
IKO-modellen er en systematisk måte å arbeide med ung-
dom som ikke finner seg til rette i skolen. Modellen er ut-
viklet i Akershus hvor vi har indikasjoner på at modellen har 
hatt en positiv innvirkning på gjennomføringen i videregå-
ende opplæring de siste årene. 

IKO-modellen inneholder rutiner for tidlig identifisering 
av ungdom i faresonen, framgangsmåter for kartlegging 
og rutiner for oppfølging av elever. Målgruppen er elever 
som har forutsetninger for å fullføre et ordinært løp i vi-

deregående opplæring. Elever som har behov for tettere 
oppfølging i en periode, skal raskest mulig tilbake til ordi-
nær oppfølging. 

I tillegg til å redusere frafallet, er det også et mål at IKO-mo-
dellen skal forenkle lærernes hverdag. IKO-modellen skal 
ikke øke dokumentasjonsbyrden til lærerne. Tvert imot skal 
modellen sette skolen i stand til å jobbe samordnet mot 
frafall slik at både elevenes og lærernes hverdag blir bedre.

Kort oversikt over IKO-arbeidet 
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Før/ved 
skolestart

Forankring og struktur på skolenivå

• Det skal informeres om IKO-arbeidet før skolestart (planleggingsdager).

• IKO-heftet skal være tilgjengelig for alle kontakt- og faglærere.

• Det skal lages et lokalt årshjul for IKO-arbeidet på skolen:
- Årshjulet skal beskrive møtestruktur, frister, innhold, aktører og ansvar i IKO-arbeidet.

• Det skal etableres løpende rutiner for bekymringsmeldinger:
- Rutinene for bekymringsmeldinger skal være godt kjent blant kontakt- og faglærere.

August, 
november, 
januar, april

IKO-verktøyet i Engage

• Alle kontakt- og faglærere skal ha tilgang på IKO-verktøyet i Engage.

• Det skal gis opplæring i IKO-verktøyet i Engage til lærere som trenger det.

• Ledelsen skal påse at kontakt- og faglærere bruker IKO-verktøyet
i Engage til registering av midtveisvurderingene.

• Ledelse/IKO-team skal bruke IKO-verktøyet i Engage til å ta ut rapporter for å få oversikt underveis i skoleåret.

Løpende Kompetanseheving, læringsfelleskap og evaluering

• IKO-team/ledelse skal delta på fylkeskommunale og nasjonale (erfarings-) samlinger i regi av IKO-prosjektet.

• Ledelsen, IKO-team og aktuelle lærere skal gjennomføre tilbudt kurspakke i regi av IKO-prosjektet.

• Det skal etableres et lokalt læringsfellesskap på skolen som sikrer en forløpende evaluering av skolens IKO-arbeid
- I forbindelse med skolens evaluering av IKO-arbeidet skal ledelsen vurdere behov for omfordeling av ressurser på
skolenivå og behov for kompetanseheving i personalet.

Sjekkliste for leder/IKO-prosjektledelse
Tidspunkt Oppgave



IDENTIFISERING

Før skolestart Analyse av søkerdata i Conexus Engage

• Ledelsen skal ta ut lister over identifiserte elever.

• Listene skal brukes til å vurdere klassesammensetning.

• IKO-ansvarlig/leder lager lister over identifiserte elever som skal
prioriteres til elevsamtalen.

• Informasjon om identifiserte elever og hva skolen vet om elevene skal formidles til kontaktlærer før skolestart
(f.eks. på planleggingsdag).

Ved skolestart Elevsamtaler (se neste punkt)

KARTLEGGING

Ved skolestart Elevsamtaler med kontaktlærer

• Ledelsen sender ut informasjon om elevsamtalene til elev/foresatte.

• Identifiserte elever prioriteres -  første elevsamtale skal gjennomføres innen 3 uker etter skolestart.

• Samtalen skal dekke temaene som inngår i IKO-malen for elevsamtalen.

• Hvis elevsamtalen avdekker behov for videre oppfølging skal det krysses av for dette i Engage.

Før høstferien Videre kartlegging

• Dersom elevsamtalen avdekker faglige utfordringer, skal kontaktlærer varsle faglærer og IKO-ansvarlig.

• Etter varsling skal faglærer gjennomføre en faglig vurdering av eleven.

• Dersom elevsamtalen avdekker sosiale utfordringer, skal kontaktlærer varsle IKO-ansvarlig og eventuelt avdelingsleder.

• Hvis nødvendig skal kontaktlærer i samarbeid med sosialpedagogisk rådgiver/elevtjenesten gjennomføre en ytterligere
vurdering av elevens sosiale utfordringer.

OPPFØLGING

Etter identifisering  
og kartlegging,  
før høstferien

Klasselærerråd/-møter

• Etter at elevsamtalene er gjennomført, avholdes klasselærerråd i alle klasser med utgangspunkt i resultatene.
IKO-ansvarlig/leder deltar.

• Agenda for møtene:
- Kontaktlærer, faglærer, evt. sosialpedagogisk rådgiver/elevtjeneste legger fram resultatene fra elevsamtalen
og faglige/sosiale vurderinger.
- Reflektere rundt resultatene.
- Vurdere behov for tiltak på individ-/klassenivå.
- Ved behov for tiltak skal møtene munne ut i konkrete planer om tiltak.

Etter identifisering  
og kartlegging,  
før høstferien

Oppfølgingsplaner

• Utforming av tiltak skal skje i samråd med eleven og eventuelt foresatte.

• Når tiltak er bestemt skal det lages en skriftlig plan som beskriver følgende:
- Kort beskrivelse (stikkord) av elevens/klassens hovedutfordringer.
- Kort beskrivelse (stikkord) av tiltaket/tiltakene.
- Antatt varighet.
- Hvem som er ansvarlig for hvilke oppgaver.
- Hvordan og hvor hyppig effekten av tiltaket skal evalueres.

• IKO-ansvarlig/leder skal påse at evalueringen av tiltak gjennomføres.
- Hvis tiltaket ikke har effekt skal det gjøres en ny vurdering, og tiltaket skal justeres.
- Når det ikke lenger er behov (målet er nådd) skal tiltaket avsluttes, og kontaktlærer skal fjerne krysset for
«tettere oppfølging» i Engage.

IDENTIFISERING

November, 
januar, 
april

Midtveis- og halvårsvurderinger

• Midtveisvurderinger skal føres inn i Engage ca. 1. november og ca. 1. april.

• Midtveisvurderinger skal gjennomføres for alle Vg1-og Vg2-elever, i alle fag.

• Halvårsvurderingene overføres automatisk til Engage.

Løpende Bekymringsmelding

• Skolen skal etablere rutiner som sikrer at faglærer/kontaktlærer raskt melder fra om høyt fravær, fare for 1 eller IV,
mistrivsel eller andre utfordringer til IKO-ansvarlig/ledelse.

• Bekymringsmeldinger skal foreligge skriftlig.

• Rutinene skal være kjent for alle kontaktlærere og faglærere i Vg1 og Vg2.

KARTLEGGING

Etter bekymrings- 
melding

Kartlegging etter bekymringsmelding

• Kontaktlærer gjennomfører elevsamtale for å kartlegge årsakene til utfordringene.

• Dersom bekymringen gjelder faglige utfordringer, skal det vurderes om det er behov for faglig kartlegging/vurdering av eleven
og om PPT skal inn.

• Dersom bekymringsmeldingen gjelder sosiale utfordringer, skal det vurderes om det er behov for en ytterligere kartlegging av
elevens sosiale utfordringer og om sosialpedagogisk rådgiver/elevtjenesten skal inn.

OPPFØLGING

Etter midtveis- og 
halvårsvurderinger

Klasselærerråd/-møter

• Etter at midtveis- og halvårsvurderingene er gjennomført, avholdes klasselærerråd i alle klasser med utgangspunkt
i resultatene.

• Agenda for møtene:
- IKO-ansvarlig/kontaktlærer skal bruke rapporteringsfunksjonen i Engage og ta ut en oversikt over karakterer og fravær.
- Reflektere rundt resultatene.
- Vurdere behov for ytterligere kartlegging av faglige/sosiale utfordringer.
- Vurdere behov for tiltak på individ-/klassenivå.
- Ved behov for tiltak skal møtene munne ut i konkrete planer om tiltak.

Etter identifisering 
og kartlegging 
underveis  
i skoleåret

Oppfølgingsplaner

• Utforming av tiltak skal skje i samråd med eleven og eventuelt foresatte.

• Når tiltak er bestemt skal det lages en skriftlig plan som beskriver følgende:
- Kort beskrivelse (stikkord) av elevens/klassens hovedutfordringer.
- Kort beskrivelse (stikkord) av tiltaket/tiltakene.
- Antatt varighet.
- Hvem som er ansvarlig for hvilke oppgaver.
- Hvordan og hvor hyppig effekten av tiltaket skal evalueres.

• IKO-ansvarlig/leder skal påse at evalueringen av tiltak gjennomføres.
- Hvis tiltaket ikke har effekt skal det gjøres en ny vurdering, og tiltaket skal justeres.
- Når det ikke lenger er behov (målet er nådd) skal tiltaket avsluttes, og kontaktlærer skal fjerne krysset for
«tettere oppfølging» i Engage.

IKO-arbeid før og ved skolestart
Tidspunkt Oppgave

IKO-arbeid underveis i skoleåret
Tidspunkt Oppgave


