGS 2010-2015 
2 SSB, Gjennomstrømning i VGS 2010-2015 
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Nasjonal risikofaktor: Lave karakterer når man slutter på ungdomsskolen. 

Nasjonalt nivå: grunnskolekarakterer vs prosent som fullfører videregående3 

  

 <25 

poeng 

25 - 29 

poeng 

30 - 34 

poeng 

35 - 39 

poeng 

40 - 44 

poeng 

45 - 49 

poeng 

50 - 54 

poeng 

> 55 

poeng 

Fullført VGS på 

normert tid 8 19 35 53 73 86 92 96 

Fullført VGS utvidet 

tid 6 15 20 21 15 8 6 4 

Ikke bestått 

avgangseksamen 6 12 13 10 5 2 1 0 

Sluttet på skolen 68 40 22 10 5 2 1 0 

Statistisk sentralbyrå/gjennomstrømning i videregående opplæring tabell 08813 (2015). 

 

Nasjonal risikofaktor: Foreldre med lav utdannelse 

Sosioøkonomiske variabler, slik som foreldres utdanningsnivå, har stor påvirkning på 

suksessraten for å gjennomføre videregående skole. Elever med høyt utdannede foreldre har 

vesentlig større sjanse for å fullføre videregående skole4.  

2013-2015 Foreldrenes utdanningsnivå Elever som ikke fullfører videregående 

Norge 

Totalt 23 % fullfører ikke 

Grunnskole 45 % fullfører ikke 

Videregående 26 % fullfører ikke 

Universitet 14 % fullfører ikke 

 

 

Nasjonal risikofaktor: Gutter fullfører ikke 

Det er vesentlige forskjeller mellom kjønn5. 68 % av gutter fullfører videregående skole, mens 

tallet for jenter er 79 %. Statistikken viser også at gutter har større sannsynlighet enn jenter for 

å avbryte skolegangen tidligere i skoleløpet. 

 

Fullført videregående skole, nasjonalt nivå 

 Jenter Gutter 

Fullført videregående skole innen utvidet tid (5 år) 79 % 68 % 

Avbrutt skolegangen i løpet av videregående 10 % 15 % 

BUFDIR,  Skoleporten Oslo kommune 

 

Elever som faller inn under flere risikofaktorer har ytterligere forhøyet sannsynlighet for å ikke 

fullføre skoleløpet. 

                                                           
3 Statistisk sentralbyrå/gjennomstrømning i videregående opplæring tabell 08813 (2015). 

4 FHI, Kommunehelsa statistikkbank, Frafall i videregående (B)  

5 BUFDIR,  Skoleporten Oslo kommune 
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Omtrent en av tre innvandrergutter (31%) som startet på videregående skole høsten 2011 

fullførte ikke (de enten besto ikke eksamen, fikk ikke fagbrev eller fullførte ikke studiet innen fem 

år). Til sammenlikning: 17 % av norskfødte gutter fullførte ikke utdannelsen de startet på. 

Elever som startet i videregående opplæring for første gang høsten 2011, etter status oppnådd 

nivå etter fem år. Etter innvandrerbakgrunn og kjønn. Prosent 

 

 

 

Nasjonal risikofaktor: Norsk som andre- eller tredjespråk 

Risikoen for skolefrafall varierer mellom ulike minoritetsgrupper67. Norskfødte barn med 

foreldre fra Bosnia, Vietnam, Sri Lanka og Pakistan har høyere tall for å fullføre utdanningen. For 

eksempel, 87 % av jenter og 85 % av gutter med bosnisk bakgrunn fullfører videregående innen 

fem år. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet. 

                                                           
6 SSB Utdanningsstatistikk: https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/hvordan-gar-det-med-innvandrere-og-deres-barn-i-skolen 

7 Anne Berit Dalgard (red.): «Levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre i Norge 2016», SSB rapport 2018/20: Full rapport. 

https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/hvordan-gar-det-med-innvandrere-og-deres-barn-i-skolen
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/352917?_ts=163f3c45b50
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Gjennomsnittlige karakterpoeng etter grunnskolen etter innvandrerbakgrunn 

 

 

 

 

Nasjonal risikofaktor: yrkesfaglige elever med lave grunnleggende ferdigheter8 

  

Fullført 

videregående på 

normert tid (3 år) 

Fullført 

videregående på 

utvidet tid (5 år) 

Ikke bestått 

eksamen 

Avbrutt 

skoleløpet 

Studiekompetanse 75,8 10,2 6,4 4,3 

Fagbrev 39,9 19,5 6,2 22,1 

Statistisk sentralbyrå/gjennomstrømning i videregående opplæring tabell 08813 (2015). 

 

Nasjonal risikofaktor: Skulk, høyt fravær  

Høyt fravær (hele dager eller enkelttimer) har direkte samsvar med skolefrafall 9. Skoleforskerne 

Terje Overland og Thomas Nordahl skriver om programmet «Check and Connect»10. Programmet 

har bevist å redusere drop-out, økt tilstedeværelse og akademisk fremgang for elever som 

strever med grunnleggende læring, har følelsesmessige utfordringer og/eller adferdsvansker.  

                                                           
8 Statistisk sentralbyrå/gjennomstrømning i videregående opplæring tabell 08813 (2015). 
9 Ung i Oslo, 2015. 
10 Overland og Nordahl: “Rett og plikt til opplæring - om fravær og deltakelse i skolen”. 
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«Check and Connect» identifiserer 5 ulike risikofaktorer i grunnskolen, som kan utløse 

skolefrafall i videregående utdanning: 

- forsentkomming 

- fravær (enkelttimer / flere timer) 

- adferdskorrigering 

- utvisning 

- ikke bestått i fag 

 

Nasjonal risikofaktor: Funksjonsnedsettelser 

64 % av elever med fysiske funksjonsnedsettelser fullfører ikke videregående skole11 i Norge. 

Adaptiv teknologi og støttende programvare må innføres for å kompensere 

funksjonsnedsettelser og gjøre utdannelsen universelt tilgjengelig.  

 

Et fundamentalt mål for utdanning i Norge er at alle skal ha lik rett til utdanning.  Lik rett til 

utdanning krever dermed tilrettelegging for elever med spesielle behov og 

funksjonsnedsettelser. (Rapport No. 27, 2000-20011).12 

 

Utdanningsnivå hos elever med funksjonsnedsettelser, i prosent 

 

  

                                                           
11  Jon Erik Finnvold, 2013 og SSB 08/13: Jorun Ramm og Berit Otnes: «Personer med nedsatt funksjonsevne Indikatorer for levekår og likestilling». 
12 https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/99595?_ts=13d1b366718 
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1.2 Bydel Sagene i Oslo 

 

Bydel Sagene 

 

Bydel Sagene har høy befolkningstetthet, faktisk ligger det omtrent på nivå med Manhattan i 

New York USA. Blant bydelens befolkning er det store sosiale og økonomiske forskjeller. I 

områdene rundt Nordpolen skole opplever mange ustabile boforhold.  

Vekst 

Sagene bydel gjennomgår en enorm økning i innbyggertall13. Fra 2001 til 2016 økte 

innbyggertallet i bydelen fra 27 600 til 41 600. Med forventet vekst de kommende årene, er 

dette omtrent en dobling. Oslo by har økt sitt totale innbyggertall med 29 % i den samme 

perioden. 

Bare de siste fem årene, har bydelens folketall økt med 18%. Ingen andre bydeler i Oslo har hatt 

større befolkningsvekst denne perioden. På Sandaker, hvor Nordpolen skole ligger, har det vært 

aller størst vekst i bydelen, med hele 48% økning av innbyggertall. Dette skyldes fortetting av 

bomiljøet med kraftig utbygging av nye boliger. 

De siste fem årene viser tallene for mobilitet en netto utflytting for barn under 6 år og voksne i 

alderen 30-49.Mobiliteten viser en spesielt høy innflytting i aldersgruppen 20-29. Ettersom 

stadig flere nye boligkomplekser ferdigstilles, forbereder bydelen seg på en endring i 

mobiliteten. Det antas at barnefamilier i større grad blir boende i bydelen. To nye skoler er 

bygget de siste seks årene, for å møte et økt elevtall i skolen. 

Demografi 

Unge voksne (20-29 år) utgjør 28 % av befolkningen i bydel Sagene, sammenlignet med 18 % i 

byen totalt. En høy andel unge voksne er et typisk trekk for sentrumsbydelene/indre by i Oslo. 

Sagene har relativt få skolebarn og relativt få mennesker over 50 år. 

 

Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans | Februar 2017  

Barn i Bydel Sagene: 14 % er under 18 år, fordelt slik: 

                                                           
13 Oslostatistikken: Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans | Februar 2017 | oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/statistiske-publikasjoner  
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 0-5 år: omtrent 3500  

 6-12 år: omtrent 1500 

 13-15 år: omtrent 500 

 16-18 år: omtrent 500 

 

Innvandrere 

25 % av befolkningen i bydel Sagene har innvandrerbakgrunn, sammenlignet med 33% i Oslo 

totalt14. Blant barn under 16 år er 24% norskfødte av to innvandrerforeldre, 20 % norskfødte av 

en innvandrerforelder og 6% har selv innvandret. 

Andelen norskfødte barn at to innvandrerforeldre er størst i områdene Sagene og Sandaker, men 

variasjonen internt i bydelen er liten. Den største innvandrergruppen i bydelen er somaliere. I 

bydelen bor det litt over 1500 mennesker med somalisk bakgrunn, tilsvarende 4% av 

befolkningen i bydelen. 

 

Et stort gap 

Bydelen har Oslos høyeste tetthet av kommunale 

boliger, med mer enn 2300 leiligheter (7% av alle boliger 

i bydelen).  I boligene bor blant annet mennesker med lav 

inntekt, arbeidsløse, nylig ankomne innvandrere, 

rusmisbrukere, mennesker som med 

funksjonsutfordringer knyttet til psykisk eller fysisk 

helse. 

Lavinntektsfamilier med små barn bor i kommunale 

gårder, tett på mennesker med sammensatte vansker 

som beskrevet over. Å bo i et slikt risikoutsatt nabolag 

er utfordrende og vanskelig for barna. Foreldreutvalget 

på Nordpolen skole, og barna selv, forteller at barna ofte 

ikke får sove på kvelden og natten grunnet uro og bråk, 

politiet er ofte i gatene om kvelden og natten. Det 

hender at barn fra familier med høyere status ikke får 

lov til å besøke barna i kommunale gårder, fordi området 

ikke oppleves som trygt. De store sosioøkonomiske forskjellene i bydel Sagene medfører også 

ulikheter i velferd og helse, og medfører også opp til 11 års forskjell på forventet levealder, 

sammenlignet med andre bydeler15. 

Sannsynligheten for skolefrafall er høyere i Sagene bydel enn i Norge på nasjonalt nivå. De 

nyeste demografiske endringene i bydelen har mange positive aspekt, men gir også utfordringer. 

                                                           
14 Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans | Februar 2017 | oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/statistiske-publikasjoner 
15 https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/fortsatt-store-forskjeller-i-levealder-i-oslo 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/

13201643/Innhold/Politikk%20o

g%20administrasjon/Statistikk/F

aktaark%20bydelene%202017/0

3%20Bydel%20Sagene.pdf 
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56% av bydelens befolkning har høyere utdannelse. Det er en av de proporsjonalt høyeste 

andelene i Oslo totalt. Gjennomsnittlig inntekt i bydelens befolkning er fortsatt litt under 

gjennomsnittet i Oslo. I bydelen bor 21 % av barna i lavinntektsfamilier, hvilket er høyere enn 

gjennomsnittet i Oslo. 

Skolefrafall i Sagene bydel 

Oslo vs. Sagene bydel16 

 
Oslo, alle 

bydeler 

Sagene 

bydel 

Fullført videregående på normert tid (3 år) 66 % 55 % 

Fullført videregående på utvidet tid (5 år) 10 % 10 % 

Ikke bestått eksamen, yrkesfaglig retning 8 % 9 % 

Avbrutt skoleløp 11 % 23 % 
OSLO KOMMUNE Statistikkbanken 2015: Gjennomstrømning i videregående opplæring 

 

Skolefrafall + ikke bestått eksamen, Oslo, alle bydeler: 19 % 

Skolefrafall + ikke bestått eksamen, Bydel Sagene: 32 %  

Sosoidemografiske variasjoner mellom skoleområdene I Oslo påvirker og henger sammen med 

mønsterne for skolefrafall. Statistikk definerer Sagene bydel som et levekårsutsatte byområde, 

hvor elevene i større grad viser risiko for å ikke fullføre skoleløpet enn i Oslo som helhet.17+18: 

Skolefrafall Sagene bydel: 30 % 

Skolefrafall Oslo:  21 % 

Skolefrafall Nasjonalt: 22 % 

Folkehelseprofil 2018: 

                                                           
16 OSLO KOMMUNE Statistikkbanken 2015: Gjennomstrømning i videregående opplæring 
17 Folkehelseprofil for 030103 Bydel Sagene, 2017. 
18 FHI folkehelseprofil 2018, bydel sagene: https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=030103&sp=1&PDFAar=2018  

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=030103&sp=1&PDFAar=2018
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Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):  

* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert. 

 

 

Lokal risikofaktor: Grad av utdannelse hos foreldre 

Bydel Sagene – Frafallsgrad av utdannelse hos foreldre19 

Barn av lavt utdannede foreldre (grunnskole/videregående skole) 53 % av elevene avbryter 

skoleløpet 

Barn av høyt utdannede foreldre 20 % av elevene avbryter 

skoleløpet 

Fact database: Folkehelsebarometeret 2015, (ESL average years 2011-2013), FHI 

 

21 % av barna i Sagene bydel (alder 0-17 år) tilhører lavinntektsfamilier20. 

Fordi det har vært vanlig at familier med høyere sosial status flytter ut av bydelen når barna når 

skolealder, samtidig som barnefamilier i kommunale boliger blir værende, har  

tettheten av barn som lever i fattigdom variert etter barnas aldersgrupper. Det har dermed vært 

prosentvis høyere fattigdomsandel blant eldre barn. Studenter som har høyt utdannede foreldre, 

har større sannsynlighet for å fullføre på normert tid. 

De siste årene har det blitt bygget mange nye boliger, og bydelen opplever en stor 

befolkningsvekst. Flere barnefamilier velger å bli i bydelen også etter at barna når skolealder. 

                                                           
19 Folkehelsebarometeret 2015, (ESL average years 2011-2013), FHI 
20 Oslohelsa, p. 37 
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Siden 2012 har det blitt bygget to nye barneskoler i bydelen (Nordpolen and Fernanda Nissen 

skole). Dette gir håp om en fremtid med et mer balansert utdanningsnivå hos foreldrene i 

skolekretsen. 

2014-2016 Foreldre, grad av utdanning Barna deres, ikke fullført videregående 

Norge 

Totalt 22 

Grunnskole 43 

Videregående 25 

Universitet 14 

Oslo 

Totalt 21 

Grunnskole 39 

Videregående 25 

Universitet 13 

Bydel Sagene 

Totalt 30 

Grunnskole 49 

Videregående 30 

Universitet 18 
Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank, http://khs.fhi.no/ 

Lokal risikofaktor: Norsk som andre- eller tredjespråk 

I bydel Sagene bor mange av barna med norsk som andre- eller tredjespråk i kommunale boliger, 

og foreldrene har lav utdannelse eller er nylig ankommet Norge. Foreldres botid i Norge er en 

stor risikofaktor. Dette understreker at det er mange utsatte barn i Nordpolen skolekrets. 

Innvandrere og norskfødte barn av innvandrerforeldre, år2017 

Norge 16,8 

Oslo, alle bydeler 32,8 

Sagene bydel 25,5 

Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank, http://khs.fhi.no/ 

Lokal risikofaktor: Skulk, høyt fravær 

Elever i familier med lav sosial status skulker ofte skolen enn barn I familier med medium og høy 

sosial status. Dette gjelder bade for barn med og uten innvandrerbakgrunn21. 

Skulk 

Elever i ungdomsskolen og videregående som oppgir å ha skulket siste år 

Sagene bydel 43 % av elevene har skulket siste 

år 

 Ung i Oslo, 2015 

                                                           
21 Fact database: Ung I Oslo, 2015 
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Lokal risikofaktor: Funksjonsnedsettelser (fysiske og psykiske) 

Retten til utdanning er lik for alle elever, også elever med funksjonsnedsettelse. Dette er fastlagt 

i norsk lov. Vi velger å ikke beskrive dette arbeidet spesifikt på bydelsnivå, av hensyn til elevenes 

personvern. 

 

2.3 Nordpolen skole  

 

Nordpolen skole er en av 5 barneskoler i bydel Sagene. Nordpolen skole ble åpnet med 1.-3. trinn 

i 2012, med omtrent 180 elever. Skolen utvider hvert år, og har nå omtrent 610 elever. I år 

2019/2020 vil skolen være fullt fungerende som en 1.-10. skole med plass til 810 elever.  

De store forskjellene i bydel Sagene bidrar til ulikheter motivasjon for utdanning, i bomiljø, 

inntektsmuligheter, helse og generell mulighet for aktiv deltakelse i samfunnet. 

Dette påvirker også elevenes faglige resultater, spesielt ettersom deler av befolkningen bor i 

kommunale boliger tett på familier der foreldrene har høy utdannelse og generell høy sosial 

status. Det store sosioøkonomiske skillet understreker forskjellene. Å bo i et slikt levekårsutsatt 

område, gjør at elevene på Nordpolen har mer enn dobbelt så stor sjanse for SKOLEFRAFALL, 

enn gjennomsnittet av Oslo22. 

 

3.0 Beskrivelse av forebyggende tiltak i Oslo, Norge 

 

For å kompensere og redusere risikofaktorene, har flere tiltak blitt iverksatt i på skolen og i 

bydelen. Disse listes opp her, sortert etter risikofaktor. Noen tiltak treffer på mer enn en risiko.  

3.1 Nordpolen skole – pågående forebyggende tiltak  

 

Nordpolen skole er et eksempel på hvordan det kan være nyttig å arbeide nedenfra og opp, når vi 

skal lage gode tiltaksplaner. Vi følger med på forskning og justerer arbeidet deretter. Vi speiler 

EU-metoden 'The whole school approach'23 når vi verdsetter effektivt lederskap og samarbeid 

med eksterne instanser. Vi tilpasser tiltakene den enkelte elev, og etterstreber tidlig innsats i 

                                                           
22 OSLO KOMMUNE Statistikkbanken 2015: Gjennomstrømning i videregående opplæring 
23 Education & Training 2020, Schools policy, A whole school approach to tackling early school leaving Policy messages. EUROPEAN COMMISSION Directorate-

General for Education and Culture Directorate B - Modernisation of Education II: Education policy and programme, Innovation, EIT and MSCA Unit B.2 - Schools 

and educators; multilingualism  
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arbeidet med å forebygge skolefrafall. Basert på listen over risikofaktorer, har Nordpolen skole 

flere pågående forebyggende tiltak. 

 

Forebyggende tiltak - lavt utdannede foreldre / lavinntektsfamilier 

- SFO på Nordpolen skole: Alle kommuner i Norge må tilby skolefritidsordning for 1. til 4. 

trinn. For barn med spesielle behov skal tilbudet gjelde for 1. til 7. trinn. I Oslo kalles dette 

Aktivitetsskolen (AKS). AKS innebærer at elevene har et tilbud på skolen før og etter 

undervisningen, mens foreldrene er på jobb. AKS på tilby lek, kultur, sport og 

fritidsaktiviteter som er tilpasset elevenes alder, funksjonsnivå og interesser. Kostprisen for 

AKS varierer mellom kommuner. Lavinntektsfamilier kan søke om en redusert avgift.  

- AKS er delvis gratis på Nordpolen. Fra høsten 2017 vil halv plass på AKS være gratis for alle 

skolene i bydel Sagene. Dette betales av Oslo kommune, som et treffende tiltak i byens 

“levekårsutsatt område” hvor flere familier har lav betalingsevne.  

- AKS samarbeider med lærerne for å skape læringsstøttende aktiviteter på AKS. Foreldre 

oppmuntres til å sende barna sine på AKS. På Nordpolen går 90 % av 1. klassingene på AKS. 

Etter hvert som barna blir eldre, slutter de vanligvis på AKS i løpet av 4. klasse. Totalt sett 

går 81% av elevene på 1.-4. trinn på AKS på Nordpolen. 

- iPad brukes på årstrinn 5-7, for å utjevne digitale forskjeller og for å imøtekomme 

lavinntektsfamiliene. iPad brukes bevisst i arbeidet med å utvikle språk, tilby bildestøtte og 

differensiere undervisningen. iPad har vært i bruk som læringsverktøy siden 2015, og har vist 

å i særlig grad motivere elever med lave basiskunnskaper. 

- Bærbar pc brukes på ungdomstrinnet, 8.-10. klasse, for å utjevne digitale forskjeller og for å 

imøtekomme lavinntektsfamilier. 

- Skolen legger til rette for lavterkselmøter av typen «åpen dør», mellom foreldre, NAV og 

barnevernet. Her jobbes det etter føre var-prinsippet, der familier kan få hjelp før problemer 

og utfordringer blir for store. Skoleleder, sosiallærer, lærere og foreldre kan diskutere 

utsatte familier eller enkeltelever, anonymt hvis ønskelig. Risikoutsatte foreldre, eller 

familier med behov, er i større grad villige til å starte en dialog med de ulike instansene på en 

nøytral arena, i dette tilfellet på skolen. Målet er å styrke foreldrene og gi dem styringen 

selv. Tidlig innsats bedrer dynamikken mellom instansene, og gjør møtet med NAV mindre 

stigmatiserende. Foreldre tilbys flere tiltak, og kan velge. Dette forebygger mer inngripende 

tiltak iverksatt av barnevernet. 

 

Forebyggende tiltak - lave karakterer etter endt grunnskole 

- Tidlig innsats 1.- 4. trinn: Nordpolen har fått tildelt 4 ekstra lærerstillinger av byrådet i Oslo, 

for å imøtekomme bydelens sosioøkonomiske utfordringer. Disse stillingene er øremerket 

grunnleggende ferdigheter i spark, lesing, skriving og regning på 1.-4. trinn. 

- PPT: PPT er en førstelinjetjeneste, der skoler søker råd og veiledning på systemnivå eller 

individnivå, for å fastslå om elever trenger ekstra støtte på skolen. Hvis en elev scorer lavt på 

grunnleggende ferdigheter, kaller lærer eller sosiallærer inn til ressursteam. Her diskuteres 

prøveresultater/adferd/hjemmeforhold etter samtykke fra foreldre, eller anonymt. For å 

finne riktig støtte til eleven, vil skolens PPT-rådgiver foreta ytterligere testing, og rådgi 

skolen. For elever med vedtak om spesialpedagogikk gjennomføres årlige evalueringer for å 

sikre at elevens rettigheter er ivaretatt. 
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- Systematisk kartlegging av basiskunnskap i lesing, regning og engelsk. Elevens opplæring 

justeres på bakgrunn av testresultatene. 

- Sommerskolen: Frivillig og gratis skoleuke i løpet av sommeren, arrangert av 

Utdanningsetaten. Elevene velger et hovedemne, som f.eks. matte, naturfag eller språk. Hver 

skoledag har også en times fysisk aktivitet. Sommerskolen tilbys gjennom fire uker av den 

norske skolens 8-uker lange sommerferie. Elever kan søke om å delta på én av disse ukene, 

og skoler tilbyr støtte i søknadsprosessen ved behov. 

 

Tiltak – norsk som andre- eller tredjespråk 

Elever som har et annet morsmål enn norsk eller samisk har rett til tilpasset opplæring i norsk. 

Denne retten foreligger helt til eleven mestrer norsk godt nok til å delta i den ordinære 

opplæringen. 

 

Ikke-norskspråklige elever 

Tilpasset norskopplæring for nylig ankomne elever uten norskkunnskaper er tilpasset elevens 

alder og skolebakgrunn. 

- 1. - 2. trinn: Eleven får undervisningstilbud i ordinær klasse.  

- 3. - 10. trinn: Eleven får undervisningstilbud en særskilt norskopplæringsgruppe.  

o Mottaksgruppe: Barn som har skolegang fra utlandet settes mottaksgrupper. Her 

lærer elevene norsk og andre basisfag. Når eleven oppnår adekvat språkkunnskap 

overføres eleven til ordinær klasse. 

o Språksenteret: Intensiv språkopplæring for elever på 5. – 10. trinn med gode 

basiskunnskaper fra skolegang fra utlandet. En forutsetning for tilbudet er at 

eleven og foreldrene er motiverte for den intensive opplæringen. 

o Alfabetiseringsgruppe: Barn med ingen eller veldig liten skolegang fra utlandet, 

kan få et tilbud i alfabetiseringsgruppen. Målet for dette tilbudet er å gi elevene 

lese og skriveferdigheter, så vel som elementær norskopplæring. 

- Nylig ankomne elever mellom 16 og 18 år får kartlagt sine språkkunnskaper ved Oslo 

Voksenopplæring, og gis et tilbud tilpasset sine testresultater. 

 

Nordpolen skole bruker flere metoder for å undersøke elevenes språklige nivå, før 

undervisningen tilpasses eleven. 

 

- Kartlegge språklige ferdigheter: Nordpolen skole følger den nasjonale standarden for 

kartlegging av alle tospråklige elever innen de to første skoleukene hvert år. Elever som ikke 

har et adekvate ferdigheter i norsk språk, får tilbud om et individuelt vedtak på tilpasset 

norskopplæring. Foreldre kan så velge om eleven skal ha et slikt vedtak, eller ikke. I noen 

klasser ser vi at foreldre som selv har lave norskspråklige ferdigheter ikke forstår dette 

systemet, og dermed takker nei til et forsterket opplæringstilbud i norsk. Noen avslår i frykt 

for at eleven stigmatiseres ved å tas ut av klassen i slike timer. På Nordpolen er det derimot 

slik at det meste av denne norskopplæringen skjer i timene, ved f.eks. tettere oppfølging av 

assistent eller lærer, økt bruk av bildestøtte, ekstra forklaringer og differensierte oppgaver. 

- NISK - Norsk Intensiv Språkopplæring: En nasjonal kartleggingsstandard på 1.-4. trinn som 

måler norskspråklige ferdigheter og evnen til å lese norske skolebøker. Dersom en elev 
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scorer lavt fattes et individuelt vedtak om NISK. NISK innebærer systematisk og kategorisert 

opplæring en time om dagen, fire dager i uken i åtte uker, i grupper på 6 elever og 1 lærer. 

- Ny i Norge er et tiltaksprogram for små barn som er nyankomne i landet og barn helt uten 

norskkunnskaper. I dette programmet er det sakte progresjon, og målgruppen er elever uten 

tidligere skolegang. 

- Kompetanseheving for lærere «Kompetanse for mangfold»24: 

Lærere og assistenter på Nordpolen skole deltar, sammen med lokale barnehageansatte, på 

en seminarrekke om kulturelle forskjeller. I etterkant opprettes partnerskap mellom skolen 

og de nærmeste barnehagene, for å støtte overgangsarbeidet mellom barnehage og skole. 

Dette åpner opp og skaper bedre forståelse av hva førskolebarna kommer fra, og hva de skal 

til. Lærerne på 1.-4. trinn besøker barnehagen og motsatt. Samarbeidet går lettere og 

misforståelsene blir mindre. I stedet for å anta hvordan ting fungerer, har man nå kunnskap. 

Tiltak – forebygge skulk og høyt fravær 

- Kartlegging og oppfølging av fravær:  

o Rutine for å kontakte familiene når elevene ikke møter på skolen etter sommerferien. 

Lærere varsler sosiallærer hvis elevene er borte i tre dager. Sosiallæreren kontakter 

familien via telefon eller kommer på hjemmebesøk for å undersøke hvorfor eleven 

ikke er på skolen. 

o Alt fravær gjennom skoleåret noteres i et digitalt program. Det gir god oversikt og 

lærere kan let skrive ut fraværsrapporter. 

o I løpet av et skoleår kan lærere innvilge eleven 1 dag permisjon, hvis foreldre søker 

om dette. Skoleledere kan innvilge opp til 10 dagers permisjon. 

o Foreldre må informere skolen dersom en elev har fravær, og oppgi grunn. Det kan 

f.eks. være sykdom, legebesøk etc. 

o Ved bekymring rundt fravær, f.eks. dersom en elev har høyt fravær, kontakter lærere 

sosiallærer. Sosiallæreren er ansvarlig for å velge videre tiltak. Dersom en elev viser 

å ha svært høyt fravær, er det rutiner for at sosiallæreren skal varsle barnevernet. 

o Lærere på ungdomstrinnet har ukentlige møter med sosiallærer, for å diskutere 

fravær og skult. Ved behov informeres foreldre. Enkelte elever får direkte 

telefonsamtaler eller SMS fra sine lærere, eller det iverksettes kampanjer med mål 

om tilstedeværelse. 

 

Tiltak – fokus på gutter 

- Ambulant team: Ved særskilte akutte behov, kan skolen påkalle ambulant team. Det kan være 

i situasjoner som f.eks. en nyoppstått krise, grov vold utøvd av elev eller elev med akutte 

psykiske vansker. Hvis omstendighetene tilsier at det er behov for flere instanser, 

koordineres dette av ambulant team. Det kan opprettes samarbeidsgruppe av f.eks. BUP, 

barnevernet, skolen, foreldrene, fritidsaktiviteter, bomiljøarbeidere og/eller andre 

kommunale instanser. Ambulant team kan iverksette midlertidige tiltak på individ- og 

systemnivå, og har myndighet til å prioritere barnet som står i den akutte situasjonen. 

- Veiledning fra spesialskoler/kompetanseenheter: Enkelte av spesialskolene i Oslo har en 

utadrettet enhet, tilgjengelig for skoler som ønsker veiledning. Veiledningen kan være 

                                                           
24 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/kompetanse-for-mangfold/  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/kompetanse-for-mangfold/
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individ- eller systemrettet. Kompetanseenhetene kan bistå skoler i arbeidet med 

spesialundervisning, språklige utfordringer, autisme, atferd m.m.  Ved behov ber Nordpolen 

skole om eksperthjelp til å observere elever med atferdsvansker. Etter observasjonsperioden 

iverksettes flere tiltak. Lærere kan få ekstra oppfølging og veiledning gjennom skoleåret, 

eleven kan få et korttids- eller langtidsopphold på skolen, foreldrene kan få veiledning etc. 

Nordpolen skole samarbeider med Brusetkollen, Læringsmiljøteamet, Lønnebakken, 

Sollerudstranda.  

- “Psykologisk førstehjelp”: Prisbelønnet program som gjennom enkle instruksjoner og 

situasjonsbilder lar utsatte barn øve på å håndtere egne negative følelser. Gjennom 

systematisk arbeid har vi suksess i å endre tanke- og atferdsmønstre, og redusert antallet 

voldsepisoder på skolen.  

- ART – Aggression replacement training: Strukturert pedagogisk program som gjennomføres I 

små grupper eller i klassen. Målet er forebygging, reduksjon og erstatning av aggressive 

atferd. Elevene øver på rollespill, og elevene får trene på sosiale ferdigheter og 

mestringsstrategier i sinnesituasjoner. På Nordpolen er det sosiallærerne som gjennomfører 

ART-programmet. 

- Skolefaget Utdanningsvalg på ungdomstrinnet: Obligatorisk fag gjennom 8.-10. trinn, en time 

i uka. Faget forbereder elevene på å ta det absolutt beste valget for seg selv, med tanke på 

valg av videre utdanning. 

- 8. trinn - identitet: Bli kjent med egne interesser, ferdigheter og talenter 

- 9. trinn - orientering: Besøke videregående skoler, utdanningsmesser, utforske 

valgmuligheter. 

- 10. trinn - valg: Personlig veiledning hos sosiallærer, hjelp til søknadsprosessen om plass 

på videregående utdanning, møter med foreldre. 

- Elevsamtale: To ganger årlig har alle kontaktlærere en planlagt og forberedt samtale med 

sine elever. I samtalen tas det opp temaer som trivsel, måloppnåelse, vennskap, motivasjon, 

familie og lekser. Læreren skiver en kort rapport etter møtet. 

- Elevråd: Elevene gis mulighet til medbestemmelse og eierskap. Elevrådet har månedlige 

møter, og diskuterer ulike tema som angår skolehverdagen. Gjentakende tema er f.eks. 

forebygge mobbing, trafikksikkerhet og ulike arrangement på skolen. Elevene har også selv 

mulighet til å sende inn saker til disse møtene gjennom klassemøter. Elevene har ukentlige 

klassemøter, ledet av en demokratisk valgt elev. Denne eleven bringer saker klassen er 

opptatt av inn til elevrådet, og motsatt. 

 

Tiltak rettet mot elever med funksjonsnedsettelser 

Lik tilgang til utdanning for elever med funksjonsnedsettelser er fastlagt i norsk lov. Nordpolen 

skole tilbyr læringsteknologi og ulike hjelpemidler. Elever med Downs syndrom eller en diagnose 

om autismespekterforstyrrelser kan ha rett på en assistent på skolen. Elever med 

funksjonsnedsettelser har rett til gratis transport til og fra skolen. Skolebygningen er universelt 

utformet. Alle gulv og korridorer er tilgjengelige med vide dører og elektriske døråpnere. Det er 

tilgang til heis i alle etasjer, og enkelte klasserom har direkte adkomst til heisen. Noen klasserom 

er utstyrt med mikrofoner og høyttalere tilpasset hørselshemmede elever. Vi bruker 

læringsteknologi for å kompensere ulike vansker. 

 

Vi kan ikke spesifikt beskrive pågående tiltak, av hensyn til elevene det gjelder. 
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Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling – BUP: BUP hovedoppgave er å hjelpe barm mellom 0 og 

17 år og deres familier med diagnostisering, behandling og veiledning, når det gjelder adferds- 

og læringsvansker. 

 

3.2 Sagene bydel – Iverksatte tiltak 

 

Administrativt samarbeid 

Oslo er en by delt i bydeler. Noen ganger vil skoler ligge midt mellom bydeler, på grunn av f.eks. 

geografi eller befolkningstetthet. Slike skoler tar da imot elever fra begge bydelene. Når dette 

skjer, må bydelenes administrative sektor samarbeide. Pr nå er det gode samarbeid på tvers av 

Sagene bydel, men dette er likevel et svakt punkt. For å unngå administrative hindringer er det 

viktig å bygge varige rutiner som sikrer samarbeidet også i fremtiden, slik at det ikke er 

personlig innsats som blir avgjørende.  

 

Ungdomstjenesten 

- Etter skoletid-klubben: Onsdag etter skoletid, i et samfunnshus nær skolen. Klubben starter 

rett etter skolen. Lærerne oppfordrer elevene til å være med på klubben og deler ut flyers og 

plakater. Klubben ble først startet da foreldre meldte behov for fritidsaktivitet på dagtid, i 

timene mellom skoleslutt og foreldrene kommer hjem fra jobb. Ansatte på Nordpolen skole 

hadde lagt merket il at mange av elevene ikke dro hjem fra skolen, selv om timene var over. 

Når elevene som var for store for AKS (5. trinn og eldre) ble igjen i skolegården, oppsto det 

konflikter og bråk. Klubben er nå en arena hvor barna inkluderes i samfunnet, de får føle 

tilhørighet og bygge selvtillit gjennom ulike aktiviteter. Ungdomstjenesten finansierer 

klubben sammen med NAV - BUFDIR. 

- Sommeraktiviteter: Lavinntektsfamilier både med og uteninnvandrerbakgrunn med mange 

barn, har ofte ikke råd til aktiviteter og ekskursjoner. Mange barn i bydelen tilbringer alle 

sommerens 8 uker hjemme. Ungdomstjenesten arrangerer derfor aktiviteter sentralt i 

bydelen og tilbyr opplevelsesturer. På disse aktivitetene møter barna venner og får 

språktrening. Barna deltar på aktiviteter de ellers ikke kunne deltatt på. Dette gjør elevene 

mer rustet til demokratisk deltakelse i samfunnet senere. De forstår mer av hva som foregår 

rundt dem, og får flere referanser til det som senere foregår i skoletimene. Etter slike 

utflukter kan barna i større grad forstå hva de leser, hvis de leser om hvordan skogen føles 

om sommeren, eller hvordan det er å være på en konsert.  

o Sommerjobb for ungdom er et prosjekt for 10. klasseelever, som varer fire uker i 

sommerferien. Ungdommene skriver jobbsøknad og CV, de deltar på første- og 

annengangsintervju og til slutt får 44 ungdommer tilbud om sommerjobb. 

Ungdomstjenesten mottar arbeidsoppdrag fra bydelen og fordeler disse på 

ungdommene. Arbeidet kan være f.eks. å arbeide i bydelens parker, vanne planter, 

pusse opp leiligheter, samvær med eldre osv. Prosjektet støttes økonomisk av 

bydelen gjennom BUFDIR. 
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o Uke 26: Aktiviteter for elever på 5.-7. trinn første uka i sommerferien. Dans, skating, 

band og film-workshops i bydelens lokaler. Formålet er å la ungdommene oppleve 

tilknytning og tilhørighet til bydelen. 

o Sommerklubb: Drop-in aktiviteter for elever på 1.-6. trinn. Klubben er åpen tre uker i 

løpet av sommeren, og tilbyr aktiviteter som ekskursjoner, tur i skogen, dansing, 

skating, sykling, matlagingskurs og bordaktiviteter.  

o Ungdomstur: Tur til et raftingsenter i løpet av sommeren. 

o Camp 33: Overnattingstur for elever på 5.-7. trinn. Barna deltar sammen med sine 

foreldre. 

o Ungdoms/juniorklubber på ulike steder i bydelen. Sosiale møteplasser for barn og 

ungdom. Her kan man delta I ulike aktiviteter, spise et varmt måltid og bli kjent med 

sosialarbeidere. Hovedmålet er å tilby et sikkert og stabilt miljø der barna kan 

oppleve mestring. 

- Tverrfaglig samarbeid mellom skoler, politi og andre instanser, for å støtte særlig utsatte 

barn i bydelen. Gjennom ansatte som er ute i gatemiljøet kartlegges episoder og trender, og 

negativ utvikling i ungdomskulturen bremses med rask respons og effektive tiltak. 

- Motivere og legge til rette for deltakelse på sommerskolen: oppmuntre barn til å delta på 

sommerskolen, informere foreldre, bistå med søknadsprosessen. Sette sammen 

følgegrupper slik at barna kan gå til skolen sammen. 

- Bydelens barne- og ungdomsråd - BUR: Rådgivende organ bestående av ungdommer I alderen 

12-18, valgt av skoler, klubber og organisasjoner. Barna får utøve ekte medbestemmelse når 

BUR gir råd til bydelsutvalget i saker som angår dem. 

 

NAV 

- Kollektivet: Bokollektiv for 11 ungdommer som er valgt ut i samarbeid med barnevernet. 

Ungdommene trenger ekstra støtte og oppfølging samtidig som de fullfører skolen. Et 

miljøteam støtter disse disse 11 ungdommene og flere andre ungdommer i risikosonen, til 

sammen 40 ungdommer. Det betyr at miljøarbeiderne f.eks,møter ungdommene i helgene, 

følger opp skolerelaterte oppgver og gir ungdommene opplevelser og fritidsaktiviteter som 

en gruppe. Disse ungdommene vil normalt gått glipp av deltakelse i samfunnet. Gjennom 

kollektivet får de opplevelser og følelsen av å høre til i en gruppe. Politiet håndterer 

problemer med narkotika eller alkoholmisbruk. 

 

 

"Samvirke" 

- Felles forståelse om at vi må hjelpe og støtte foreldre og ulike familiestrukturer, for å hjelpe 

barna.  

- Leksehjelp: For mange barn som har foreldre med lave norskkunnskaper og foreldre med lav 

utdanning kan det være vanskelig å få hjelp med leksene. Foreldre og bydelen jobber sammen 

om å legge til rette for leksehjelp. Sammen ordnes det lokaler, lekselærere, frukt og mat på 

ulike steder i bydelen, slik som på klubbene eller biblioteket. Barna trenger bare ta med 

leksene! Skolene og lærerne promoterer leksehjelpen, deler ut flyers og plakater og 

oppfordrer elevene til å delta. 
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Helsestasjonen 

- Helsestasjonen kommer på 3 hjemmebesøk gjennom barnets første leveår. På disse besøkene 

kartlegges familiene, og barn i utsatte familier følges opp ekstra tett. Dette er tidlig innsats. 

Helsesykepleieren undersøker barnets utvikling og tilbyr samtaler om fysisk og psykisk helse 

ved behov. Det gis støtte ved behov før overgang til barnehage og skole. 

- Skolehelsetjenesten: Skolehelsetjenesten tilbyr oppfølging av psykisk helse og tilbyr 

gruppesamtaler og individuell oppfølging. Skolehelsetjenesten har pr nå ingen fast rutine for 

arbeid med SKOLEFRAFALL-relatert fravær, men deltar likevel i noen saker. Noen ganger 

involveres skolehelsetjenesten tidlig, for eksempel dersom en foresatt, en lærer eller 

sosiallærer rapporterer bekymring for en elev med økende fravær. I noen saker involveres 

ikke skolehelsetjenesten i det hele tatt. Skolehelsetjenesten kan tilby samtaler med elever og 

foreldre, og ved behov kan de formidle kontakt med og hjelp fra Barne- og 

ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Skolehelsetjenesten erkjenner behovet for et bredt og 

systematisert tverrfaglig samarbeid om SKOLEFRAFALL-forebygging, og vil starte prosessen 

med å lage faste strukturer. 

- Andre konkrete tiltak, direkte tilpasset utsatte familier. 

 

Barnehager 

- De fleste barna går i barnehage: Barnehagen er en del av det norske utdanningssystemet. 

Barnehageansatte arbeider kunnskapsbasert og følger barnehagens statlige rammeplan, og 

vel vitende om at barnehagen spiller en stor rolle i barnas utvikling og læringsprosess tas det 

kloke metodevalg hver dag. Barnehagen er en viktig forebyggende arena. Barna utvikler 

kreativitet, lek og læring gjennom aktiviteter som øver sosial kompetanse, språkstimulering 

og tidlig lek med tall og bokstaver. 97% av alle norske barn går i barnehage. Det er dermed 

mulighet for nå bredden av vår befolkning, dermed også barn som av ulike grunner er ekstra 

sårbare. 

- Avdekke sårbare barn: Oslo kommune har utviklet en standard med retningslinjer for 

barnehagene og deres samarbeidsinstanser, for å sikre at det arbeides systematisk med å 

avdekke sårbare og utsatte barn. Dette sikrer at barnehagene tilbyr god kvalitet, og at det 

arbeides med å forberede barna på skolestart og videre utdanning. Retningslinjene 

inneholder avsnitt om språk og natur, tilvenningsrutiner, forebygge mobbing, samarbeid med 

skolene om overgangen mellom barnehage og skole samt rutiner for samarbeid med 

barnevern. Det er viktig at bydelen har gode rutiner for å avdekke sårbare barn og utsatte 

familier i barnehageårene, for å kunne iverksette tidlige tiltak og tilby rask hjelp. Ansatte i 

barnehagene skal være observante og avdekke barn som kan være utsatt for mangelfull 

omsorg, vold eller seksuelle overgrep. For å kunne bistå disse barna gjennomføres 

tverrfaglig samarbeid med andre instanser. Det er da en forutsetning at alle som arbeider 

med aldersgruppen 0-6 år har en tilfredsstillende kompetanse om risikofaktorer og tidlige 

symptomer hos barn. Målet er at alle ansatte skal ha en felles kunnskapsbank og evnen til å 

raskt kunne iverksette tiltak for å unngå forsinkelser i systemet. Samarbeid med foreldre er 

å foretrekke. 

- Tidlig trygg: Bydel Sagene har iverksatt prosjektet «Tidlig trygg» i alle bydelens barnehager. 

Her lærer barnehageansatte om risikofaktorer og tidlige symptomer, og får således 

kompetanse og felles forståelse av arbeidet om å sikre de utsatte barna. Også ansatte fram 
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samarbeidsinstitusjonene deltar. Ved behov vil en tverrfaglig gruppe iverksette tiltak rundt 

barn i krise eller barn/familier med behov for støtte. 

- Tverrfaglige grupper: Tverrfaglige grupper besøker alle barnehagene i bydelen. Gruppen 

består av barnevern, helsestasjon og barnehagekontoret. Gruppen vurderer barnehagens 

interne system, og om barnehagen ivaretar rollen med å avdekke barns behov. Gruppen kan 

også observere enkeltbarn eller avdelinger. Etter en slik observasjon gjennomføres det 

tverrfaglige dialogmøter med barnehagens styrer og pedagogiske leder. Her vedtas det 

hvilke tiltak som evt. skal iverksettes, enten av barnehagen eller av samarbeidsinstansene. 

- Kommunikasjonsguide: I kommunikasjonsguiden for barnehagens ansatte gis det råd om 

hvordan man varsomt kan ta opp emner som vold i nære relasjoner, manglende omsorg og 

seksuelt misbruk. Barnehagens ansatte settes i stand til å gjennomføre profesjonelle 

samtaler med foreldre. På slike møter bør foreldre og ansatte blir enige om fremtidige tiltak 

rundt barnet. Ved å involvere foreldre tidlig, blir tiltakene mindre inngripende. Dette er 

selvsagt viktig å komme i gang med samarbeidet så snart mistanke er vekket. 

- Sterkt samarbeid: Sagene bydel har lange tradisjoner for godt samarbeid mellom instanser, i 

arbeidet med å avdekke og støtte utsatte og sårbare familier. Vi har systematisk samarbeid 

mellom NAV, sosialtjenesten, barnevernet, helsestasjonen, Familiehuset, Barnas hus (Blå 

kors), barnehagekontoret, skolene og fritidsaktiviteter i nærmiljøet. 

- Tilrettelegging for barnehageopphold: Helsestasjonen og NAV samarbeider om tiltak som 

legger til rette for at barn i utsatte familier skal gå i barnehagen. Det gis økonomisk støtte 

ved behov. 

- Språk – kartlegging og opplæring: Barnehagen arbeider med språkutvikling og tilbyr ekstra 

innsats for dem som har behov for ekstra norskopplæring. 

 

Barnevernet 

- Barnevernet tilbyr informasjon om hvordan de kan støtte utsatte familier. 

- Nært samarbeid med skolene. 

- Nært samarbeid med ungdomstjenesten. 

 

Frivillighetssentralen  

Frivilligsentralen er en mangfoldig møteplass bygget på frivillighetens premisser og lokale 

ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag og foreninger, næring og kommune. 

Det er et sted for alle, uavhengig av alder, kjønn, fødested eller religion. Frivillige for ikke betalt 

for sitt arbeid på frivillighetssentralen. Mange opplever derimot stor glede når de hjelper andre! 

Senteret ligger 150 meter fra Nordpolen skole, og tilbyr mange ulike aktiviteter som f.eks.: 

- Språkcafé 

- Leksehjelp 

- Ungdomsklubben “Metropolen” 

- Gratis utlån av sportsutstyr som ski, skøyter, hjelper, sykler, brett.. 
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Politi 

- SaLTo-modellen ble introdusert I 2006 som samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo 

politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge.  SaLTo skal 

samordne og videreutvikle tverrsektorielt arbeid på områdene kriminalitet og rus. I 

strategien ligger tidlig identifisering, forebygging og intervensjon med rask og effektiv 

oppfølging av barn og unge som har begått – eller blitt utsatt for – lovbrudd. SaLTo trekker 

unge, foreldre, frivillige organisasjoner og flere tjenester aktivt med i forebyggende arbeid. 

Det kriminalitetsforebyggende arbeidet baseres på dialog, kunnskap, analyse og erfaringer. 

Innsatsområdene for SaLTo er blant annet å sikre trygge og inkluderende skoler - motvirke 

fravær, frafall og utenforskap, sikre tett og målrettet oppfølging av unge lovbrytere, 

gjengangere, nettverk og gjenger. SaLTo skal også sikre informasjon, metode- og 

kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring 

- Skolene har en fast kontaktperson hos politiets forebyggende avdeling. 

 

Frivillige organisasjoner 

- Sagene IF: Sagene IF tilbyr sportsaktiviteter for 1.-4. trinnelever i AKS-tiden ved Fernanda 

Nissens skole (Nordpolens naboskole), til en lav deltakeravgift. Lederne på treningene 

organiserer følgegrupper til og fra skolen. Lærere promoterer aktiviteten ved deler ut flyers 

og plakater og ved å oppmuntre elevene til å delta. 

- Sagene samfunnshus: Et bydelshus som er et levende sted for kultur, fritidsaktiviteter, 

uformelle møter og politiske møter. Samfunnshuset styrker lokale tilhørighet til bydelen. Her 

finnes en café, et galleri og møte/kulturrom til utleie.  

 

 

4.0 Støtte til foreldre 

 

Det er viktig at skolen og elevenes foreldre samarbeider som barnas læring. Gjennom skoleåret 

arbeider skolens ansatte for å skape gode og nære relasjoner til elevens foreldre. Foreldre kan 

ta kontakt med lærere via e-post, telefon eller oppmøte, og skolen kaller inn tolk ved behov. 

Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU 

- Adekvat representasjon: Nordpolen er en skole I Oslo indre øst, karakterisert av en 

heterogen befolkning med et vidt spenn: Vi har velstående, høyt utdannede familier og 

lavinntektsfamilier med lite norskkunnskaper. Det har vært vanlig at familier med lav 

sosioøkonomisk status har vært underrepresentert i skolenes formelle og uformelle fora, 

som f.eks. FAU, men ved Nordpolen skole er foreldre fra disse gruppene svært deltakende, 

f.eks. i etterskoletids-tilbudene og i leksehjelpsgruppen. 

- Lavterskelaktiviteter involverer ikke bare barna: Frivillig leksehjelp, foreldregrupper i 

nabolaget osv. involverer ikke bare skolebarn og deres foreldre, men også hele familier og 

noen ganger naboer. 

- Verdsette engasjementet: Aktivitetene kjennetegnes av lav terskel for deltakelse hos 

foreldre, med liten eller ingen krav til formell kompetanse. For å være et deltakende medlem 
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av lokalsamfunnet holder det å være en engasjert foresatt. Familiene forplikter seg aldri til å 

delta med mer enn de selv ønsker. FAU, skolen og andre lokale instanser legger til rette for 

aktivitetene (f.eks. ved å tilby lokaler), men aktivitetene drives av foreldre. 

 

Nordpolen skole: Skoleledere, lærere og øvrige ansatte 

- Foreldremøter 2 x 2timer årlig: Dialogen mellom foreldre og skolen er tettere i Norge, enn 

i mange andre land. Lærere kaller inn foreldre til foreldremøte i klassen to ganger hvert år.  

- Utviklingssamtale 2 x 30 min årlig: Kontaktlæreren kaller inn foreldre til samtale to 

ganger årlig. På utviklingssamtalen møter læreren eleven og dens foreldre, og det samtales 

om elevens faglige og sosiale utvikling. Foreldre til ekstra sårbare barn kalles inn oftere. 

- Uformelle aktiviteter: Foreldre inviteres til å delta på flere kultur- og uformelle aktiviteter 

gjennom skoleåret, slik som sommerpiknik nasjonaldagsfeiring og elevkonserter. Ofte tar 

foreldre selv initiativ til slike samlinger. 

- Skriftlig informasjon hver uke: Foreldre får en ukentlig plan med læringsmål lekser og 

informasjon. 

- Skriftlig vurdering 2 x årlig: To ganger I året skriver lærerne en rapport om elevens 

faglige status og utvikling I fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag. Her kommenteres 

også elevens utvikling i sosial kompetanse. 

- Lekegrupper 1.-4. trinn: Foreldre oppfordres til å bli kjente med hverandre, og det legges 

til rette for gode relasjoner og vennskap mellom elevene. Foreldre på småskolen settes ofte 

sammen i grupper som møtes etter skoletid sammen med elevene gjennom året. 

 

NAV  

- ABC Sammen: Et kurs for foreldre som har lite eller ingen kunnskap om det norske 

skolesystemet. Det har som mål å formidle rettigheter, plikter og forventinger det norske 

skolesystemet har til foreldre. Her samles foreldre i grupper på opptil 10, og strategien er å 

møtes i diskusjoner framfor forelesninger. Foreldre bemyndiges og tas på alvor med 

utgangspunkt i deres behov og spørsmål. Kurset organiseres av NAV Lokal, med hjelp fra de 

lokale skolene. 

 

 

5.0 Tiltak rettet mot ungdom i levekårsutsatte områder 

 

5.1 Nasionale tiltaksprogram 

 

Innsatsen for å forhindre SKOLEFRAFALL i Norge er organisert i et nasjonalt program for høyere 

gjennomføring. Dette arbeidet faller inn i en av to kategorier: 

Kategori 1 er erfaring og kunnskap med SKOLEFRAFALL systematisert og utviklet i et nasjonalt 

nettverk som representerer hvert enkelt fylke.  
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Kategori 2 er systematisk utprøving av forskjellige tiltak for å forhindre SKOLEFRAFALL. Alle 

tiltak utføres som randomiserte eksperimenter. Fylkene og de akademiske forskningsmiljøene 

samarbeider om disse forsøkene: 

o Statistisk sentralbyrå samarbeider med Oslo kommune om forskjellige modeller for 

intensiv undervisning i matematikk på 8.trinn og vg1 generelle studieretning. 

o Senter for økonomisk forskning ved NTNU samarbeider med fylkene Nordland, Rogaland, 

Sør-Trøndelag og Vest-Agder om en modell for intensiv undervisning i matematikk for 

vg1 yrkesfag. 

o Universitetet i Bergen samarbeider med fylkene Hordaland, Nordland, Sogn og Fjordane 

og Troms om to forskjellige modeller som tar for seg det psykososiale læringsmiljøet i 

skolen. Målet om å forbedre studenters helse og akademiske prestasjoner, som igjen kan 

påvirke gjennomføringsgraden. 

o Høgskolen i Oslo og Akershus samarbeider med fylkene Akershus, Aust-Agder, Hedmark, 

Nord-Trøndelag og Oppland om en modell for å identifisere, kartlegge og følge opp 

høyrisikostudenter. 

 

 

5.2 Lokale tiltaksprogram 

 

Gratis skolefrokost: To skoler i Sagene bydel tilbyr gratis frokost på skolen. På Nordpolen 

serveres en tradisjonell norsk frokost med melk, frokostblandinger, brød, yoghurt og frukt i 

skolekantinen hver morgen. Lærere og skoleassistenter oppfordrer barn (spesielt de som er i 

fare) til å delta på skolefrokosten. 

  

Fundament: Fundament er en del av en større satsning for den østlige delen av Oslo, nærmere 

bestemt området Groruddalen. Fundament tilbyr mer elementær utdanning for elever med svake 

skolefaglige prestasjoner etter ungdomsskolen. Prosjektet tilbyr et frivillig, forsterket 11. 

skoleår uten at det tar bort retten til videregående opplæring. I 2018-2019 vil elever fra 

forskjellige skoler i Groruddalen gjennomføre det 11.skoleåret på Kuben vgs. Som deltakere og 

ambassadører for prosjektet, vil elevene dele sin erfaring slik at man kan videreutvikling av 

prosjektet. 

 

Guttas Campus: Guttas Campus er et støtteprogram som ble grunnlagt i 2018 for gutter som 

stod i fare for å droppe ut av skolen.26 gutter fra Oslo deltok i 2018 og forhåpentligvis vil det 

være 50 deltagere i 2019. Programmet er finansiert av en ideell stiftelse og bygger på den 

danske modellen “DrengeAkademiet”. Guttene deltar på en 14-dagers intensiv aktivitetsleir i 

sommerferien mellom 9. og 10. klasse med fokus på motivasjon, selvregulering og 

læringsstrategier. Hver deltaker mottar en personlig mentor som følger opp eleven i 1,5 år etter 

leiren. Dette er ment for å opprettholde motivasjonen gjennom det siste og tiende året av 

ungdomsskolen og for de avgjørende første seks månedene av videregående skole. 
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6.0 Økonomisk finansiering 

 

Fordeling av penger I Osloskolen er basert på følgende prinsipper25: 

 Basisbeløp ut fra skoleslag 

 Penger pr. Elev ("pengene følger eleven" prosipp) 

 Ekstra tildeling for elever som har behov for særskilt tilrettelegging gjennom hele 

dagen og i tillegg har en av tre følgende diagnoser; autisme, psykisk 

utviklingshemming eller multi funksjonshemming 

 Sosioøkonomisk tildeling ( basert bla. på antall barn som mottar tiltak fra 

barnevernstjenseten og foreldrenese utdanningsnivå) 

 Tildeling til elever som har krav/behov for særskilt norskopplæring  

 Et lite administrativt tillegg for de skolene som har høy mobilitet i elevmassen 

(mye inn og utflyttinger) 

 

De to første tildelingene er lik for alle skolene i Oslo. 

De fire siste tildelingene er forskjellig fra skole til skole ut fra skolens elevmasse. 

Skolefrokost: pengene er bevilget fra bydel Sagene 

Skoletransport: Pengene bevilges av kommunen. 

Elever har rett til gratis skoleskyss hvis avstanden til skolen er mer enn: 2 km for elever i første 

klasse, 4 km for elever i andre til tiende klasse, 6 km for elever i videregående. Grunnskoleelever 

(1.-10. klasse) har rett til skoletransport uansett avstand hvis veien er spesielt trafikkfarlig eller 

vanskelig. Barn med funksjonshemninger har også rett til transport. I tillegg kan det innvilges 

midlertidig transport når et barn har midlertidig funksjonshemming, for eksempel et benbrudd. 

Gratis kjernetid på AKS på Nordpolen: Aktivitetsskolen (1. - 4. klasse) har blitt gjort 

kostnadsfri. Kostnadene dekkes av kommunen. 

 

 

  

                                                           
25 Ressursfordeling ved skoler: http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2017/02/Utvikling-av-ressursfordelingsmodellen_Deloitte-FINAL.pdf 

http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2017/02/Utvikling-av-ressursfordelingsmodellen_Deloitte-FINAL.pdf


Tre rapporter over landets utdanningssysteme, risikofaktorer for skolefrafall og lokale tilnærminger til forebygging av 

skolefrafall   

7.0 Instanser tilknyttet prosjektet 

 

7.1 Nasjonale instanser 

Utdanningsdirektoratet  

BUF direktoratet ved Charlotte Lundgren, kommunikasjonsrådgiver, tlf 924 22 209, iht, en ny 

rapport om tverrsektorielt arbeid mot barnefattigdom: «Barn som lever i fattigdom – Rapport 

om arbeidet med regjeringens strategi 2015-2017» rapporten legges frem onsdag 24. januar. 

 

7.2 Lokale instanser 

Utdanningsetaten – assisterende direktør Patrick Stark, Patrick.stark@ude.oslo.kommune.no 

Sagene bydel v/administrasjonen  

Bydelsutvalget i Sagene v/leder Helge Stoltenberg 

Oslo byråd v/byråd for utdanning Inga Marte Thorkildsen: Telefon: +47 2346 1473, E-post: 

byradovk@byr.oslo.kommune.no og Byrådssekretær Anna Tresse, Telefon: +47 45450111, E-

post: anna.tresse@oslo.kommune.no 

Skoler – Nordpolen skole, Sagene skole, Bjølsen skole, Lilleborg skole og Fernanda Nissen skole 

gjennom SaLTo-nettverket 

Foreldre – FAU ved nevnte skoler 

Elever – BUR og elevrådene ved nevnte skoler 

Frivillige – ved Sagene frivillighetssentral 
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8. 0 Skolene i prosjektet 

 

Nordpolen skole er en stor skole, med plass til 810 elever fra høsten 2019. Ledergruppen består 

av rektor Silje Nilsen, assisterende rektor Gunhild Elle Løtveit og to inspektører. Nordpolen skole 

er en 1.-10. skole, med tre seksjoner: 

 1.-7. trinn: Nordpolen barneskole 

 8.-10. trinn: Nordpolen ungdomsskole 

 Byomfattende spesialgruppe for elever med autismespekterforstyrrelser 

 

 

 

 

 

  


