
FORELDREMØTE 
10. TRINN

SØKNAD

VIDEREGÅENDE SKOLE

https://youtu.be/hXAJH4lakF0
https://youtu.be/hXAJH4lakF0


Det store valget

www.you-portalen.no

Å bli klar til velge utdanningsprogram 
på videregående skole er en arbeidsom og 
tidkrevende prosess.

Å kunne gjøre et klokt valg avhenger at du:

• Har kunnskaper om deg selv, dine interesser, 
evner og anlegg.

• Har kunnskaper om innholdet i de ulike 
utdanningsprogrammene.

• Har kunnskaper om hva du kan bli etter de 
ulike utdanningsprogrammene.



Informasjon på skolens hjemmeside

• www.linksidene.no/smiodden

• Rådgiver, den enkelte klasse (abonnere)

• Skolen videresender informasjon fra vgs., inntakskontor og legger ut annen nødvendig 
informasjon

• ÅPENT HUS – skolens hjemmeside

• UV-faget

• YOU-portalen

• Hospitering 

• Besøk fra «alle» videregående skoler

• Yrkesmesse på skolen

• Andre besøk

http://www.linksidene.no/smiodden
http://rogaland.skoleogarbeidsliv.no/
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Videregående skole

www.vilbli.no

 FYLKENES INFORMASJONSTJENESTE

 UTDANNINGSPROGRAM, YRKER

 SØKNAD, SVAR, REGLER

 SKJEMA OG VEDLEGG

 INNTAKSGRENSER

www.utdanning.no

 UTDANNINGSSYSTEMET, YRKER

 KARRIEREPLANLEGGER

 ULIKE LENKER

5 studieforberedende
• Idrettsfag
• Musikk, dans og drama
• Studiespesialisering
• Media og kommunikasjon
• Kunst, design og arkitektur

• 10 yrkesfaglige
•Bygg- og anleggsteknikk
•Design og tradisjonshåndverk
•Elektrofag
•Helse- og oppvekstfag
•Naturbruk (grønn og blå)
•Restaurant- og matfag
•Salg, service og reiseliv
•Teknikk og industriell produksjon
•Frisør, blomster og interiørdesign
•Informasjonsteknologi og medieproduksjon

+ Påbygging til generell studiekompetanse

http://www.vilbli.no/
http://www.utdanning.no/








Det store valget

www.you-portalen.no

Å bli klar til velge utdanningsprogram 

på videregående skole er en arbeidsom 

og tidkrevende prosess.

Å kunne gjøre et klokt valg avhenger at 

du:

• Har kunnskaper om deg selv, dine 

interesser, evner og anlegg.

• Har kunnskaper om innholdet i de ulike 

utdanningsprogrammene.

• Har kunnskaper om hva du kan bli etter 

de ulike utdanningsprogrammene.

www.vilbli.no
• Alt av informasjon om resten av livet…
• Velg Rogaland fylke
• Inntaksgrenser 2018 + 2019

http://www.vilbli.no/


Studieretning Skole
Inntakskrav

siste inntak

Eget snitt
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«SØKNADSSKJEMA»



Noen vanlige feil

• Å velge det kompiser og venninner velger.

• Å velge det en gutt du er forelsket i velger.

• Å velge skole i stedet for utdannings-program.

• Å velge noe man ikke har satt seg skikkelig inn i hva er.

• Å velge det mor og far vil du skal velge.

• Å ikke høre på mor og far, eller andre…

www.you-portalen.no

Det store valget



www.you-portalen.no

ET KLOKT VALG BASERT PÅ KUNNSKAP

Velg ut i fra det du vet om deg 

selv:

• Hvem du er.

• Hva du passer til.

• Hva du liker å holde på med.

• Hva du er interessert i.

• Hva du er motivert for.

Velg ut i fra det du vet om yrker og utdanninger.

• Hvilke utdanningsprogram og programområder kan jeg 

velge?

• Hva kan jeg bli etter de ulike utdanningsprogrammene?

• Hvordan er det å jobbe i de yrkene jeg ser for meg?

Det store valget



SØKNAD og MinId
• Søknadsfrist 1. mars

• Søker med elevene på skolen -

• De kan endre søknad helt fram til fristen går ut

• Svar på tildeling av skoleplass
• PIN-Koder og passord fra søknad

• Forhåndssvar ikke mulig før juni  

• Oppmøte første skoledag
• Personlig eller godkjent permisjon

• Ventelister

• www.vigo.no
• Søkeside – MinID

• Informasjon om søknad og søkeprosess

http://www.vigo.no/
http://www.linksidene.no/minskole/Smiodden/pilot.nsf/article/S%F8knad-til-vgs---MinID?OpenDocument&u=Rådgiver


Særskilte forhold

• Ungdomsretten 
• mulighet for omvalg

• VEDLEGG OG EKSTRAPOENG
• Idrettsfag og toppidrett
• Musikk, dans og drama

• Elever med særskilte behov
• Påbygg og Rogalandsretten
• Generell- og spesiell studiekompetanse
• 2. fremmedspråk

• NIVÅ 1 OG NIVÅ 2



Karakterer, eksamen, klagerett
• Standpunktkarakterer i fag

• Klagefrist 10 dager – kontakt skolen for avklaring – klage sendes 
til rektor

• Fritak for karakter  - Ikke grunnlag for karakter

• Underveisvurdering, halvårsvurdering

• Skolen skal gi Varsel til hjemmet ved fare for ”Ikke grunnlag”

• Orden og oppførsel

• SKOLEN SKAL GI Varsel til hjemmet ved fare for NG eller LG

”Til deg på 10. trinn”

(brosjyre fra Fylkesmannen med 
informasjon om eksamen, 

karaktersetting og retten til å klage 
på karakterer )

http://www.linksidene.no/minskole/Smiodden/pilot.nsf/ntr/3C2B718A4F1E7324C12578000033A5C8/$FILE/Til_deg_på_10._trinn_reviderthøst2010bm.doc._Qmofc%5b1%5d.pdf


Eksamen

Skriftlig eksamen (SGE) - ett fag
• Matematikk – 19. mai

• Engelsk – 20. mai
• Forberedelse 19. MAI

• Norsk (hovedmål og sidemål) – 26. og 27. mai
• Forberedelse 25. MAI

• Klagefrist 10 dager – konferer med skolen

• Særskilte behov

Muntlig eksamen (LGE) - eleven trekkes ut i ett fag
• Onsdag 17. juni

• fagdag og forberedelsesdag før dette

• Norsk, matematikk, engelsk, samfunn, RLE, naturfag, tilvalgsfag

• Klagefrist 10 dager – kun på formelle feil



Avslutning og vitnemålsutdeling

• Kvernevikhallen
• torsdag 18. juni

• Ytterligere informasjon
• Skolens hjemmeside

• Alle infoskriv

• Denne presentasjonen

• Linker 

• Info fra vgs. – Åpent Hus

•https://rogaland.skoleogarbeidsliv.no/

https://rogaland.skoleogarbeidsliv.no/

