
Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole 



Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen?

• Når du har fylt 15 år, velger og søker du selv videregående utdanning

• Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram

• Tre års videregående opplæring (fristen på 5 år blir tatt bort)

• Ett års utvidet rett til opplæring ved ett omvalg

– men du må velge om igjen på samme nivå

• To pauseår underveis i videregående opplæring

– men du må rekke å fullføre opplæringen i løpet av det året du fyller 24

Slutter du før 01.11 bruker du ikke ett år av opplæringsretten din. Slutter du etter

01.11 bruker du ett år av opplæringsretten din.
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Gratis læremiddel og utstyr på Vg1, Vg2 og Vg3

• Gratis trykte og digitale lærebøker, samt digitalt utstyr

• Det kommer sms til elevene om pc-ordningen: www.elev.rogfk.no

• Ikke-behovsprøvd utstyrsstipend fra Lånekassen 

-Stipendsatsene varierer mellom utdanningsprogrammene 

(fra 1014 til 3750 kroner for skoleåret 2016-2017)

• Les mer på www.lanekassen.no

http://www.elev.rogfk.no/
http://www.lanekassen.no/


Hva er videregående opplæring?

• Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir 

studiekompetanse.

Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til 

universiteter og høgskoler

Spesiell studiekompetanse betyr at det i tillegg stilles krav om spesielle 

fag eller fagkombinasjoner, vanligvis en realfagskombinasjon

• Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller 

uten fagbrev / svennebrev.

Gir grunnlag for videre fagskoleutdanning eller påbygg til generell 

studiekompetanse. En kan ta påbygg på Vg3 eller etter endt fag-

/svennebrev Side 4
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Hva er videregående opplæring?
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13 utdanningsprogram

5 studieforberedende utdanningsprogram:

• Idrettsfag

• Musikk, dans og drama 

• Kunst, design og arkitektur

• Media og kommunikasjon

• Studiespesialisering



8 yrkesfaglige utdanningsprogram:

• Bygg- og anleggsteknikk

• Design og håndverk / Medieproduksjon

• Elektrofag

• Helse- og oppvekstfag

• Naturbruk

• Restaurant- og matfag

• Service og samferdsel

• Teknikk og industriell produksjon

+ påbygg til generell studiekompetanse; 

Vg3 eller som et 5. år.
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Fag- og timefordeling på Vg1
Studieforberedende utdanningsprogram

Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter.

Vg1 studiespesialisering

Fellesfag (842 årstimer)

113 Norsk

140 Engelsk

140 Matematikk

140 Naturfag

84 Samfunnsfag

56 Geografi

113 Fremmedspråk

56 Kroppsøving

Totalt 842 årstimer

Vg1 media & kommunikasjon

Vg1 kunst, design & 

arkitektur

Fellesfag (702 årstimer)

113 Norsk

140 Engelsk

140 Matematikk

140 Naturfag

113 Fremmedspråk

56 Kroppsøving

Felles programfag 

(280 årstimer)

Totalt 982 årstimer

Vg1 idrettsfag,

Vg1 musikk, dans & drama

Fellesfag (646 årstimer)

113 Norsk

140 Engelsk

140 Matematikk

140 Naturfag

113 Fremmedspråk

Felles programfag 

(196 årstimer, ID)

(140 årstimer, MDD)

Valgfrie programfag 

(140 årstimer, ID)

(196 årstimer, MDD)

Kroppsøving dekkes av 

programfagene

Totalt 982 årstimer
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Fag- og timefordeling
Yrkesfaglige utdanningsprogram

Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter.

Vg1 yrkesfaglige

utdanningsprogram

Fellesfag (336 årstimer)

56 Norsk

84 Engelsk

84 Matematikk

56 Naturfag

56 Kroppsøving

Felles programfag 

(477 årstimer)

Prosjekt til fordypning 

(168 årstimer)

Totalt 981 årstimer

Vg2 yrkesfaglige

utdanningsprogram

Fellesfag (252 årstimer)

56 Norsk

56 Engelsk

84 Samfunnsfag

56 Kroppsøving

Felles programfag 

(477 årstimer)

Prosjekt til fordypning 

(253 årstimer)

Totalt 982 årstimer

Opplæring i bedrift

eller

Vg3 påbygging til generell

studiekompetanse

Fellesfag (701 årstimer)

281 Norsk

140 Matematikk

84 Naturfag

140 Historie

56 Kroppsøving

Programfag 

(140 årstimer)

fra utdanningsprogram for 

studiespesialisering

Totalt 841 årstimer
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Hva skjer fremover:

• Lokal yrkesmesse 20. desember

• Utsendelse av ”MinID”-brev

• Åpent hus på de ulike videregående skolene

• Alle elevene har tilbud om samtale med rådgiver; 

ved behov flere

• Selve innsøkingen vil skje på skolen (på vigo.no)

– Elev og foresatte har likevel det endelige ansvaret 

for at søknad blir sendt inn før 1. mars kl. 23.59 (evt. 

1. februar)

– De fleste privatskoler har inntak via vigo. Eleven må 

sende inn karakterer fra 1.termin

• I sommer får elevene påminnelse på SMS når de 

skal svare på tilbud om plass / ventelisteplass på 

vigo.no

– Forhåndssvar kan registreres på vigo.no fra 1. 

juni frem til 1.juli

• Førsteinntaket er i første uka av juli 2018 

• Andreinntaket er i slutten av juli / starten av august  

Tips!

Test at du får til å 

logge inn på vigo.no

med MinID i god tid 

før innsøkingen.

Hjelp til MinID? 

Kontakt brukerstøtte

• 800 30 300

• minid@difi.no

Les mer på vilbli.no

* Har du ikke 

mobiltelefon må du 

bruke PIN-koder fra 

kodebrevet hver gang 

du skal logge inn på 

vigo.no med MinID

http://www.vigo.no/
http://www.vigo.no/
http://www.vigo.no/
mailto:minid@difi.no
http://www.vilbli.no/
http://www.vigo.no/


Nyttige tips og råd

• Husk søknadsfristen

• Sett alltid opp tre forskjellige utdanningsprogram i prioritert rekkefølge (med tre ulike 

skoler under hvert utdanningsprogram)

• Sørge for at opplysninger som kan ha betydning for inntaket eller opplæringen blir 

videreformidlet til inntakskontoret: Tilleggspoeng for idrett, eventuelt oppholdstillatelse, 

andre relevante opplysninger

• Ta kontakt med inntakskontoret om eleven angrer på valgene etter søknadsfristen.

• Eleven kan miste plassen dersom han / hun

– ikke svarer til riktig tid

– ikke møter første skoledag

• Klagefristen er 3 uker etter at eleven fikk inntaksmeldingen

• Husk: Eleven har kun krav på ett av tre valgte utdanningsprogram (ikke krav på skole)
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Viktige nettsteder:
Innsøking: 

• www.vigo.no

Informasjon om videregående opplæring:

• www.vilbli.no (velg Rogaland fylke)

Informasjon om Rogaland fylke sine skoler:

• www.31skoler.no (bl.a. inntakspoenggrenser og fagtilbud)

Fylkeskommunen sine utdanningssider:

• http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning

Informasjon om åpent hus:

• www.rogaland.skoleogarbeidsliv.no

Om ulike yrker og utdanningsveier:

• www.utdanning.no

Skolens hjemmeside – Rådgiver:

• http://www.minskole.no/lundehaugen/artikkel/54379 Side 12

http://www.vigo.no/
http://www.vilbli.no/
http://www.31skoler.no/
http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning
http://www.utdanning.no/
http://www.minskole.no/lundehaugen/artikkel/54379
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Til slutt…

• Engasjer deg – gi impulser og snakk om 

de mulighetene som finnes

• Besøk videregående skoler – Åpent hus

• Snakk om og med forskjellige 

yrkesutøvere og elever i videregående 

skole

Ta gjerne kontakt:
dag.thomas.kvalvik@sandnes.kommune.no

siri.myhren.petersen@sandnes.kommune.no

Lykke til med valget!

mailto:dag.thomas.kvalvik@sandnes.kommune.no
mailto:siri.myhren.petersen@sandnes.kommune.no

