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TRONDHEIM.
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25.11.2004
Arkivsaksnr.: 05/12158
Forslag til innstilling:
Bystyret ber om at det iverksettes et forberedende arbeid for å prøve ut i praksis Stortingsmelding
30`s krav om i større grad å se ungdomstrinnet og videregående skole i sammenheng, i samarbeid
mellom grunnskole og videregående skole i Trondheim.
Prosjektet skal ta utgangspunkt i modellen fra Drammen som beskrevet over, der et visst antall
grunnskolelever som er spesielt motivert og føler at de ikke får nok påfyll i vanlig ungdomsskole, får
tilbud om undervisning i videregåendeeskolepensum de tre siste årene i grunnskolen.
Bystyret ber om å få seg forelagt en sak om dette innen utgangen av april 2005, slik at et
forsøksprosjekt kan forsøkes igangsatt fra skolestart 2006.
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Trondheim kommune
Saksutredning:
Privat forslag fremmet til bystyret 25.11.2004:

Forsøksordning med tilrettelagt undervisning for
”skoletørste”i Trondheim!
Bakgrunn:
17. juni 2004 vedtok Stortinget Innstilling nr. 268 til Stortinget.
I Stortingsmeldingen fremmet departementet flere forslag til endringer i grunnopplæringens innhold.
Endringene skal nå realiseres gjennom en ny, omfattende reform av hele grunnopplæringen, som har fått
navnet Kunnskapsløftet.
Disse er sammenfattet i rundskriv F-13/04, Kunnskapsløftet, og medfører blant annet nye læreplaner i alle
fag, flere timer i grunnskolens barnetrinn, større fokus på resultater, innføring av programfag på
ungdomstrinnet og større vekt på tilpasset opplæring.
.
I kommentarform til St.meldingen sier departementet:
"Elever som skal begynne på fag i videregående opplæring, må ha dokumentert kompetanse i
aktuelle fag i samsvar med kompetansemål for ungdomstrinnet før de begynner med faget på
videregående nivå. Skolen har ansvar for slik dokumentasjon. Den videregående skolen har ansvar
for dokumentasjon av kompetanse i fag/deler av fag fra videregående opplæring. Hvilke fag fra
videregående opplæring som skal kunne tas av elever på ungdomstrinnet, vil være avhengig av
lokale forhold, og det må derfor avgjøres lokalt i et samarbeid mellom fylkeskommunen og
kommunen og mellom de enkelte skoler."

Drammen kommune har gjennom vedtak i kommunestyret lagt opp til at 30 ungdomsskoleelever på 13 år
kan fra neste høst trolig kan begynne rett på videregående skole i Drammen.
Ungdomsskoleelevene skal gå i en egen klasse på en videregående skole, men i tillegg til vanlig
ungdomsskolepensum får de prøve seg på deler av pensum fra videregående skole. Enkelte av elevene kan
også få følge undervisningen i enkelte fag i videregående direkte hvis de er gode nok. Etter at
ungdomsskoleelevene har gått tre år på videregående er tanken at elevene skal kunne fullføre videregående
med et spesielt tilrettelagt opplegg på videregående skole. Det er også muligheter for at de kan fullføre
videregående på kortere tid enn normalt.

Rent praktisk vil dette innebære at alle elever ved Strømsø skole i Drammen skal få jobbe i et tempo
tilpasset deres evner og anlegg. Det vil gi skolen en rekke utfordringer i forhold til tilpasset opplæring, men
vil samtidig gjøre dem til en "spydspiss" i forhold til reformen som kommer.
I samarbeid med videregående skole skal det så legges til rette for at elever som har nådd grunnskolens
mål i enkelte basisferdigheter eller 2. fremmedspråk skal få mulighet til å ta fordypende kurs i ett eller flere
faget. Dette kan enten skje ved at en gruppe elever drar til den aktuelle videregående skole og får noen
timers kurs der i noen uker, eller ved at en lærer fra videregående kommer over til Strømsø skole og
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møter elevene der. Skolenes plassbehov avgjør det.
Forslag :
Bystyret ber om at det iverksettes et forberedende arbeid for å prøve ut i praksis Stortingsmelding
30`s krav om i større grad å se ungdomstrinnet og videregående skole i sammenheng, i samarbeid
mellom grunnskole og videregående skole i Trondheim.
Prosjektet skal ta utgangspunkt i modellen fra Drammen som beskrevet over, der et visst antall
grunnskolelever som er spesielt motivert og føler at de ikke får nok påfyll i vanlig ungdomsskole, får
tilbud om undervisning i videregåendeeskolepensum de tre siste årene i grunnskolen.
Bystyret ber om å få seg forelagt en sak om dette innen utgangen av april 2005, slik at et
forsøksprosjekt kan forsøkes igangsatt fra skolestart 2006.
Forslagsstillere:
Kristian Dahlberg Hauge og Tord Lien
Fremskrittspartiet
Konklusjon
Saken legges fram for Oppvekstkomiteen for innstilling til bystyret

TRONDHEIM BYSTYRES SEKRETARIAT, 05.04.2005
Kåre Georgsen
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