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TRONDHEIM KOMMUNES INNSATS MOT FRAFALL I
VIDEREGÅENDE SKOLE

Behandling:
Sissel Trønsdal (Ap) fremmet følgende merknad som følger sakens videre behandling:
Det er viktig at elever som er i faresonen for frafall fanges opp umiddelbart man ser signalene, og at
de da motiveres gjennom tilbud om alternative opplæringsarenaer eller at andre tiltak iverksettes
straks.
Videre må rådmannen være oppmerksom på eventuelle enkeltskoler som har høyere frafallsprosent
enn andre – og iverksette tiltak umiddelbart.
Rådgivningstjenesten skal ha et spesielt fokus på jenter og realfag for å rekruttere flere jenter til disse
studiene. Det er i tillegg viktig å ha et særlig fokus på gutter og helsefag – for å rekruttere flere gutter
til disse.
Flere gutter enn jenter faller fra, og det er viktig å fokusere særskilt på underliggende årsaker til dette.

Merethe Baustad Ranum (H) foreslo følgende som følger sakens videre behandling:
Bystyret understreker viktigheten av at Trondheim kommune i samarbeid med fylkeskommunen
legger best mulig til rette for at hver enkelt elev kan få brukt sine evner til beste for seg og samfunnet
gjennom et godt utdanningsløp. Frafall fra ønsket utdanning har svært store personlige og
samfunnsmessige omkostninger.
Er viktig prinsipp det har vært bred politisk enighet om, er at hver enkelt elev skal ha mulighet til å gå
på skole i sin hjemkommune.”
Et viktig prinsipp det har vært bred politisk enighet om, er at hver enkelt elev skal ha mulighet til å gå
på skole i sin hjemkommune.
En ufrivillig pendling til skoler utenfor hjemkommunen, kan medføre at flere elever faller fra påbegynt
utdanningsløp.
Trondheim kommune er derfor bekymret over at det nå planlegges langt lavere kapasitet på
videregående studieplasser i Trondheim kommune – i særdeleshet i Midtbyen - enn det det er behov
for. Det vises i den forbindelse til Trondheim kommunes høringsuttalelse til Sør-Trøndelag
fylkeskommunes skolebruksplan i 2008, hvor Trondheim kommune advarte mot en slik utvikling.
Selv om vårt fylke har en relativt lav frafallsprosent i videregående skole, er det viktig å være i forkant
av utviklingen. For Trondheim kommune som er en by i stor vekst, er dette spesielt viktig.
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Bystyret ber på denne bakgrunn ordføreren gå i dialog med fylkesordføreren om å planlegge for en
større kapasitet for elevplasser i videregående skoler i kommunen.
Ordfører Rita Ottervik (Ap) ba rådmannen før komitebehandling av saken kontakte
fylkeskommunen for innhenting av faktaopplysninger angående frafall.

VEDTAK:
Saken sendes Oppvekstkomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av saken:
1. Arbeid med fravær og grunnleggende ferdigheter skal være kommunens hovedbidrag for å få
ned frafallet i videregående skole.
2. Arbeidet med alternative læringsarenaer legges frem for formannskapet i en egen sak.
3. Bystyret ber om en egen sak om ungdomstrinnet
4. Antall kommunale lærlingeplasser vurderes i arbeidet med kommunens økonomiplan.
Ranums forslag og Trønsdals merknad følger saken.

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
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