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1. Tjenesteperspektivet 
1.1 Kortfattet beskrivelse av enhetens ordinære driftsoppgave 

VIRK - Voksenopplæringen i Risør kommune gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap og 

grunnskoleopplæring for fremmedspråklige, og avdelingen på Linken fokuserer på utvikling og 

vedlikehold av grunnskoleferdigheter for deltakere som har behov for spesialpedagogisk 

opplæring. Arbeidet er hjemlet i introduksjonsloven og opplæringsloven med forskrifter.    

 

VIRK skal bidra til å kvalifisere kursdeltakerne til videre utdanning, arbeid og aktiv deltakelse i 

samfunnslivet. 

 

Per 01.01.2020 har VIRK 104 elever som får opplæring for fremmedspråklige og 7 elever som får 

spesialundervisning på Linken. 

 

1.1 Tiltak i handlingsprogrammet for 2020 

2019-
22 

2020-
23 

Tiltak Område Status/framdrift 

6.1.5 4.1.1 Digitale læremidler i skolene (T) RÅD VIRK har 1 stk PC per to 
deltakere. 26 Pc-er måtte nå 
fornyes for at skolen skulle 
kunne gjennomføre 
grunnskoleeksamen 2020. 
Leasing-kostnadene må 
innarbeides over år. 
 

6.1.4 4.2.1 Fagfornyelsen (T) OPPV VIRK har begynt forberedelsen 

for innføring av ny læreplan 

høsten 2020.  

Utdanningsdirektoratets 

opplæringspakker gjennomgås 

i felles planleggingstid. Nye 

lærerplaner blir tatt i bruk på 

GS1 og GS2 - de to laveste 

trinnene  høsten 2020. 

6.1.9 4.2.3 Spesialundervisning/spesialpedagogisk 
hjelp 

RÅD VIRK søker å tilrettelegge 
opplæringen og tilpasse 
opplæringen for den enkelte 
deltaker på en effektiv måte. 
 

6.7.11 4.4.2 Tilpasset fagopplæring – 
helsefagutdanning med språkstøtte 

OPPV Språkstøtte er en vesentlig del 
av opplæringstilbudet. Midler 
fra Fylkeskommunen vil dekke 
30% stilling.  Virk kan ikke finne 
dekning innenfor budsjettet til 
en 50% språkstøttestilling, slik 
det er forutsatt i 
prosjektsøknaden. 
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Nytt 1.4.2 Kommuneanalyse effektivisering (U) RÅD VIRK har et overforbruk fordi 
skolen har flere deltakere enn 
budsjettert med.  
Telemarkforskning lager 
analyse for å finne 
innsparingsmuligheter. 
 

19/136 4 Flytting av voksenopplæringen VIRK. 
En eventuell flytting ses i 
sammenheng med negative effekter 
for Risør videregående skole. Vurderes 
av Arbeidsgruppe kommuneøkonomi. 

RÅD Fryktes å ha negativ effekt for 
samarbeidet mellom Risør VGS 
og VIRK.  

2. Økonomiperspektivet 
De økonomiske rammene for VIRK er svært stramme. Usikkerhet rundt antall elever gjør det 

vanskelig å budsjettere. 

De fleste elevene er ute av perioden de genererer statlige tilskudd, men kommunen har fremdeles et 

opplæringsansvar til å gi de som har søkt grunnskoleopplæring og som trenger det. 

3. Arbeidsgiverperspektivet  

Oversikt ansatte  
Beskrivelse Pr. 01.01.2019 Pr. 01.01.2020 Mål pr. 01.01.21 

Antall ansatte 20 17  

Antall årsverk 17,18 14,85  

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 85,9% 87,35%  

Andel heltidstilsatte 12 11  
 

Våren 2019 var 1,1 årsverk knyttet til prosjekt Tilpasset fagopplæring – helsefagutdanning med 

språkstøtte. Våren 2020 er 0,9 årsverk knyttet til prosjektet. – 1 årsverk ligger til avdelingen på 

Linken. 

Opplæring og kompetanse 
Tre lærere er med i Kompetanse for kvalitet 2019/2020. En lærer gjennomfører 30 studiepoeng i 

matematikk, og to lærere har påbegynt 30 studiepoeng i engelsk. Også for 2020/2021 har flere 

lærere søkt om å få øke sin kompetanse gjennom Kompetanse for kvalitet.  

For at voksne skal få et fullt grunnskoletilbud, skal de kunne få opplæring i norsk, matematikk og 
engelsk, samt i to av de muntlige fagene. Til vanlig er det naturfag og samfunnsfag, så også ved VIRK. 
VIRK dekker kompetansekravene i norsk, engelsk, matematikk og samfunnsfag, og delvis i naturfag.  
Vi har likevel fortsatt behov for økt kompetanse innen engelsk og noe naturfag, samt i 
spesialpedagogikk. Dessuten er det behov for økt kompetanse i å undervise i norsk for 
fremmedspråklige. 
 

Arbeidsmiljø 
Skolen har et godt arbeidsmiljø. Fravær er i det vesentligst knyttet til studier og noe fravær knyttet til 

barn.  
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Skolen har fra høsten 2019 fått et bedre personalrom der det er plass til alle ansatte på en gang. 

Dette styrker arbeidsmiljøet på skolen. 

4. Klima-/miljøperspektivet 
4.1 Avfallshåndtering (plast, engangsartikler m.m) 

Skolen kildesorterer plast, papir og matavfall.  
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