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1. INNLEDNING 
 

1.1 Bakgrunn 
 

Kreativ Industri har fått i oppdrag å kartlegge og vurdere tilbudet og oppbyggingen 

av videregående opplæring på Svalbard. Bakgrunnen for prosjektet er at 

Longyearbyen lokalstyre opplever at det er en utfordring å kunne ivareta et 

opplæringsløp, som både har kvalitet i form av blant annet nødvendig kompetanse 

og fasiliteter, og kvantitet, som gjør at elevene har valgmuligheter når det gjelder 

fag og utdanningsprogram.. Av naturlige grunner er også elevtallet lavere enn andre 

steder i landet, samt at lokalsamfunnet er preget av hyppige utskiftninger. 

Fra og med 1. Januar 2007 ble ansvaret for Longyearbyen skole overført fra staten 

til Longyearbyen lokalstyre. Tilsynet for at lokalstyret oppfyller sine plikter, er lagt 

til Fylkesmannen i Troms. De er også klageorgan for klagesaker. Den videregående 

avdelingen tilbyr i dag studiespesialisering alle tre år og yrkesfaglige 

utdanningsprogram. 

Longyearbyen lokalstyre er kun pliktig til å oppfylle krav til grunnskoleopplæring. 

De gis også myndighet til å drive videregående opplæring. Longyearbyen lokalstyre 

skal bygge opp opplæringsvirksomheten etter det regelverk som finnes i 

opplæringsloven og tilhørende forskrifter, så langt de etter forholdene passer. 

Kunnskapsdepartmentet er organet som avgjør hvorvidt de nasjonale reglene 

passer for opplæring på Svalbard. 

 

 

1.2 Mål for evalueringen 

 

Problemstillingen for kartleggingen er: Hva skal være styrende for politisk 

prioritering av tilbudet innen videregående opplæring på Svalbard?  

Målet med denne utredningen er å analysere dagens ordning for videregående 

opplæring og mulige alternative løsninger. Rapporten skal kunne danne grunnlag 

for politiske beslutninger om fremtidige prinsipper for drift av det videregående 

opplæringstilbudet. 
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1.3 Metode 

 

28 – 30 oktober 2014 ble det gjennomført intervjuer med flere lærere, elever fra 

elevrådet og skoleadministrasjonen på Svalbard. Intervjuguider var utarbeidet på 

forhånd og ble brukt i samtlige intervju. Målet med intervjuene var å få en oversikt 

over utfordringene videregående opplæring står ovenfor slik den er bygget opp i 

dag, samt hvordan unntakene fra opplæringsloven virker i praksis, herunder 

fordeler og ulemper med dette. Det ble også gjennomført intervjuer med sentrale 

aktører i næringslivet og ansatte fra administrasjonen i Longyearbyen lokalstyre, 

om deres synspunkter på den videregående opplæringen på Svalbard, og om 

eventuelle behov og ønsker for opplæringen. Disse fikk tilsendt intervjuguide i 

forkant av intervjuene. Vi har intervjuet aktører fra IGP, Store Norske, LNS, 

Spitsbergen Travel, Visit Svalbard, Næringslivforeningen på Svalbard, Svalbard 

Adventure Group, Pole Position og Svalbard Scooterutleie. I tillegg har vi hatt 

samtaler med initiativtaker for et nytt yrkesfaglig utdanningsprogramprogram.  

I tillegg til intervjuene har det vært jevnlige møter/telefonmøter med Unn 

Martinsen, sektorsjef for oppvekst og kultur. Vi har også brukt dokumenter og 

nettsteder som kilder i arbeidet. Sektorsjef, rektor og avdelingsleder for 

videregående opplæring har vært behjelpelig med å gi kvantitativ og kvalitativ 

informasjon til kartleggingen.  

 

 

1.4 Tidligere utredninger og analyser 

 

I april 2014 ble det utarbeidet en ”Strategisk Næringsplan 2014” av Multiconsult. 

Denne rapporten omhandler hovedsakelig næringspolitiske spørsmål, men den 

belyser også samfunnsmessige aspekter. Som en del av dette, inngår strategi for 

oppbygging av Svalbard og Longyearbyen som samfunn. Her vil opplæring, helse og 

trivsel være viktige punkter. I rapporten trekkes det frem noen målsetninger for 

undervisning (både grunnskole, videregående og høyere utdanning). Det fremgår at 

en av hovedmålsettingene vil være at det ”Videregående skoletilbudet må styrkes”. 
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I næringsplanen anbefales det videre å gjennomføre tiltakene som ble foreslått i 

Lokalsamfunnsplanen 2013-2023 (se nedenfor).1 

Lokalsamfunnsplanen 2013-2023 ble vedtatt av lokalstyret 10.12.13 og tilsvarer 

kommuneplanens samfunnsdel, som plan-og bygningsloven pålegger kommuner på 

fastlandet å ha. Formålet med planen er å nedfelle langsiktige og overordnede 

visjoner og mål for lokalsamfunnet.2  

I planen fremgår det at ett av åtte satsningsområder for planperioden 2013-2023 er 

”Offentlig tjenester: Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud.”  Her fremgår 

det videre at som en del av dette, skal det tilbys ”variert og relevant videregående 

opplæring i Longyearbyen.”3 

Det foreligger også en samfunns-og næringsanalyse for Svalbard 2014, utarbeidet av 

NIBR. I denne rapportens referat4 fremgår det at med ”utgangspunkt i analysens 

resultater samt lokale aktørers framtidsvurderinger, lages framskrivinger for 

sysselsetting og innbyggertall neste fem år. Framtidsutsiktene i årets framskrivinger er 

sterkt påvirket av bemannings- reduksjonen i kullselskapet Store Norske.”  

 

 

 

                                                

1 Strategisk Næringsanalyse, Multiconsult, 2014, s. 51. 
2 Lokalsamfunnsplan 2013-2023, Longyearbyen Lokalstyre, s.4 
3 Lokalsamfunnsplan 2013-2023, Longyearbyen Lokalstyre, s. 15.  
4 http://www.nibr.no/filer/2014-26.pdf, s. 1 
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1.5 Videregående opplæring generelt 

 

Den videregående opplæringen bygger på 10. trinn i grunnskolen. Etter fullført og 

bestått videregående opplæring, sitter elevene enten igjen med studiekompetanse, 

yrkeskompetanse eller grunnkompetanse, ut fra hvilke valg de tar underveis. Det 

tradisjonelle tidsperspektivet er tre år i skole, eller to år i skole og to år i bedrift. 

Alle har rett til plass i videregående skole, men reglene for inntak til opplæringen er 

fastsatt i forskrift til opplæringsloven5. I tillegg til dette har de ulike 

fylkeskommunene egne inntaksregler hva gjelder plassering på skoler.  

Den videregående opplæringen er inngangsporten til videre studier og yrkeslivet. 

Opplæringen følger derfor hovedsakelig et tosporet løp – ett mot høyere studier og 

ett mot yrkesfaglig opplæring. 

Opplæringsløpet for de ulike retninger ser slik ut6:  

 

 

 

 

1.5.1 Studieforbedende utdanningsprogram 

 

Har eleven gjennomgått et studieforberedende utdanningsprogram, oppnår hun 

generell studiekompetanse. Dette gir adgang til å søke seg til videre utdanning på 

                                                

5 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724 
6 http://www.vilbli.no/?Artikkel=018363 
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universitet eller høgskole. Innen utdanningsprogrammet, kan eleven velge mellom 

tre ulike løp: 

• Idrettsfag 

• Musikk, dans og drama 

• Studiespesialisering 

For å bestå dette løpet må eleven ha bestått og fullført tre trinn: Vg1, Vg2 og Vg3. I 

løpet av disse tre årene må eleven velge fordypning innen ett av tre 

programområder: 

• Realfag 

• Språk, samfunnsfag og økonomi 

• Formgivningsfag 

 

Innenfor programområdet, skal elevene velge programfag på Vg2 som må 

videreføres på Vg3 – fordypningsfag. Innenfor hvert programområde er det ulik 

timefordeling og regler for sammensetninger av fag. Det er likevel noen 

obligatoriske fag som inngår i hvert årstrinn, men som tilpasses de ulike 

utdanningsprogrammene. Disse kalles fellesfag.  

På vilbli.no sine informasjonssider er de ulike årstrinnene, og muligheten for 

kryssløp på tvers av årene beskrevet slik7:  

 

Videregående trinn 1 (Vg1) 

”Det første året i videregående opplæring kalles videregående trinn 1 (Vg1). 

Opplæringen på Vg1 foregår i skole. På Vg1 er det 12 utdanningsprogram å velge 

mellom. Du kan søke tre forskjellige utdanningsprogram, og du har rett til å komme 

inn på ett av disse. Søker du utdanningsprogram for studiespesialisering, kan du søke 

både studiespesialisering og studiespesialisering med formgivingsfag. 

 

 

Videregående trinn 2 (Vg2) 

Andre året kalles videregående trinn 2 (Vg2) og foregår også i skole. Dette året 

begynner du å spesialisere deg ved å velge mellom de programområdene som finnes 

innenfor utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. I noen tilfeller er det også mulig å 

                                                

7 http://www.vilbli.no/?Program=V.ST&Artikkel=019857 
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velge et kryssløp. Det finnes også noen få særløp hvor du går direkte til 3 års 

opplæring i bedrift etter Vg1. I studieforberedende utdanningsprogram kan du på 

Vg2 velge mellom forskjellige programfag etter bestemte regler. 

 

Videregående trinn 3 (Vg3) 

Etter Vg2 følger videregående trinn 3 (Vg3), enten i skole eller som 2 års opplæring og 

verdiskaping i bedrift (læretid). I yrkesfaglige utdanningsprogram velger du mellom 

programområder som bygger på det Vg2 du gikk på, og du spesialiserer deg nå 

ytterligere. I studieforberedende utdanningsprogram fortsetter du i det 

programområdet du valgte på Vg2, men velger fordypning i programfag eller nye 

programfag etter bestemte regler. 

Noen få yrkesfaglige løp har Vg3 i skole før de avsluttes med 1,5 eller 2 års læretid i 

bedrift. Hvilke dette gjelder, ser du på sidene med utdanningsprogrammene (f.eks. 

avionikerfaget). 

 

Kryssløp 

• Vg2 bygger på Vg1 i samme utdanningsprogram, men noen Vg2 bygger også på Vg1 

i andre utdanningsprogram. 

• Vg3 bygger på ett eller flere Vg2 i samme utdanningsprogram, men noen Vg3 

bygger også på Vg2 i andre utdanningsprogram. 

Dette kalles kryssløp fordi du da «krysser over» fra et utdanningsprogram til et 

annet. Er det gitt mulighet for kryssløp fra et utdanningsprogram til et annet, 

konkurrerer alle søkere på like vilkår, uansett hvilket Vg1 eller Vg2 de kommer fra.” 

 

 

1.5.2 Yrkesfaglige utdanningsprogram 

 

Når man har fullført et yrkesfaglig utdanningsløp sitter eleven igjen med 

yrkeskompetanse. Dette vil si at hun har oppnådd en utdanning som gjør henne 

skikket til å utøve et yrke. Innen det yrkesfaglige utdanningsprogrammet kan eleven 

velge mellom ni retninger:  

• Bygg-og anleggsteknikk 

• Design og håndverk 

• Elektrofag 

• Helse-og oppvekstfag 
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• Medier og kommunikasjon (med mulighet for 

studieforberedende Vg3) 

• Naturbruk (med mulighet for studieforberedende Vg3)  

• Restaurant- og matfag 

• Service og samferdsel 

 

Yrkeskompetansen resulterer i at man enten får et fag- eller svennebrev, eller at 

man oppnår en yrkeskompetanse uten verken fag-eller svennebrev. Det er i de 

såkalte lærefagene at utdanningen fører frem til et fag-eller svennebrev, så lenge 

eleven har bestått fag-eller svenneprøven. Forskjellen på benevnelsen er enkelt sagt 

at svennebrev gjelder for håndverkspregede fag. I lærefagene skjer utdanningen 

både på skole og i bedrift, over en periode på fire år eller mer.  

For de fagene som ikke hører under lærefagene, får eleven ikke fag- eller 

svennebrev. Et eksempel på en slik utdanning er helsesekretær. Utdanningsløpet er 

lagt opp som en tre års opplæring i skole, ofte med innlagte praksisperioder.  

Tabellen nedenfor viser hvordan den nasjonale fordelingen av elever på de ulike 

yrkesfaglinjene var per 1.oktober 2013.8 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

8 Utdanningsspeilet 2014, Utdanningsdirektoratet, s.27 
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1.5.3 Tradisjonelle utdanningsløp  

 
Til informasjon legger vi ved en oversikt over et tradisjonelt utdanningsløp for 

studieforberedende linje og for ett yrkesfag9.  

 

 

 
 

 
 
 

 

                                                

9 http://www.udir.no/Upload/Rundskriv/2014/Udir1-2014-vedlegg2.pdf 
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1.5.4 Utvidet opplæring i bedrift 

 

Det er også muligheter for et alternativt utdanningsløp som innebærer et tettere 

samarbeid med en bedrift. I disse tilfellene tegner eleven en lærekontrakt eller 

opplæringskontrakt, som inneholder unntak fra det ordinære utdanningsløpet. 

Unntakene går hovedsakelig ut på at eleven får gjennomføre en større del av 

opplæringen,  i praksis hos en bedrift, og at opplæringen i skole og bedrift skjer i 

en annen rekkefølge. Dette medfører at elevene kan begynne rett i en bedrift etter 

grunnskolen, eller etter Vg1 i skole. På vilbli.no sin infoside fremgår det at10:  

”Dersom lærekontrakten din omfatter opplæring i programfag fra Vg1, Vg2 og 

eventuelt Vg3 i skole som lærefaget bygger på, må du bestå en egen eksamen før du 

kan melde deg opp til fag- eller svenneprøve: 

 

• I de fleste lærefag skal denne eksamenen prøve i hvilken grad du har 

nådd kompetansemålene som er fastsatt i læreplanen for opplæring i 

bedrift i lærefaget. 

• I særskilte lærefag innenfor utdanningsprogram for elektrofag og 

teknikk og industriell produksjon skal denne eksamen prøve i hvilken 

grad du har nådd kompetansemålene som er fastsatt i programfagene 

for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole som lærefaget bygger på.  

 

Du må normalt også bestå fellesfagene som inngår i fagfordelingen for Vg1 og Vg2 i 

yrkesfaglige utdanningsprogram. Opplæring i fellesfag, og eventuelt 

i programfag, blir vanligvis organisert i egne grupper ved en videregående skole. Du 

kan også gå opp til eksamen i fellesfag som privatist. Det finnes unntak fra kravet om 

bestått i fellesfag.” 

 

1.5.5 Teknikk og industriell produksjon (TIP) 

 

En yrkesfaglig retning som har høye søkertall år etter år nasjonalt, er TIP – teknikk 

og industriell produksjon. Noe av grunnen til dette er at utdanningsprogrammet gir 

eleven et stort spekter av valgmuligheter når han/hun 

skal gå videre innen ulike fagfelt og yrker på Vg2 og Vg3. 

Faget kan føre frem til yrker innen teknisk industri, 

                                                

10 http://www.vilbli.no/?Fylke=20&Program=V.ST&Artikkel=019948 



 

11 

 

tekoindustri, skipsindustri, kjemisk prosessindustri, bilindustri og oljebransjen. 

Gjennom Vg1 TIP fullfører du fellesfagene, sammen med noen felles programfag 

som er spesielt rettet innen dokumentasjon, kvalitet, produksjon og tekniske 

tjenester. I tillegg til dette følger eleven et prosjekt til fordypning (omtalt nedenfor). 

TIP gir eleven en bred innføring i kompetanse som er nødvendig i et bredt spekter 

av fagfelt, pluss at elevene får muligheten til en praktisk tilnærming til disse fagene. 

Kakediagrammet viser fordelingen av timer innen fellesfag (svart), felles 

programfag (grå) og prosjektet fordypning (lysegrå). 

 

1.5.6 Prosjekt til fordypning 

 

Bakgrunnen for dette utdanningsprogrammet var at elevene skulle få mulighet til å 

prøve ut flere sider av lærefag de fattet interesse for, slik at de enklere kunne gjøre 

et gjennomtenkt valg av fagfeltet de ønsket å fordype seg i. Faget er bygget opp slik 

at elevene får oppleve typiske oppgaver og arbeidsmåter, fordype seg i 

kompetansemål fra ulike læreplaner, ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i 

fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogram11.  

 

1.5.7 Alternative modeller for utdanningsprogram 

 

Noen fylkeskommuner har igangsatt prosjekter hvor undervisningen av flere fag på 

videregående nivå skjer via nettstøttet opplæring. Nettskolen i Nordland ble vedtatt 

i fylkestingsak 129/12, der den Åpne Skolen og LOSA-tilbudet skal inngå i 

nettskolen. Tilbudet omfatter flere fellesfag og programfag på videregående nivå. 

Elever fra andre fylkeskommuner er velkomne til å søke om å delta i fagene.  

”Gjennom Nettskolen i Nordland har Nordland fylkeskommune utviklet et svært 

fleksibelt og brukervennlig tilbud for personer som har behov for opplæring og 

som samtidig er avhengig av å bo hjemme, delta i arbeidslivet og i sosiale og 

samfunnsmessige aktiviteter i nærmiljøet.” 

 

Et tilsvarende tilbud er også opprettet av Rogaland fylkeskommune: Nettskolen 

Rogaland. Også dette tilbudet er tiltenkt  elever som ønsker å ta fag som skolen 

                                                

11 http://www.vilbli.no/?Fylke=20&Program=V.TP&Kurs=V.TPTIP1----&Side=1.2.1&Fag=V.PFO1001 
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ikke kan tilby deg. Tilbudene gjelder hovedsakelig fag i studieforberedende 

utdanningsprogram12. Fagene og undervisningen organiseres via læringsplattformen 

It´s Learning. På nettsidene vil elevene finne nødvendig informasjon om 

kompetansemål, vurderingskriterier, informasjon om innleveringer og prøver. 

Lærestoffet vil hovedsakelig tilbys digitalt. For skoleåret 2014/2015 omfattet 

tilbudet programfag for studieforberedende utdanningsprogram og påbygning for 

elever som har fullført VG2 yrkesfag og som har fagbrev.  

 

“Nettskolen Rogaland er opprettet for å gi deg muligheten til å ta fag og mindre 

kurs som skolen ikke kan tilby deg. Vårt tilbud er i hovedsak rettet inn mot fag i 

studieforberedende utdanningsprogram.” 

 

Det finnes også flere rene nettskoler som tilbyr privatistundervisning på 

videregående nivå, som www.nki.no, www.nks.no, www.sonans.no. 

Et annet eksempel på et pilotprosjekt som er igangsatt på Horten videregående 

skole. De har opprettet en egen ”teknologi- og forskerlinje” med fokus på realfag. 

Dette er organisert som et eget utdanningsprogram på linje med 

studiespesialiserende. Faget er bygget opp med fokus på forskning og teknologi og 

gir eleven full pott med tilleggspoeng og realfagspoeng. Det er hovedvekt på 

naturfagene, matematikk og forskningsmetode, og det legges opp til en litt mer 

praktisk tilnærming til fagene, gjennom forskningsprosjekter og ekskursjoner. 

Elevene får full fordypning i teknologi – og forskningslære13. Prosjektet er startet 

gjennom tett samarbeid med Høgskolen i Vestfold, lokalt næringsliv og Horten 

Natursenter.  

 

1.5.8 Tendenser for valg hos elevene 

 

I rapporten fra 2014 legger Utdanningsdirektoratet frem tendenser for elevenes valg 

og gjennomføring av ulike programfag og yrkesfag. Det fremgår av rapporten14 at 

”preferansene har endret seg i løpet av de siste årene”. Det har vært en økning i 

antall elever som ønsker studiespesialiserende utdanningsprogrammer fremfor 

yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Det har medført en nedgang for elever som 

                                                

12 http://www.rogfk.no/nettskolen/Hva-skjer/Elev-i-Nettskolen-Rogaland 
13 http://www.vfk.no/Documents/vfk.no-dok/Utdanning/Skolene/Horten%20vgs%20-%20dokumenter/TekFo.pdf 
14 Utdanningsspeilet 2014, Utdanningsdirektoratet, s.27 



 

13 

 

ønsker yrkesfag, hovedsakelig på grunn av færre søkere til medier og 

kommunikasjon, bygg-og anleggsteknikk og design og håndverk. Elektrofag er den 

eneste yrkesretningen med flere søkere enn året før.  

Tallene fra rapporten viser også at gutter og jenter velger tradisjonelt. Eksempelvis 

var det til helse- og oppvekstfag og design og håndverk totalt 85-88 % jenter som 

søkte, mens jenteandelen blant søkere til bygg- og anleggsteknikk og elektrofag var 

henholdsvis 4 og 6 %.  

Rapporten viser også at det er elektrofag som har størst oversøking (høyere antall 

søkere enn tilbudte plasser det foregående året). Figuren15 nedenfor viser trenden 

for antall søkere innen de ulike yrkesfagene fra 2007 til 2014.  

 

 

 

1.5.9 Økonomiske aspekter 

 

KOSTRA legger årlig frem statistikker om ressursinnsatsen, prioriteringer og 

måloppnåelse i kommuner og fylkeskommuner. De har blant annet lagt frem tall for 

kostnader knyttet til utdanningen av elever ved ulike utdanningsløp. Ifølge 

rapporten har utgiftene til studieforberedende utdanningsprogrammer økt, mens 

utgiftene til yrkesfaglige utdanningsprogrammer har gått ned.  

 

I KOSTRA (SSB) sine tall for 2013 fremgår gjennomsnittsprisen per elev på 

studieforberedende studier og for yrkesfaglige utdanningsprogram i den 
                                                

15 Utdanningsspeilet 2014, Utdanningsdirektoratet, s. 28.  
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videregående skolen. Utgiftene per elev per år i videregående opplæring er på om 

lag 141 000 kr. Det er om lag 39 000 kr mer per elev enn i for elever i grunnskolen.16 

 

I KOSTRAs rapport skilles det mellom direkte og indirekte utgifter. De direkte 

kostnadene er knyttet direkte til utdanningsprogrammene, for eksempel lønn til 

lærerne. De indirekte utgiftene gjelder utgifter til lokaler, støttefunksjoner, 

pedagogisk ledelse, spesialundervisning og særskilt tilrettelegging. Figuren 

nedenfor (hentet fra Utdanningsspeilet 201317) viser fordelingen mellom direkte og 

indirekte kostander per elev per år, for studieforberedende og yrkesfag.  

 

 

 

 

Forskjellen på utgifter per elev på yrkesfaglig og studieforberedende 

utdanningsprogrammer utgjør i gjennomsnitt 27 000 kr , der yrkesfag er dyrest. 

Eksempelvis var gjennomsnittlig direkte kostnad per elev på det yrkesfaglige 

studieløpet TIP 89.806 kr i 2013. Utgiftene varierer mellom de ulike 

utdanningsprogrammene, og skyldes blant annet størrelsen på basisgruppene og 

studiemateriell. Studiespesialiserende koster knapt 60 000  kr, mens Naturbruk 

koster 160 000 kr per elev (direkte kostnader). Fordelingen mellom noen utvalgte 

utdanningsprogram ser slik ut: 

 

                                                

16 http://utdanningsspeilet.udir.no/innhold/kapittel-2/2-3-videregaende-opplaering-koster-over-29-milliarder-kroner/ 
17 http://utdanningsspeilet.udir.no/innhold/kapittel-2/2-3-videregaende-opplaering-koster-over-29-milliarder-kroner/ 
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De totale kostnadene varierer mellom fylkeskommunene, fra 121 000 kr til 172 000 

kr per elev. Størst variasjon er knyttet til de indirekte utgiftene i forbindelse med 

utdanningsprogrammene. Ifølge rapporten finnes det ingen signifikant 

sammenheng mellom skolestørrelse og utgifter per elev, og en forklaring som 

trekkes frem er at de fleste videregående skoler er så store at de har utnyttet 

stordriftsfordelen.  

 

Vi har hatt kontakt med økonomiavdelingen hos Longyearbyen lokalstyre. 

Regnskapet for den videregående avdelingen ved Longyearbyen skole viser at 

kostnaden i snitt per elev var på 195 000 kr i 2014, og dette gjelder kun direkte 

kostnader knyttet til den videregående opplæringen. I denne kostnaden er det ikke 

skilt mellom utdanningsprogram. Kostnaden er et gjennomsnitt av alle kostnader, 

for alle studieprogram, delt på snittet antall elever ved skolen vår og høst 2014. Det 

opplyses også om at det i dette kostnadsoverslaget, er utelatt en del fellesutgifter 

(mellom grunnskole og videregående skole), så tallet kan være noe høyere.  
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1.5.10 LOSA Finnmark og Nordland 

 

I Finnmark fylkeskommune og i Nordland fylkeskommune er Lokal Opplæring i 

Samarbeid med Arbeidslivet (LOSA) et opplæringstilbud til kommuner som selv ikke 

har videregående skole etablert i sitt nærområde.  

Det er Nordkapp videregående skole og Maritime fagskole som er moderskole i 

Finnmark og faglig ansvarlig. Skoleåret 2014/2015 tilbys TIP, elektro og helse og 

oppvekst på VG1. I Båtsfjord har det blitt gjennomført Vg2 og Vg3 

studiespesialisering, og det har blitt gjennomført en ”vekslingsmodell” innenfor 

Helse og oppvekstfag, som beskrives som ”et fireårig skoleløp med veksling mellom 

skole og praksis.”18  

Lokalt Opplæringstilbud i Samarbeid med Arbeidslivet er en nettstøttet opplæring i 

kombinasjon med praksis i lokalt arbeidsliv. Bakgrunnen for dette initiativet er at 

ungdom i utkantkommuner skal kunne ta første året i videregående skole i sin 

hjemkommune, og på denne måten tilby en desentralisert videregående opplæring i 

kommuner med svært lave ungdomskull.  

Ifølge nfk.no (Nordland fylkeskommune) sine informasjonssider19 er programmet  

bygget opp med en digital læringsarena, der det er lagt inn fagstoff (tekster, lyd og 

bilde) for det enkelte programfag. For at elevene skal få best mulig utbytte av dette 

fagstoffet, får de rettledning og opplæring fra nettlærere som til vanlig jobber ved 

Saltdal Videregående Skole og Vest-Lofoten videregående skole. I fellesfagene gis 

det undervisning i klasserommet med egen lærer, så lenge tilbudet er gitt ved en 

videregående skole. I de kommunene hvor det ikke er videregående skole, gis 

fellesfagene via internett.  

I tillegg til dette er LOSA satt sammen med en praktisk opplæring i lokale bedrifter, 

med inntil 15 uker pr. Skoleår. Antall elevplasser i LOSA, avhenger av antall 

tilgjengelige praksisplasser i lokale bedrifter.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

18 http://www.nordkapp.vgs.no/losa/  
19 http://www.nfk.no/artikkel.aspx?AId=12445&MId1=1557 
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2. LONGYEARBYEN SKOLE 
 

2.1 Svalbardmodellen 

 

Svalbardmodellen beskriver en modell for opplæring, som første gang ble forsøkt i 

1976, der forsøksperioden var fra 1976-1981. Bakgrunnen for denne modellen var 

at foreldrene til elever ved 9. klasse, forespurte Longyearbyen skole om å tilby 

opplæring på 10.klasses nivå, slik at deres barn eller hele familien ikke måtte flytte 

til fastlandet for å fortsette skolegangen. Den første løsningen gikk ut på å dele 

timeressursen for 10. klassen mellom en vanlig 10. klasse og en 1. klasse på det 

som var tilsvarende studiespesialiserende studieretning.20  

Følgende praktiske løsninger ble foreslått21:  

! 2 årstrinn slått sammen i noen timer som brukes til oppgaveløsning 

! Studietimer – elevene tar ansvar for egen læring 

! Undervisning i enkelte obligatoriske fag i sammenslåtte klasser annet hvert 

år 

! Språkundervisning kan samkjøres for ulike trinn, men med individuelle timer 

for grammatikk og lekser.  

! Innføring av storfag i fordypningsfag 

! Samkjøring av undervisning i matematikk, engelsk, naturfag og norsk for 

yrkesrettede og allmennfaglige linjer  

! Samkjøring i kroppsøving 

 

Mer informasjon om skolen på Svalbard finnes her: 

http://www.lokalstyre.no/brukermedvirkning-i-skolen.252530.46893090.tkt.html 

http://www.lokalstyre.no/skole-og-utdanning.252530.71tc.los.html 

 

 

 

 

2.2 Videregående opplæring i Longyearbyen  
                                                

20 Videregående opplæring på Svalbard, Svein Hepsø, vedlegg nr. 1, 1998 
21 Videregående opplæring på Svalbard, Svein Hepsø, vedlegg nr. 1, 1998 
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Det videregående tilbudet på Svalbard er ikke en lovpålagt tjeneste, men et tilbud 

for de ungdommene og familiene som ønsker å fortsette å bo på Svalbard etter at 

grunnskolen er fullført.  

På bakgrunn av elevtallet, og slik systemet har vært til nå, vil det ikke nødvendigvis 

være en stabilitet i hvilke programfag og yrkesfag som tilbys hvert år. Dette startes 

opp på bakgrunn av elevenes ønsker fra år til år.  

Tabellen nedenfor viser hvordan fordelingen har vært på de ulike programmene, 

fordelt på skoleårene fra 2005 – 2013 på Longyearbyen skole.22  

 

 

 

 

Skolen fikk i februar 2015 inn søkertall for neste år. Disse søkertallene er ikke 
nøyaktige og anses som usikre. Som følge av at elevene blir tildelt plass på 
fastlandet og i Longyearbyen, samt at familiesituasjoner og elevens ønsker fort kan 
endre seg, er det usikkert hvor mange elever som faktisk møter opp til den gitte 
skoleplassen. Anslått elevtall på Vg1 og Vg2 er til sammen 25-27 elever.  

Foreløpig status for neste års inntak kan oppsummeres slik:  

Vg1:  

• Av 26 elever på 10.trinn har 20 stykker takket ja til plass  
• Omtrent 4-5 anslås å ikke benytte plassen 
• I tillegg har 4 elever, som ikke går på 10. trinn søkt plass 
• Studiespesialiserende 12 elever 
• TIP 10 elever 
• Delkurs 2 elever 

                                                

22 Faktagrunnlag distribuert av Longyearbyen lokalstyre 
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Vg2:  

• 8 av elevene på Vg1 studiespesialiserende har takket ja til å fortsette 
• 2 er usikre på om de blir 
• 1 elev har søkt omvalg til TIP 
• 1 elev har søkt plass som fastlandselev 

Fordypning:  

• 6 elever velger programområde realfag 
• 3 elever velger programområdet språk, samfunnsfag og økonomi 

 

Da plan for oppvekst og undervisning ble vedtatt i 2009, ble det satt opp som 

delmål at” Longyearbyen lokalstyre vil søke å gi et videregående opplæringstilbud 

som fanger opp flest mulig fastboende unge i alderen 16-19 år”. Det ble også satt 

som mål at ”Longyearbyen lokalstyre skal gi et sammenhengende barnehage- og 

utdanningsløp, som oppleves å ha høy kvalitet, og der barn/unge og 

foreldre/foresatte blir møtt med respekt.” 

Lokalstyret behandlet i november 2009, sak 59/09: Framtidig modell for omfang og 

organisering av videregående opplæring på Svalbard. Det ble fattet vedtak om at 

tilbudet av yrkesfaglige utdanningsprogram i tillegg til TIP og elektro kunne være:  

• Helse- og sosialfag 

• Design og håndverk 

• Service og samferdsel 

• Restaurant- og matfag 

I vedtak fattet av Lokalstyret (sak 59/09) ble det videre bestemt at det skulle tilbys:  

”Tre nivå innen utdanningsprogram for studiespesialisering og ett yrkesfaglig 

tilbud enten på VG1 eller VG2- nivå/ett tilbud fra et annet studieforberedende 

utdanningsprogram. Tilbud innen studiespesialisering skal føre frem til 

vitnemål etter 3 år på skole i Longyearbyen.  

Yrkesfaglige utdanningsprogram tilbys dersom minimum 5 elever ønsker 

dette.  

Elevenes ønsker skal være utgangspunkt for hvilke fag og yrkesfaglige 

utdanningsprogram som settes i gang innenfor de gitte rammer og føringer.  

Det tilbys inntil 6 elevplasser på VG2-eller VG3-nivå studiespesialisering hvert 

skoleår som fastlandselever kan søke på.” 
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2.3 Organisering av grunnskole og videregående opplæring i 
Longyearbyen  

 

Skolen i Longyearbyen har både grunnskole, skolefritidsordning og videregående 

avdeling. I skoleåret 2013-2014 var det 30 elever på videregående avdeling. Skolen 

hadde i samme år 50 ansatte fordelt på 46 årsverk. Lærerne er rekruttert med tanke 

på at de både kan undervise på videregående avdeling og grunnskole. Grunnskolen 

hadde 243 elever.23 

På informasjonssiden til Longyearbyen skole kan vi lese at:  

 

“På videregående avdeling er det 21 del- og helkurselever skoleåret 2014-2015. De 

fleste går studiespesialisering på Vg1 og Vg3 nivå, 4 elever tar TIP Vg1 og 5 elever 

tar Vg2 Industriteknologi. Dette skoleåret har vi ingen elever som tar Vg2 

studiespesialisering. 

 

Generelt om fagtilbud på videregående trinn: Skolens fagtilbud er begrenset, men 

hvert år kartlegger skolen fagønskene til elevene på 10. trinn og videregående trinn 

slik at skolens tilbud om utdanningsprogram, programområder og -fag kan tilpasses 

deres ønsker så langt det er mulig.   I november 2009 vedtok Longyearbyen 

lokalstyre en modell for organisering og tilbudsomfang for videregående trinn ved 

Longyearbyen skole. Tilbudet på videregående trinn skal omfatte 

studiespesialiserende utdanningsprogram på Vg1, Vg2 og Vg3 nivå. I tillegg kan 

skolen tilby et yrkesfaglig eller annet studieforberedende utdanningsprogram på Vg1 

eller Vg2 nivå under forutsetning av at 5 elever eller flere ønsker det, og at det kan 

gjennomføres innenfor skolens gitte rammer og føringer. 

 

Longyearbyen lokalstyre, som er skoleeier, har fått innvilget dispensasjon for at 

programfag for Vg2 og Vg3 SSP gjennomføres med 1 studietime per fag, 

samt studietimer i programfag og prosjekt til fordypning for yrkesfaglig 

utdanningsprogram. Fellesfagene historie og religion og etikk tilbys annet hvert 

skoleår (elever i Vg1 og Vg2 SSP gjennomfører annet hvert skoleår fellesfag sammen 

med klassetrinnet over). Skoleåret 2014-2015 gjennomfører derfor elevene i Vg1 SSP 

2-timersfaget historie (fordi vi dette skoleåret ikke har Vg2 ST er Vg1 alene). Religion 

                                                

23 Strategisk Næringsplan, Multiconsult, April 2014, side 35.  
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og etikk-faget går også dette skoleåret. Det gis undervisning i samlet gruppe i 

kroppsøving og, helt eller delvis, 2. fremmedspråk. I likhet med elever som bytter 

skole på fastlands-Norge, kan elever som flytter til eller fra Svalbard måtte ta fag 

som privatist avhengig av fagtilbudet til skolen man begynner på. Elever som flytter 

til Longyearbyen må gå opp som privatist i fag som skolen ikke tilbyr.” 24 

 

I St.meld. nr. 22, 2008-200925, om Svalbard er det et eget underkapittel om Barn og 

ungdom og deres oppvekstsvilkår. Her fremgår det blant annet at (side 103): 

 

”Ansvaret for Longyearbyen skole ble over ført fra staten til Longyearbyen lokalstyre 

fra 1. januar 2007. Tilsynet med skolen er lagt til fylkesmannen i Troms, mens 

Sysselmannen bistår ved spørsmål knyttet til forholdene på ̊ Svalbard. Longyearbyen 

skole har både grunnskole og avdeling for videregående opplæring, samt 

skolefritidsordning og kulturskoletilbud. Regjeringen vurderer det som vesentlig at det 

legges til rette for at barnehagene og skolen i Longyearbyen fremover opprettholder et 

tilbud som er i tråd med befolkningstall og -struktur.  

Avdeling for videregående skole tilbyr allmenn faglig linje på ̊ alle tre skoletrinnene, og 

har ambulerende ordning for yrkesfaglige linjer. Dette ord nes slik at skolen prøver a ̊ 

tilby de(n) linje(r) som ønskes av majoriteten i elevmassen, gjerne i samarbeid med 

næringslivet i Longyearbyen. Det er ikke kapasitet til a ̊ tilby yrkesfag pa ̊ siste skole 

trinn. Longyearbyen lokalstyres Oppvekstforetak har inngått samarbeidsavtale med 

Troms fylkes kommune om at elever på ̊ videregående skole i Longyearbyen skal kunne 

konkurrere på ̊ like vilkår med elever fra Troms fylkeskommune om skoleplass i Troms. 

På ̊ denne måten må ̊ ikke familien nødvendigvis vende hjem til sitt hjemfylke dersom 

Longyearbyen skole ikke kan tilby den ønskede linjen. Denne avtalen gjør det også ̊ 

mulig for elever i Troms fylkeskommune a ̊ ga ̊ på ̊ skolen i Longyear byen, dersom de 

oppfyller nærmere angitte kriterier.” 

 

 

 

 

                                                

24 http://www.lybskole.no/informasjon-om-videregaaende.276715.no.html 
25 https://www.regjeringen.no/contentassets/e70b04df32ad45f483f2619939c5636d/no/pdfs/stm200820090022000dddpdfs.pdf 



 

 

22 

 

2.4 Opplæringsloven og unntak 

 

Når det gjelder bestemmelser om timeomfang og fordeling over de ulike fagene, er 

det gitt føringer om dette i opplæringsloven. Gjeldende rett for dette fremgår av 

opplæringsloven §3-4, der man finner bestemmelsene om innholdet i videregående 

opplæring. Denne bestemmelsen viser til at departementet gir forskrifter om trinn 

og programområder, om fag og omfanget på fagene. Departementet har i rundskriv 

Udir-1-201426, gitt forskrifter om fag-og timefordelingen for videregående 

opplæring. Utdanningsdirektoratet oppdaterer disse rundskrivene årlig.  

De føringer som legges i rundskrivet når det gjelder fag-og timefordeling er som 

utgangspunkt obligatorisk for å oppnå gyldig vitnemål. Et eksempel er at på 

yrkesfaglige utdanningsprogram, skal elevene følge et løp hvor norsk og engelsk er 

lagt til både VG1 og VG2. Elevene kan ikke ta engelsk eller norsk på ett år, men 

bruke to år på fagene.  Tilsvarende legges historie til VG2 og VG3 på 

studieforberedende utdanningsprogram, og kan ikke tas på ett år. 

Likevel kan det etter opplæringsloven §3-4 søkes om særskilt fritak fra disse 

bestemmelsene. Det er departementet som gir slike unntak fra loven:  

“Departementet kan etter søknad fra fylkeskommunen gi en skole tillatelse til 

avvik fra forskrifter om læreplaner. Før slik tillatelse blir gitt, må det foreligge 

vurdering fra skoleutvalget.” – Opplæringsloven §3-4  

 

Longyearbyen lokalstyre søkte den 6.1.2010 om dispensasjon, i form av unntak, fra 

opplæringsloven hos Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet innvilget 

søknaden om dispensasjon fra opplæringsloven vedrørende krav til videregående 

opplæring den 3.1.2011.  

 

Det ble konkret søkt avvik fra:  

! innføring av studietimer på yrkesfag og VG2 og VG3 studiespesialisering 

! noen fag på VG2 og VG3-nivå studiespesialisering tilbys bare annethvert år 

der hvor føringene i Kunnskapsløftet ikke er til hinder for dette (geofag, X, 

historie og religion og etikk). 

! Sammenslåing av faggrupper på ulike nivå (kroppsøving og fremmedspråk) 

                                                

26 http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Udir-1-2014-
Kunnskapsloftet-fag--og-timefordeling-og-tilbudsstruktur/ 
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Videre er det søkt om godkjenning av følgende: 

! Bruk av studietimer på yrkesfaglig utdanningsprogram, samt VG2 og VG3 

studiespesialisering. (i praksis kan det bli inntil 3 studietimer per uke per elev). 

! Tilbud i noen fellesfag annethvert år på VG2 og VG3-nivå studiespesialisering, 

der kunnskapsløftet ikke er til hinder for dette, og så lenge det sikres at eleven 

som gjennomfører videregående utdanning på Svalbard får disse fagene i 

løpet av utdanningsløpet. 

! Sammenslåing av undervisningsgrupper på ulike nivå i samme fag (helt eller 

delvis).  

 

Kunnskapsdepartementet innvilget søknaden, men forutsetter at utdanningen gir 

elevene studiekompetanse eller yrkesfaglig kompetanse, og at opplæringen gir 

grunnlag for å gi elevene vitnemål.  

Vi gjør oppmerksom på at Utdanningsdirektoratet den 24.4.2014 igangsatte en 

høringsrunde om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven §1-3. 

Forslagene har en estimert ikrafttreden fra 01.08.2015. Disse endringene vil 

innebære at det åpnes for større fleksibilitet i fag-og timefordelingen for den 

videregående opplæringen.27  

 

 

2.5 Befolkningsutviklingen på Svalbard 

 

Ifølge statistisk sentralbyrå var det den 1. Juli 2014 registrert 2562 bosatte på 

Svalbard28. Av disse var det 2118 bosatte i de norske bosettingene, hvorav 1661 

personer hadde bakgrunn fra Fastlands-Norge. I første halvår flyttet det 167 

personer til bosettingene, mens 158 flyttet fra. Statistikken viser også en stadig 

økning av antall utlendinger i de norske bosettingene. I perioden fra 1. Januar 2009 

og frem til juli 2014, har andelen utlendinger økt fra 14 til 22 %.  

 

                                                

27 http://www.udir.no/Upload/hoeringer/2014/høring%20forslag%20veiledende%20fag- 
%20og%20timefordeling%20per%2029%204%202014.pdf?epslanguage=no 
28 http://www.ssb.no/svalbard/: 
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 29  

 

2. halvår 2014 er det i 77 personer som er i alderen for videregående skole i de 

norske bosettingene på Svalbard. Av disse er det 41 gutter og 36 jenter.  

I takt med Longyearbyens utvikling, har det også blitt flere og flere ungdom. På 

grunn av sysselsettingen i området, oppstår det også språkmessige utfordringer ved 

at flere av ungdommene kommer fra ulike land. For eksempel var det 12 % 

fremmedspråklige elever fra syv forskjellige nasjoner i skoleåret 2008/2009. 30 

I NIBR-rapport 2014:2631 fremgår det også at ”Svalbard er et sted man drar for å 

jobbe, noe som reflekteres i forholdet mellom antall voksne innbyggere og 

gjennomførte årsverk.” Det fremgår videre i samme rapport at myndighetene 

”ønsker å legge til rette for at Longyearbyen skal være et familiesamfunn, men ikke 

et livsløpssamfunn. Det innebærer at lokalstyret skal tilby tjenester rettet mot 

familier, og barn og unge spesielt.” På bakgrunn av at samfunnet er preget av 

personer som ønsker å jobbe, utgjør antall barn og unge i alderen 0-19 år 22% av 

befolkningen på Svalbard, mot 25% av befolkningen på fastlandet. Det er særlig i 

aldersgruppene eldre enn 10 år at andelen blir lavere. Det er store svingvinger i 

antall barn fra år til år, og variasjonene skyldes ”høy turnover i befolkningen”.  

 

 

                                                

29 http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/befsvalbard/halvaar/2014-09-25#content 
30 St.mld. nr. 22 2008-2009, side 102.  
31 NIBR 2014:26, s. 65 
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Andelen av utenlandske nasjonaliteter av de fastboende på Svalbard fordeler seg 

slik32: 

 

  

 

Til tross for at myndighetene ikke legger opp til et livsløpssamfunn, er det ønskelig at 

Longyearbyen skal fungere som et familiesamfunn. Dette krever en viss stabilitet i 

befolkningen. I NIBR-rapporten trekkes det frem at ”Ved for stor gjennomtrekk blir det 

vanskelig å etablere tette sosiale bånd og trygge rammer for barn og unges oppvekst- 

vilkår. Stor utskifting av innbyggere kan også skade kontinuitet og 

kunnskapsoverføring i næringslivet. Det er derfor av interesse a ̊ følge med på hvordan 

gjennomtrekken i de norske bosettingene utvikler seg. Man kan definere turnover i 

bosettingen som hvor stor andel av befolkningen ved begynnelsen av et år, som flytter 

ut i løpet av året. Tilsvarende kan man definere turnover i bedriftene som hvor stor 

andel av de fast ansatte som slutter i løpet av året.” 

 I samme rapport presenteres denne plansjen33 som viser turnover i de norske 

bosettingene på Svalbard og i bedriftene i Longyearbyen og Svea.  

 

                                                

32 NIBR 2014:26, s.66.  
33 NIBR 2014:26, s.67.  
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I samme rapport beskrives forventningene til befolkningsantallet i tiden fremover. 

På bakgrunn av endringer i en av de store bedriftene på Svalbard har forfatterne av 

rapporten valgt å gjøre en framskrivning av antall innbyggere på Svalbard. Metoden 

bak framskrivningen beskrives nærmere i rapporten34, men kan oppsummeres med 

at forventningen viser en nedgang i voksenbefolkningen tilsvarende utviklingen i 

antall årsverk, og at det forventes en nedgang i antall barn.  Fordelt på tre 

aldergrupper ser framskrivningen slik ut:  

 

 

 

 

2.6 Familiesamfunnet på Svalbard  

 

Samfunnsplanlegging er i stor grad knyttet til forventningen om antall barn og 

ungdommer. Det ble fastsatt i Svalbardmeldingen i 2008-200935 at Svalbard skulle 

være et robust, stabilt og kvalitativt godt familiesamfunn. Selv om samfunnet er 

preget av mange jobbimmigranter, er andelen husholdninger med barn lav 

sammenlignet med fastlandet. Denne plansjen36 fra NIBR-rapporten viser 

husholdningsstørrelsene sammenlignet med fastlandet per. 1. Juli 2014.   

                                                

34 NIBR 2014:26, s.68-69.  
35 St.meld. nr. 22 (2008-2009):Svalbard 
36 NIBR 2014:26, s.72 
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I NIBR-rapporten fremgår det at til tross for en utviklingen mot et 

landsgjennomsnitt har bremset opp, er ”trenden likevel klar i retning av en økning i 

antall barn og unger siden 2003.” Denne veksten tyder på at Longyearbyen fungerer 

som et familiesamfunn.  

Fordelingen mellom barn i barnehagealder, eller alder for grunnskole og 

videregående skole ser slik ut for årene 2004-2013:  

 

 

 

Oppbyggingen av familiesamfunnet har en tett sammenheng med foreldrenes 

muligheter til jobb, og ikke minst at barna i familien har anledning til å fullføre 

grunnskolen og videregående opplæring i Longyearbyen. 

I siste NIBR-rapporten ble det som omtalt presentert en framskriving av 

sysselsetting og befolkningen. Som følge av annonserte oppsigelser hos Store 

Norske, står samfunnet ovenfor en utfordring for å opprettholde et like sterkt 

familiesamfunn som tidligere. I rapporten trekkes det også frem at de kan ha 



 

 

28 

 

undervurdert reduksjonen i barnetall på Svalbard, som følge av nedbemanningen 

hos Store Norske.37  

 

2.7 Boligsituasjonen på Svalbard  

 

Boligmarkedet på Svalbard har gått fra å være et marked hvor arbeidsgivere stilte 

sine egne boliger til disposisjon for sine arbeidstakere, til å nå være et mer 

kommersielt og markedsstyrt boligmarked. Det er likevel fortsatt flere firmaer som 

driver med utleie av boliger til både anleggsnæring, reiselivsnæringen og andre 

sesong-og kortidsengasjementer. Mange av de ansatte ved Longyearbyen skole får 

tilbud om hybler på ”Blåmyra” når de flytter til Svalbard. Lokalstyret disponerer 

flere av disse hyblene, samt andre boliger i byen. Disse fordeles ofte etter 

ansiennitet og størrelse på husholdningen.  

 

 

 

3. NÆRINGSLIVETS ROLLE 
 

Næringslivet har en viktig rolle for å holde oppe stabiliteten i elevantallet, i form av 

å kunne tilby foreldrene stabile jobber. De vil også være viktig i gjennomføringen av 

yrkesfaglige utdanningsløp, som tilbyder av plass til prosjekt til fordypning og 

eventuelle lærlingplasser. I NIBR rapporten fra 201438, legges det frem en oversikt 

over antall årsverk i Longyearbyen og Svea, fordelt på de ulike næringsgruppene for 

årene 2004-2013. Denne gir en oversikt over utviklingen innen næringslivet, og at 

hovednæringene i 2013 var innen bergdrift, undervisning/helse/sosialtjenester, 

bygg-og anlegg og transport/kommunikasjon. Som følge av Store Norskes 

utfordringer, vil mest sannsynlig antall årsverk innen bergdrift bli mindre i 2015-

2016. Som det fremgår av NIBR-rapporten, er Longyearbyen ”bygd opp rundt 

kulldriften.” Av analysen gjort av NIBR, ble ikke reiselivsnæringen vurdert på 

samme måten. Grunnen til dette er at reiselivsnæringen har tilknytning til flere av 

                                                

37 NIBR 2014:26, s.88 
38 NIBR 2014:26, s.34 
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de øvrige næringene. Det kan legges til grunn at reiselivsnæringen er en av de 

viktigste næringene i Longyearbyen og på Svalbard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Lærebedrift og lærlingplasser 

 

Et viktig spørsmål i Longyearbyen er om den yrkesfaglige opplæringen skal ha som 

hensikt å utdanne fagfolk til det lokale næringslivet på Svalbard, eller gi elevene 

best mulig forutsetninger for å utdanne seg, uavhengig av behov og tilbud på 

Svalbard. Hvis det er det første som skal være målsetningen,  må de ulike 

næringene tas hensyn til. Uavhengig av hvilke yrkesfag man velger å tilby, er det en 

stor fordel for den faglige opplæringen at det finnes bedrifter som er villige til å ta 

til seg elever i praksis og lærlinger. Når bedriftene inngår et samarbeid, har de også 

behov for en viss stabilitet i elevtallet. Lærebedrifter skal være godkjente av 

fylkeskommunen.  

Lærebedriften skal være faglig vurdert av yrkesopplæringsnemnda før 

fylkeskommunen kan godkjenne bedriften. Fylkeskommunen skal legge avgjørende 

vekt på den faglige vurderinga fra yrkesopplæringsnemnda, før endelig vedtak blir 

gjort. 
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Lærebedriften skal ha en eller flere godkjente faglige ledere, som har ansvaret for 

opplæringen, og som skal sørge for at opplæringsloven med forskrifter blir oppfylt. 

Bedriften skal ha en eller flere instruktører, som står for opplæringen av lærlingene. 

Lærebedriften skal utvikle en intern plan for opplæringen, for å sikre at lærlingen 

eller lærekandidaten får en opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen, 

eventuelt den individuelle opplæringsplanen.  

Lærebedrifter får tilskudd til opplæringen fra fylkeskommunen. Er bedriften 

medlem av et opplæringskontor/ring, er det vanlig at opplæringskontoret/ringen 

forvalter hele eller deler av tilskuddet. 

Ifølge Troms fylkeskommunes informasjonssider (www.karri.no) er det 

fylkeskommunen som vurderer om en bedrift oppfyller kravene for å være en 

opplæringsbedrift (også kalt lærebedrift).  Godkjenningen forutsetter at to forhold 

blir ivaretatt: 

! at bedriften har relevante arbeidsoppgaver som muliggjør opplæring i 

kompetansemålene i den aktuelle læreplanen. 

! at bedriften har en faglig leder som ivaretar bedriftens opplæringsansvar i 

samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven § 4-3. 

 

Som opplæringsbedrift har du ansvar for å: 

! dekke målene i læreplanen for ditt fag 

! ha en faglig leder som er ansvarlig for opplæringen i bedriften 

! ha en generell opplæringsplan for bedriften som sådan 

! fylle ut lærekontrakt og sende denne til fylket for godkjenning 

! utarbeide en skriftlig, tidsbegrenset ansettelsesavtale med lærlingen 

! utarbeide en individuell opplæringsplan for lærlingene 

! ha et godt lærings- og arbeidsmiljø for lærlingene 

! gjennomføre veiledning og instruksjon av lærlingen samt gjennomføre 

dokumentasjon og      vurdering underveis. 

! tilrettelegge for fag- / svenneprøven 

 

Dersom fylkeskommunen ikke kan formidle opplæring i bedrift til de som ønsker 

slik opplæring, må også bedriftsdelen av opplæringa skje i skole. 
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Fylkeskommunen skal gi tilbud om opplæring som lærlinger og lærekandidater ikke 

kan få i lærebedriften. 

Det er Troms fylkeskommune som etter avtale med Longyearbyen lokalstyre har 

tatt ansvar for fagopplæring og lærlinger i Longyearbyen frem til nå, og har flere 

avtaler med lokale bedrifter om lærlingplasser for elever innenfor disse yrkesfagene 

• Rørleggerfaget: Opplæringskontoret for bygg-og anleggsteknikk Hålogaland.  

• Elektrikerfaget: Hansen JM AS 

• Fjell- og bergverksfaget: Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS 

• Resepsjonsfaget: Svalbard Polar Hotel 

 

 

 

4. INTERVJUER OG VURDERINGER 
 

Som nevnt under metode, har mye informasjon blitt innhentet gjennom intervjuer 

med lærere og ledere ved skolen og med aktører i næringslivet. På bakgrunn av 

informasjonsinnhenting, er det kommet informasjon om hvordan opplæringen og 

den videregående avdelingen fungerer i dag, og innspill til den videregående 

opplæringen i tiden fremover.  

 

4.1 Fleksibilitet mot stabilitet 

 

I rapporten ”Framtidig modell for omfang og organisering av videregående 

opplæring på Svalbard” (2009) konkluderes det med at:  

”Longyearbyen skole bør prioritere et godt tilbud innenfor studiespesialiserende 

utdanningsprogram med faste, fullverdige klasser på alle tre nivå (…). 

”Longyearbyen skole bør fortsette praksisen med å la elevenes utdanningsønsker 

legge premissene for skolens tilbud og ikke la faste tilbud styre dette.” 

Det er også elevenes ønsker som i praksis har styrt tilbudet frem til nå, og 

fremdeles styrer tilbudet. Intervjuene viser også at foreldre i stor grad tar initiativ. 

Når tilbudet skal legges, ser man i stor grad at foreldre og elever kontakter 
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Longyearbyen lokalstyre ved politikere og administrasjon for å fremme sine ønsker 

og behov.  

Tilbudet på videregående skole beskrives som uforutsigbart av flere. Det synes som 

at mange takker ja til skoleplass for å være på den sikre siden, men når skolen 

starter opp, kan det være færre som møter enn de som har takket ja. Det er 

vanskelig å planlegge både riktige lærekrefter og tilbud. Det er et minimumskrav på 

fem elever for å starte tilbud, men fem kan bli til to, tre eller fire ved oppstart. 

Søknadsfrist er 12.2, med svarfrist 20.2, men i realiteten vet ikke skoleledelsen hvor 

mange elever de har før søknadsfristen på fastlandet går ut 25. juli. I april må 

skoleledelsen ta avgjørelser i forhold til lærerstaben.  

Hvert år er det stor usikkerhet i leder- og lærergruppa ved skolen på hvilke ønsker 

som kommer og hvilke lærere det vil bli behov for. Den svært høye graden av 

fleksibilitet sliter på ledelsen og skaper utrygghet. Det har vært stor utskifting i 

ledelsen på avdeling for videregående, og til tider ubesatt lederstilling.  

Lærerne oppgir at dette har vært svært slitsomt, og uforutsigbart. I følge 

informanter, har det vært åtte rektorer på elleve år for Longyearbyen skole,. 

Lærerne oppgir at det er utfordrende når ledelse ikke er på plass, og at de kjenner 

en stor lettelse når ledelsen nå er på plass, og har fått tid til å bygge opp systemer 

og gi forutsigbarhet.  

Ekstremt stor fleksibilitet preger den videregående skolen, både innen 

tilbudsstruktur, programfag på studiespesialiserende og språk. Ledelsen for 

Longyearbyen skole har ikke en tydelig retning å styre etter, og de opplever at 

videregående avdeling setter premissene også for grunnskolen. I april får ledelsen 

vite hva som skal startes opp, og da har de til august til å organisere lærere, lokaler, 

timeplan og fag. Vg1 oppgis å være enklere å få organisert enn Vg2. Det er også en 

utfordring å sørge for gode lokaler og utstyr når tilbudet skal snus raskt.  

Noen mener sterkt at den store fleksibiliteten er nødvendig for å beholde elevene i 

Longyearbyen. Enkelte ved Longyearbyen skole betegner det som dramatisk, dersom 

man skulle kutte yrkesfag, og mener det også kan få konsekvenser dersom man 

kutter i bredden på tilbudet på studiespesialisering. ”Det viktigste er å ivareta 

ungdommen som er her, og få dem tilpasset til et norsk samfunn, til 

storsamfunnet.”, i følge en av de ansatte. 

Elevene fra elevrådet sier imidlertid følgende om fleksibiliteten: ”Det er stort sett 

guttene som ønsker seg yrkesfag. De kjemper for fagene, men det er likevel ikke 

sikkert at de blir værende når faget starter. Kan hende det er lurt at de vet hvilke 
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fag de vil få.” Ledelsen ønsker seg et mer forutsigbart system. De peker på at høy 

fleksibilitet kan gjøre fagmiljøet sårbart. 

Det er innspill gjennom intervjuer på at forutsigbarhet også kan bidra til at elever 

blir, og at noen muligens har flyttet, fordi de har vært usikre på hvilke tilbud som 

bli igangsatt ved skolestart. 

Dersom elevens ønsker skal være styrende, er det relevant å stille spørsmål ved 

fremgangsmåten for å avklare elevenes ønsker. Hvordan går man frem, og hvordan 

presenteres valgmulighetene for elevene?  

Det synes som at det ikke til nå har vært lagt til grunn at man ønsker at elever skal 

ha kontakt med næringslivet for å bli i Longyearbyen, selv om noen elever uttrykker 

at de ønsker dette. En lærer sier ”Jeg tenker at man kanskje må tenke slik at elevene 

skal ende opp her til slutt, eller at de skal være et bidrag i næringslivet, og dermed 

tilby linjer på skoler, der vi kan få dem ut i praksis og der de kan bli lærling. Det er 

nok en ny måte å tenke på, at man ønsker å få folk til å bli her. Tidligere har alt 

være sesongbetont.” 

Man må ta høyde for at elevgrunnlaget er lite, og ta hensyn til det særegne ved 

Longyearbyen og Svalbard i utarbeidelse av skoletilbud. Dersom tallene på antall 

elever og retninger de siste årene gjenspeiler elevenes ønsker, er det imidlertid et 

mønster i elevenes valg fra 2005-2015: Overvekt på studiespesialisering Vg1-Vg3, 

med TIP Vg1 som en klar nummer to, i form av antall elever og antall år det har 

vært tilbudt. TIP Vg1 har vært tilbudt i tre skoleår, inkludert de to siste årene. 

Andre tilbud har vært TIP Vg2 i 2006-2007 og 2014-2015, design og håndverk Vg1 i 

2009-2010, Idrett i 2007-2008, Helse og sosial i 2005-2006, elektro i 2011-2012, og 

elektro vg2 året etter (behold antall elever over til Vg2). Foreløpige tall for neste 

skoleår viser også at det er studiespesialisering og TIP Vg1 som er ønsket. 

 

4.2 Bredde opp mot kvalitet studiespesialisering 

 

I tillegg til fleksibiliteten i tilbudsstrukturen innen studieprogrammene, er det 

fleksibilitet innen programfagene i studiespesialiserende. Hovedretningene innen 

studieforberedende er studiespesialiserende, musikk, dans og drama og idrettsfag. 

De siste årene er det ordinær studiespesialiserende som har blitt kjørt i 

Longyearbyen. Elevene må velge fordypning innen ett av tre programområder:  

• realfag 
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• språk, samfunnsfag eller økonomi, 

• formgivingsfag 

 

På Vg2 og Vg3 utgjør i tillegg programfag halvparten av timene (420 timer), og dette 

må velges. Valgmulighetene er mange. På vilbli.no står det at ”hvilke fag du kan 

velge, er avhengig av skolens tilbud”. 

En av informantene fra skolen uttalte i intervju at ”en gang må noen si: Skal vi kjøre 

færre fag?”. Informanten mente man burde se på muligheten for et mer fast tilbud 

innen programfag.  

Dersom det skal være en type profil og retning på den videregående skolen i 

Longyearbyen, kan dette i noen grad være styrende for programfagene. Realfag blir 

trukket frem som viktig i Longyearbyen av flere. Man kan også se på trender blant 

elever i Longyearbyen de siste årene for å avgjøre en større stabilitet i 

programfagene. Skoleledelsen er bekymret for kvaliteten når antall programfag som 

kjøres blir for mange. ”Det blir for få elever, og de samme lærerne hele tiden”. I 

enkelte fag, kan man få èn elev i klassen, slik modellen er i dag. 

Elevene fra elevrådet mener det viktigste på studiespesialisering, er at man får det 

faget man ønsker seg, selv om det er stusselig med få elever, fordi man blir lei av 

hverandre og det er vanskelig å få i gang diskusjoner. De vil heller være to i gruppa 

og få det faget de vil ha, og mener de lærer mye og er glade for at de har tatt tre år 

på studiespesialiserende i Longyearbyen, selv om en av dem i utgangspunktet 

ønsket å flytte. 

Skoleledelsen betegner det som utfordrende at man åpner for at man kan velge alle 

programfag på studiespesialiserende. De ser behov for å bli gode på noen fag. Det 

er krevende å sørge for den kompetansen som trengs til undervisningen til enhver 

tid. Den helt åpne valgmuligheten gjør at det blir ustabilt for lærere, som må 

ansettes for ett år av gangen. 

Det må påpekes at informasjonen vi har tilgjengelig tyder på gode karakterer i 

Longyearbyen, og at frafallet er lavt. Kvaliteten på opplæringen som gis, må dermed 

betraktes som god.  
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4.3 Hvordan vurderes avvikene i opplæringsloven? 

Totalt sett synes kvaliteten på opplæringen i Longyearbyen som god. Slik sett synes 

ikke avvikene å gå utover kvaliteten på opplæringen, men i skolehverdagen oppleves 

avvikene i praksis på forskjellige måter av den enkelte lærer og elev.  

Innvilget avvik: Sammenslåing av undervisningsgrupper på ulike nivå i 

samme fag (helt eller delvis).  

Yrkesfag får undervisning sammen med studiespesialisering i fellesfag, og dette kan 

gå utover yrkesrettinga av fellesfagene, i følge lærere. ”Du må hele tiden gå på 

kompromiss med begge gruppene”, sier en lærer om undervisningssituasjonen. 

Samtidig hadde antallet elever i fellesfag vært svært lavt, dersom du ikke hadde 

gjort det slik. Kostnadene hadde også vært betydelig høyere.  

For studiespesialisering synes det ikke å ha noen negativ effekt å ha fellesfag 

sammen med yrkesfag. Sammenslåing av faggrupper på ulike nivå oppleves som 

vanskelig av noen lærere, mens andre synes det fungerer helt fint.  

I spansk har det vært fire forskjellige nivå inne samtidig på ett år. Det betegnes som 

utfordrende av læreren. Hun mener to nivåer går greit. 

 

Innvilget avvik: innføring av studietimer på yrkesfag og Vg2 og Vg3 

studiespesialisering  

Færre undervisningstimer er de fleste lærerne misfornøyde med. ”Jeg synes det 

eneste som fungerer når vi har studietimer, er et helt klart opplegg med 

innlevering.” Mange lærere planlegger denne timen for elevene, men dette regnes 

altså ikke som en del av undervisningsplikten deres.  

Noen lærere liker også dårlig reduksjon i antall timer med undervisning. De mener 

elevene ønsker læreren til stede. Elevrådsrepresentantene sier følgende om dette: 

”Vi har færre timer. Vi tar det inn med studietimer. Det går like greit, og vi ligger litt 

foran til og med.” Begge disse elevene går på studiespesialisering.  

 

Innvilget avvik: Tilbud i noen fellesfag annethvert år på VG2 og VG3-nivå 

studiespesialisering, der kunnskapsløftet ikke er til hinder for dette, og så 

lenge det sikres at eleven som gjennomfører videregående utdanning på 

Svalbard får disse fagene i løpet av utdanningsløpet.  
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Dette avviket oppfattes også som utfordrende av flere lærere, fordi de mener det 

skaper faglige problemer for enkelte elever. De elevene vi intervjuet fra elevrådet, 

var ikke av samme oppfatning. ”Det synes vi egentlig går helt fint. I noen fag starter 

vi jo samtidig i faget, og da merker vi ikke så stor forskjell på de som er noen år 

yngre.”  

En lærer mener det også kan være en styrke at yngre elever kan få drahjelp av eldre 

elever. 

Avvikene synes som en nødvendighet på grunn av det lave elevtallet, økonomi og 

det særegne ved Longyearbyen skole, og synes ikke, i et overordnet perspektiv, å gå 

utover kvaliteten på opplæringen. ”Noe må vi gjøre når vi har så få elever”, sier en 

lærer. 

Avvikene betyr reduserte utgifter i opplæringen, og flere elever i gruppene som 

undervises. Noen synes det er uheldig for elevene å både komme gjennom pensum 

på kortere tid og minske antall timer med undervisning, og at det dermed kan være 

vanskelig når avvik kombineres.   

Begrunnelsen som oppgis for avvikene, er økonomi og effektivisering. Unntakene 

ser ikke ut til å ha negativ effekt på trivsel og resultater for elevene i et større 

perspektiv, og kan dermed fortsette. Lederne bør imidlertid passe på at de svakeste 

elevene ikke må forholde seg til for mange avvik på en gang, slik at kvaliteten på 

opplæringen blir vesentlig redusert. Antallet elever gjør at lærerne per i dag, har 

godt med tid til å følge opp hver enkelt elev.  

 

4.4 Dokumentasjon og tilpasning av læreplaner 

 

Systemer for dokumentasjon  har vært en utfordring på skolen, og oppleves som en 

fortsatt utfordring av lederne. Dette kan sees i sammenheng med at man ikke har et 

annet fagmiljø, eller en stor skoleeier, å henge seg på for system og veiledning. 

Lærerne mener dette har blitt mye bedre, og mener i hovedsak at det fungerer godt. 

Med Kunnskapsløftet kom også fokus på lokal tilpasning av læreplaner. Dette kan 

være et virkemiddel for å sørge for tettere bånd mellom lokalsamfunnet, 

næringslivet og skolen. Per i dag synes det imidlertid ikke å være ressurser, i form 

av ledig tid i ledelsen, til å ha fokus på slikt utviklingsarbeid. 
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Prosjekt til fordypning i yrkesfag bør også ha en tydelig plan, ut fra 

kompetansemål. 

 

4.5 Kvalitet og miljø 

4.5.1 For elevene 

Elevene synes å ha gode forhold, med tett oppfølging fra lærere, godt miljø og god 

kvalitet på opplæringa. Individuell oppfølging og tilpasning synes å være en naturlig 

del av skolehverdagen. 

Det er imidlertid svært små forhold, som gjør opplæringsforholdene sårbare. Selv 

om det ikke er realistisk å øke elevmassen mye, vil noen få ekstra elever kunne bety 

mye for elever, undervisningen og lærere. Elever fra fastlandet kan være et 

virkemiddel. Det er både gode og dårlige erfaringer med å ta inn elever fra 

fastlandet i Longyearbyen. Som ungdom kan det være tøft å komme til 

Longyearbyen alene. Det har vært gode erfaringer for skolen at det kommer elever 

fra fastlandet, men det er også krevende, og ikke alle takler å komme alene til 

Longyearbyen. Elevene må ha et sted å bo, og trenger oppfølging. Kravene til hvem 

som kommer inn må være strenge. Samtidig er det en berikelse for elevene å få inn 

nye fjes, og det gir et større grunnlag for tilbud og programfag. Ungdomsmiljøet er 

lite og sårbart. Elevene fra elevrådet synes det hadde vært bra med flere elever fra 

fastlandet.  

Det må være et system for å ta i mot dem, slik at det ikke blir for mye belastning på 

skoleledelse. ”Jeg som rektor må finne frem putetrekk, og rydde etter dem når de 

drar”. Både elever, skoleledere og lærere er enige om at det må være krav til elever 

fra fastlandet, og man må sikre at de vil klare seg godt. 

Det tette forholdet mellom grunnskole og videregående skole er en styrke for 

kvaliteten på opplæringa. Med samme skoleeier og samlokalisering, får man i stor 

grad til det trettenårige skoleløp i praksis. Lærere er ansatt ved Longyearbyen skole, 

og ikke ved den videregående avdelingen. Dette, mener flere, styrker grunnskolen, 

fordi man får tilgang på lærere med høy kompetanse. Ledelsen har fokus på å bygge 

opp systemer for å ivareta faglig samarbeid mellom grunnskole og videregående, og 

organiseringa av skolehverdagen sees på tvers av skolenivå. Læreren kjenner gjerne 

elevene som kommer over i videregående skole. Forholdene synes å være trygge for 

elevene.  
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Flere oppgir at gutter er mer positive til å bli på Svalbard, enn jentene. En forklaring 

som oppgis er skuterinteressen til guttene, og jentenes ønske om urbanitet og nye 

opplevelser. En som har vært lærer i mange år i Longyearbyen forklarer det slik: 

”Guttene snakker seg i mellom og blir enige om hvilket fag de bør ønske seg. De vet 

at hvis de tar TIP kan de bli på Svalbard. Det er flere som har fått seg jobb på 

Svalbard etterpå.” 

 

4.5.2 For skolen som helhet 

Generelt synes det som en grunnleggende holdning at videregående skole skal 

kunne snu seg svært raskt innen mange områder. Dette er belastende for lederne, 

og kan være en medvirkende årsak til stor turnover blant ledere. Lederne savner et 

miljø å henge seg på. De skulle ønske samarbeidet med Troms kunne vært et mer 

aktivt samarbeid, der lederne kunne ha noen faste å henvende seg til for drøfting og 

bistand. Det er vanskelig å vite hvem man skal spørre dersom man står fast, og det 

synes som at mye lages fra grunnen av, der man kunne hentet råd og tips og 

systemer fra andre skoleeiere av videregående opplæring. På noen områder vil 

Longyearbyen videregående skole være i særstilling, men på mange områder har de 

samme problemstillinger som andre skoler.  

Det er lett å rekruttere lærere til grunnskolen, selv om det er stor utskifting på 

skolen som helhet (mellom 18 og 25 % årlig, i følge skoleledelsen) og det har også 

gått greit å rekruttere lærere ut fra de faglige behov på videregående. Det har vært 

vanskelig å rekruttere ledere, og avdelingslederstillinga for videregående sto lenge 

ubesatt. Det er også høy turnover blant elever.  

Mange lærere trekker frem bosituasjonen i Longyearbyen som utfordrende, og noen 

oppgir det som årsak til at lærere slutter og flytter. Flere synes boligene er dyre og 

av dårlig standard, og at store forskjeller på standard på boliger er et tema. De 

økonomiske fordelene ved å bo på Svalbard, blir også beskrevet som mindre 

lukrativ enn før, av enkelte. 

Miljøet blant lærere blir beskrevet som godt. Elevene betegner også miljøet på 

skolen som godt. 
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4.6 Sammenligninger med fastlandet 

4.6.1 Resultater 

Vi har gjort en gjennomgang av standpunktkarakterene fra skoleåret 2008/2009 og 

frem til 2013/2014, i de fagene som er blitt tilbudt i Longyearbyen. På grunn av det 

lave elevtallet og anonymitet, holder vi tallene utenfor rapporten, og gir i stedet 

kommentarer til funnene vi har gjort. Det er også vanskelig å gjøre relevante 

sammenlikninger når elevtallet er så lavt i de forskjellige fagene. Vi legger ved en 

oversikt over gjennomsnittskarakterene på standpunktkarakterer på landsbasis for 

skoleåret 2012-2013. Vi har valgt dette skoleåret, fordi dette gir best 

sammenligningsgrunnlag med tanke på antall elever på Longyearbyen skole.  

I utdanningsdirektoratets siste karakterstatistikk (2013-2014) for videregående 

opplæring på landsbasis, har de gjort følgende hovedfunn39:  

• Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette 

gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk og programfaget samfunnsvitenskapelig 

matematikk. 

• I de studieforberedende fagene norsk, engelsk og matematikk, får 46 prosent av elevene 

lavere karakter på skriftlig eksamen enn til standpunkt. I praktisk matematikk på Vg1 

er dette tilfelle for 72 prosent av elevene. 

• Jenter får høyere karakterer enn guttene i de fleste fag. I fellesfagene er forskjellen 

størst i norsk og minst i matematikk.   

 

Hver figur nedenfor er hentet fra Utdanningsdirektoratets karakterstatistikk av 

2013 (fra side 2-3), og teksten over figurene beskriver hvilke tall som presenteres. 

Figurene gjelder studieforberedende utdanningsprogrammer, påbyggingsfag, 

fellesfag på yrkesfaglige utdanningsprogrammer og programfag for 

studieforberedende.40  

                                                

39 http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/vgo/Karakterer/Karakterstatistikk-for-videregaende-opplaring/ 
40 http://www.udir.no/Upload/Statistikk/Karakterer/2014/Analyse%20karakterer%20VGO2014.pdf?epslanguage=no 
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Til sammenligning med Longyearbyen skole, har vi valgt å bruke noen 

standpunktkarakterer for studieforberedende fra skoleåret 2012/2013, på bakgrunn 

av hensyn til anonymitet og best mulig sammenligningsgrunnlag (16 elever i disse 

fagene på Longyearbyen skole). For norsk hovedmål var gjennomsnittet på 

landsbasis 3,8, mens det på Longyearbyen var et snitt på 4. For norsk sidemål var 

landsnittet 3,6, og på Longyearbyen 2,25. De fleste fagene har for få elever til å 

kunne publisere tallene, eller gi et godt sammenligningsgrunnlag mot de fagene 

som blir presentert i Utdanningsdirektoratets karakterstatistikk.  

Til informasjon ser fordelingen av eksamenskaraktersnitt over fylkene for skoleåret 

2013/2014 slik ut:  

 

 

 

4.7 Økonomi 

 

Som nevnt innledningsvis i rapporten legger KOSTRA frem gjennomsnittskostnader 

per elev på ulike utdanningsprogrammer, fordelt over fylkene. Tilsvarende tall for 

Longyearbyen utarbeides ikke, og det kan være en utfordring å foreta en nøyaktig 

sammenligning. Bakgrunnen for dette er at det videregående tilbudet, per i dag, kun 

er en avdeling av grunnskolen. Siden det ikke er en plikt å tilby videregående 

opplæring, er dagens tilbud gjennomført med de tilpasninger som er nødvendige 

for mest mulig effektiv og forsvarlig drift. Med dette følger det noen faktorer som 
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gjør det vanskelig å gi en konkret sammenligning når det gjelder kostnader per elev 

fordelt på de ulike studieprogrammene:  

• Samkjøring på tvers av programfag 

• Samkjøring på tvers av årskull 

• Samkjøring på tvers av studieforberedende og yrkesfag 

• Kostnader knyttet til drift av skolen 

• Stor variasjon i elevtallet, vil gjøre store utslag i kostnader 

• Kostnader ved skreddersøm er stor 

De direkte kostnadene knyttet til den videregående skolen, vil hovedsakelig gjelde 

innkjøp av undervisningsmateriell og lønnskostnader til de lærerne som arbeider 

ved den videregående delen av skolen. Hvis man vil gjøre en konkret 

sammenligning av direkte kostnader per elev på videregående skole, må det gjøres 

en fullstendig gjennomgang av de kostnadene som går til drift av grunnskolen og 

den videregående skolen som to selvstendige enheter.  

Regnskapstall for den videregående skolen legges ikke frem i denne rapporten.  

På overordnet nivå kan det legges til grunn at jo større tilbudet er innen 

programfagene, jo flere ressurser må også skolen sette av. Hvis skolen legger opp til 

et mer forutsigbart tilbud innen yrkesfaglig utdanning, er det et behov for å bygge 

opp et egnet lokale med nødvendig utstyr.  

”Vi er flinke til å utnytte ressurser. Alt som kan samordnes, samordnes. 

Det blir effektivt. Det ligger i modellen, og vi gjør det ikke bare for å 

spare penger, men også for å få et større elevgrunnlag.”  

 

4.8 Næringslivets behov og rolle 

 

4.8.1 Rolle 

Samarbeidet med næringslivet i dag, skjer i hovedsak gjennom yrkesmessa og på 

yrkesfag gjennom lån og leie av lokaler og utstyr. Yrkesmessa arrangeres hvert 

tredje år, og skolen skryter av næringslivet, som stiller villig opp. Messa blir 

beskrevet som godt fungerende. Ellers er ikke samarbeid med næringslivet et uttalt 

mål i seg selv. I følge skoleledelsen, er det ikke dialog med næringslivet om 

tilbudsstrukturen, slik det fungerer i dag. 
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Det er tradisjon for å leie verkstedet til LNS, og Store Norske har donert utstyr til 

skolen. ”Store Norske har alltid vært greie med Longyearbyen skole”, uttaler 

skoleledelsen. Slik det er i dag, er også skolens tilbud innen yrkesfaglig opplæring, 

spesielt TIP og elektro, avhengig av næringslivets velvilje til å stille med verksted. 

Skolen har ikke selv fasiliteter til å kunne gjennomføre et slikt tilbud.  

Informanter påpeker at det i dag er en utfordring med de lokalene som brukes. 

Dette gjelder spesielt med tanke på plass. Det trekkes frem som et ønske og behov 

at skolen får satt i stand et egnet lokale, som enkelt kan omgjøres og brukes av 

ulike yrkesfaglinjer, hvis skolen skal tilby flere. Næringslivsaktører mener at 

næringslivet ville vært positiv til et slikt initiativ, og at næringslivet generelt er 

opptatt av å støtte lokale utdanningstilbud.  

Det må også trekkes frem at det hos noen næringslivsaktører, er lav kunnskap om 

det videregående tilbudet på Svalbard. Noen næringslivsaktører ønsker imidlertid et 

tettere samarbeid med videregående. Bevisstheten til det videregående tilbudet 

henger klart sammen historikken for samarbeid, utplasseringsordninger, 

lærlingplasser og annen direkte kontakt med elevene.  

”Det at ikke næringslivet banker på døren til skolen, handler ikke om 

behovet.”   

Næringslivsaktør  

        

4.8.2 Behov 

Reiselivsnæringen på Svalbard er allerede en av de viktigste næringene, og er et 

viktig satsningsområde i tiden fremover. Med utfordringer innen den tradisjonelle 

bergverksdriften, er det desto viktigere å bygge opp nye stabile og gode næringer. 

Ifølge reiselivssjefen i Longyearbyen, ønsker man å doble reiselivsnæringen innen 

2025. Dette vil naturlig nok medføre økt etterspørsel etter nødvendig arbeidskraft, 

og ikke minst kompetanse innen reiseliv. Det er også igangsatt tiltak for å utvikle 

Longyearbyen som logistikkpunkt, og det er planer om ytterligere hotellutbygging.    

I løpet av samtalene med ulike næringslivsaktører, trekkes det frem at et tilbud 

innen reiseliv burde være interessant og populært å bygge opp på Svalbard. Det 

trekkes også frem at skolen kanskje burde se på mulighetene til å bygge opp en 

bred reiselivslinje, med mulighet for fordypning innen flere fagfelt med tilknytning 

til reiselivsnæringen. Her trekkes resepsjonistfaget, kokkefaget, servitørfaget, guide 

og friluftsliv frem som fagfelt som det vil være økt etterspørsel etter på Svalbard. 
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Næringslivsaktørene er også positive til å samarbeide med skolen om 

lærlingplasser.  

Flere påpeker likevel at det ikke er noen garanti at elever som har tatt utdanning på 

Svalbard og hatt lærlingplass her, automatisk vil bli tilbudt fast jobb. Det er et 

attraktivt arbeidsmarked for fagfolk som ønsker å jobbe en periode på Svalbard, og 

mye av arbeidskraften kommer i dag fra fastlandet og sørfra. De synes likevel det er 

positivt om det lokale næringslivet kan bidra til at lokale ungdommer blir værende 

på Svalbard. Det er også en stor fordel innen reiselivsnæringen, at man har 

lokalkunnskap. Dette bidrar til troverdighet og en enda større opplevelse hos 

turister. Det har vært en utfordring å rekruttere folk som har kjennskap til plassen, 

og som ønsker å være her.   

”Det er fantastisk hvis vi kan få de lokale ungdommene til å bli.” 

Næringslivsaktør 

 

Det trekkes frem at Longyearbyen kunne utnyttet sin posisjon som et av de mest 

unike reisemål, og de tilgjengelige ressursene enda bedre. Det er blitt tatt et privat 

initiativ til å igangsette et tilbud innen restaurant-og matfag ved Longyearbyen 

skole. Tanken bak et slikt prosjekt er nettopp å bruke de ressursene som allerede 

finnes på Svalbard, til å lære opp elevene til å bli de beste innen sitt fagfelt. Det er 

et svært godt tilbud innen restaurantdrift på Svalbard, og ifølge initiativtakeren er 

de fleste aktørene positive til å samarbeide om å bygge opp et slikt tilbud i 

Longyearbyen. De ser fordeler ved å kunne rekruttere egne ansatte, gjennom å følge 

elevene i undervisningssammenheng. Det er også en målsetning å kunne få lov å 

utnytte naturressursene på en enda mer effektiv måte på Svalbard, slik at 

kompetansen innen bruk av lokalmat kan bygges opp og utnyttes. Initiativtakeren 

trekker frem at samspillet mellom unike naturopplevelser og lokalmat er et av 

satsningsområdene til Innovasjon Norge.  

I de tradisjonelle håndverksfagene, er det fortsatt behov for arbeidskraft. Selv om 

bergverksdriften ser en nedbemanning, er det fortsatt mange arbeidsplasser innen 

elektro, mekanikk og byggfag. Aktørene stiller seg generelt positiv til å ha lærlinger 

og praksiselever, så lenge de har kapasitet til å håndtere det. Noen aktører viser til 

behovet for gode skutermekanikere, på grunn av den store andelen av skutere, og 

turisttrafikken. Flere av ungdommene er interessert i skuter, og at dette derfor ville 

være en interessant spesialisering, men samtidig en utfordring, med tanke på 
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jobbmuligheter på fastlandet. Det trekkes frem at det også er uforutsigbart for 

næringslivet, når de ikke vet hvilke fag som igangsettes fra år til år.  

 

”Hvis jeg skal tenke fritt, så bør det være et yrkesfag, forholdsvis bredt, 

som går hvert år.”  

Næringslivsaktør 

 

 

 

5. ALTERNATIVER OG 

ANBEFALINGER 

 

5.1 Anbefalinger for styring av opplæringen i Longyearbyen 

 

Det er ikke en plikt å tilby videregående opplæring for Longyearbyen lokalstyre. Det 

videregående tilbudet synes imidlertid å spille en viktigere rolle i samfunnet i 

Longyearbyen enn det som blir uttalt. Det aspektet mange trekker frem, er at 

arbeidstakere ikke behøver å flytte til fastlandet, fordi deres barn skal starte på 

videregående skole, og er for ung til å flytte alene. I den sammenhengen, kan ett år 

ekstra hjemme bety mye. Det å beholde ungdom i videregående alder i 

Longyearbyen, er også viktig for å opprettholde et familiesamfunn. Et annet aspekt 

er at lærere på videregående også underviser i grunnskolen. Det er attraktivt for 

mange lærere å undervise på videregående, fagmiljøet blir større og mer solid, og 

barna i grunnskolen drar nytte av kompetansen lærerne fra videregående bidrar 

med. På mange måter får man til Kunnskapsløftet i praksis, vedrørende det 

trettenårige skoleløpet.  

Lærerne fra videregående avdeling og Longyearbyen skole som helhet, synes også å 

være aktive deltakere i Svalbardsamfunnet, og flere av dem blir også nokså lenge i 

Longyearbyen.  
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Videregående opplæring kan likevel, med fordel, betraktes som en enda viktigere 

brikke i samfunnet i Longyearbyen. Holdningen til skolen synes å være nokså 

passiv, og skolen er også selv forsiktig i å betrakte seg selv om en viktig aktør. 

Koblingen mellom skolen og næringslivet er liten, og der er utviklingspotensialet 

stort. 

Et samfunn som er avhengig av en hjørnesteinsbedrift er svært sårbart. Det har man 

sett mange steder i Norge, og er også en årsak til offentlige omstillingsprosesser. 

Det er kanskje større grunn enn noen gang å se på det videregående tilbudet som et 

mulig virkemiddel i bygging av et bærekraftig samfunn på Svalbard. Det innebærer 

også å se på videregående som et sted som kan samarbeide tettere med 

næringslivet, og skape arbeidskraft som kan bli ressurser på Svalbard. Ikke fordi 

man må, men fordi det kan være samfunnsutviklende og bidra til at ungdommer 

kan bli boende på Svalbard lengre, og at næringslivet kan få viktig og mer stabil 

arbeidskraft. 

På sammenliknbare steder, for eksempel i Finnmark, blir videregående skole sett på 

som en sentral aktør i samfunnsutvikling og næringsutvikling.  

Det er en reell utfordring for skolen som helhet, og for ledelsen, at tilbudet er 

uforutsigbart. For å ivareta ledelsen, slik at det blir mer stabilitet, og man sikrer 

kvalitet og effektivitet, bør det sees på faste ordninger for veiledning, 

kompetanseheving, sparring og samarbeid, for eksempel med Troms. Det blir for 

løst og vanskelig å skulle kontakte tilfeldige, som ikke har, eller tar, formelt ansvar 

for dette.  

Kvaliteten på opplæringen synes som god i et overordnet perspektiv, men svært 

sårbar. Den ekstremt høye fleksibiliteten er på mange måter utfordrende, og det bør 

skapes en større forutsigbarhet. Det er mange måter å gjøre dette på, og ut fra 

valgene elevene har gjort de siste årene, er det ikke sikkert at det vil oppleves som 

negativt fra elever og foreldre.  

En retning eller hovedprofil for Longyearbyen skole bør vurderes. Gjennom 

Kunnskapsløftet skal skoleeiere ta ansvar for lokal tilpasning av læreplaner, og 

dette kan være et verktøy for dette. Lederne bør ha noe å styre etter.  

Etter intervjuene synes det å være noen fellestrekk for de som trekkes til Svalbard, 

og klimaet, samfunnet og naturen har noen naturgitte selvfølgeligheter, som vil 

være stabile i lang tid fremover. Samfunnet er internasjonalt. Klimaet er arktisk og 

annerledes, og friluftsmulighetene unike. Gruvedriften preger næringslivet historisk 

og i dag. Sikkerhetspolitikken er særegen. Reiselivet er i vekst. I dag er det ikke 
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uttalt at tilbudet henger sammen med disse særtrekkene ved samfunnet i 

Longyearbyen. 

Selv om det muligens ikke er realistisk å øke antallet elever i svært stor grad, vil 

selv en liten økning og økt stabilitet kunne ha betydelig innvirkning på elevene som 

er der og for ledere og lærere. En tydeligere og mer unik profil kan være et 

virkemiddel for å trekke til seg elever fra fastlandet. 

Det er lite kunnskap om det videregående tilbudet, og mulighetene som ligger i 

samarbeid, i næringslivet og i Longyearbyen.  

I dag synes det å eksistere en passiv eller aktivt negativ holdning til å beholde 

ungdommer i Longyearbyen for å bli ressurser i lokalt næringsliv i skolesystemet. 

Representantene for næringslivet synes å være mer fremoverlent i forhold til å 

ønske å beholde ungdommene i Longyearbyen, enn de ansatte ved skolen.  

 

5.2 Alternative hovedretninger for det videregående tilbudet 

 

Alternative hovedretninger for den politiske styringen av den videregående 

opplæringen i Longyearbyen: 

1. En samfunnsutviklende skole: Et mer næringsrettet og forutsigbart 

videregående tilbud, og dermed noe smalere tilbud. Målet er å kunne gi et 

godt tilbud til elever, der skolen også er et aktivt verktøy for samfunns- og 

næringsutvikling på Svalbard. Samarbeidet med næringslivet og UNIS er tett.  

2. En samfunnsbevarende skole: Beholde høy fleksibilitet og bredde i tilbud, og 

en mer passiv rolle mot nærings- og samfunnsutvikling. Målet er å kunne 

beholde elevene, og dermed arbeidende foreldre, i ett til tre år lengre i 

Longyearbyen. 

 

Vårt inntrykk er at det videregående tilbudet i Longyearbyen har liten kontakt med 

næringslivet, og har en passiv rolle i samfunnet. Samtidig synes det å være behov 

for en solid og aktiv videregående avdeling, som kan være en av aktørene som skal 

utvikle Svalbardsamfunnet og utdanne personell til næringslivet. Med en tydeligere 

profil, kan man også tiltrekke seg flere fra fastlandet og bli mer attraktiv for 

elevene som kommer fra grunnskolen. Dette kan ikke gjøres uten at struktur og 
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organisasjonen bygges for dette. Ledelsen har vært overbelastet i utgangspunktet. 

Samtidig må ambisjonsnivået legges på et realistisk og gjennomførbar nivå. 

 

5.3 Anbefalinger 

 

• Det bør gjøres grep for å sørge for stabilitet i ledelsen. 

• Det bør settes av tid og ressurser til utviklingsarbeid for det videregående 

tilbudet, og sees på mulig prosjektorganisering og ekstra ressurser til 

eventuelle endringer som skal gjøres. 

• Det bør sees på om det er mulig å bevare en tilfredsstillende bredde i 

programfag på studiespesialiserende, men likevel ikke tilby alt, for å få mer 

stabilitet blant lærere og sikre kompetanse i de tilbudene som gis. Vurdere 

mulige fleksible løsninger, dersom noen har behov for enkelte fag som ikke 

gis i Longyearbyen. 

• Reiseliv er en vekstnæring på Svalbard, og det er interesse og initiativ fra 

næringslivet. Det synes å eksistere et udekket behov innen restaurant og 

matfag, og en vilje til samarbeid fra reiselivsnæringen. Kan 

studiespesialisering ha en reiselivsprofil? Kan en idrettslinje ha fokus på 

friluftsliv? Hva er mulighetene innen lokale tilpasninger av læreplanene? Kan 

næringslivet tilby fasiliteter og konkrete løsninger innen restaurant og 

matfag? Lokale guider er også etterspurt i reiselivsnæringen, og vil være et 

viktig konkurransefortrinn for søkere. Eksisterende Vg1 tilbud i yrkesfag 

innen reiseliv, service og samferdsel, er i utgangspunktet ikke attraktivt eller 

riktig oppbygd ut fra behovene i det lokale næringslivet.  

• Studiespesialisering bør tilbys fast. 

• Det bør vurderes om et eventuelt Vg2 tilbud innen yrkesfag må utgå. 

Alternativet er at det organiseres fleksibelt, i samarbeid med andre 

skoleeiere og bedrifter. Da må det settes av ressurser til utvikling av en slik 

organisering. En kritisk faktor her er kapasitet hos bedriftene på Svalbard.  

• Vurdere å jobbe aktivt for å få elever fra fastlandet. En noe tydeligere profil, 

og økt stabilitet kan bidra til dette. Noen få sterke elever kan ha stor 

betydning for trivselen til både elever og lærere.  

• Dialogen og kontakten mellom videregående skole og næringslivet bør bli 

tettere. 

 



 

 

50 

 

5.4 Forslag 

 

Det kan utarbeides en tilbudsstruktur som kan gjelde for minimum tre år frem i tid 

for å øke forutsigbarheten. Elever, foreldre og næringsliv kan inkluderes i godt 

planlagte prosesser når strukturen planlegges.  

Ut fra nåsituasjonen foreslås følgende løsninger: 

• TIP Vg1, med mulighet til prosjekt til fordypning eller utvidet fordypning i 

andre yrkesfag, som for eksempel i elektro og bygg- og anlegg, blir fast 

tilbud. 

• Studiespesialisering Vg1-vg3 blir fast tilbud. 

• Programfag på studiespesialisering begrenses noe ut fra valgt 

hovedretning/hovedprofil for videregående skole og ut fra prosessen med 

foreldre og elever. Ivareta realfag, og se på mulige faste fleksible løsninger 

dersom elever trenger fagtilbud som skolen ikke har. 

• Det utvikles et pilotprosjekt og mulige løsninger for tilbud innen reiseliv i 

tett samarbeid med næringslivet og UNIS. Prosjektet ser på muligheter både 

innen studiespesialisering og yrkesfag. 

• Det sees på mulige fleksible løsninger i samarbeid med arbeids- og 

næringslivet, og eventuelt andre skoleeiere på eventuelle tilbud på Vg2-nivå 

innen yrkesfag. 

 

5.4.1 TIP med mulighet til prosjekt til fordypning i andre yrkesfag 

Dersom praksisen de siste årene har vært at elevenes ønsker har styrt tilbudet, 

synes det ikke som stor risiko, med tanke på elevenes ønsker, å tilby TIP som et fast 

yrkesfagstilbud Vg1 i noen år fremover. Mønsteret viser at TIP Vg1 har vært valgt av 

flest, og i flest skoleår, blant yrkesfagene. 

Næringslivet viser vilje og ønske om at videregående skal kjøre dette tilbudet. 

Mange gutter ønsker å bli i Longyearbyen, og bør ivaretas gjennom et tilbud de 

ønsker seg. Samtidig kan vi se i oversikten over mulige kryssløp, at TIP er et fag 

med mange kryssløp. Dette tyder på et Vg1, som gir godt grunnlag for mange 

muligheter videre.  

Prosjekt til fordypning gir mulighet for elevene til å prøve ut andre relevante 

yrkesfag, som for eksempel elektro og bygg og anlegg. Da må planen for prosjekt til 

fordypning være god og gjennomarbeidet, og samarbeidet med relevant næringsliv 
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være på plass. Kanskje skal det sees på mulighet for fordypning utover gjeldende 

ramme i prosjekt til fordypning i annet yrkesfag innenfor TIP, dersom det skulle 

være behov for det og lovverket åpner for dette. TIP med fordypning i fellesfag er 

også en mulighet, for å oppnå studiekompetanse. 

Yrkesfag Vg 2 er mer avansert og spesifikt, og gjør det mer krevende å kjøre i 

forhold til utstyr og lærekrefter. Det bør vurderes om det er fornuftig å kun ha Vg1 

tilbud innen yrkesfag i Longyearbyen, etter innspill fra flere aktører. Alternativ 

innen Vg2 kan være fleksible løsninger i samarbeid med nærings-og arbeidsliv, slik 

det gjøres flere steder på fastlandet. Lovverket åpner for mange modeller innen 

fagopplæring, og er svært fleksibelt. 

For å ivareta typiske valg for jenter innen yrkesfag, kan et utviklingsprosjekt innen 

reiseliv være en mulighet.  

 

5.4.2 Utviklingsprosjekt reiseliv 

Reiseliv er i vekst og satses på i Longyearbyen, både i Longyearbyen lokalstyre og 

privat næringsliv. Næringslivet har et uttalt behov for arbeidskraft, blant annet 

innen matservering og naturopplevelser, og de viser initiativ ovenfor Longyearbyen 

lokalstyre. Tilbudet i videregåendestrukturen som i dag er ment for reiseliv, er ikke 

nødvendigvis tilpasset behovet i dagens reiseliv og Longyearbyens behov.  Dialogen 

mellom skole og reiselivsnæringen er også ny, slik at det bør kartlegges nærmere 

for å eventuelt finne en løsning som kan gjennomføres, som elevene ønsker og som 

næringslivet har behov for. 

Fleksible løsninger innen restaurant og matfag, eventuelt i samarbeid med andre 

skoleeiere og med mye praksis, kan være en løsning. Samarbeid med UNIS og 

bedrifter om lokaliteter kan være en løsning. Reiselivsfokus på studiespesialisering 

og friluftsliv på idrett, er andre mulige løsninger. Kanskje er det behov for et helt 

nytt type yrkesfag innen reiseliv, utfra den satsingen og utviklingen som er i Norge 

og på Svalbard i dag. Et pilotprosjekt kan derfor være svært tidsaktuelt for Svalbard 

og for reiselivsnæringen i et nasjonalt perspektiv. 
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