
Informasjon om inntak til videregående skole 

 

Når inntaket til videregående skoler er klart, vil du få en melding på SMS til det 
nummeret du oppga i det elektroniske søknadsskjemaet. Førsteinntaket gjøres 
i begynnelsen av juli. Du må da logge deg inn på vigo.no og svare på tilbudet. 
Svarfristen er ca. en uke etter inntaksdato. Sjekk allerede nå at du vet hvor PIN-
kodebrevet ditt er/husker passordet ditt. Test at du får til å logge inn på vigo.no 
med MinID med fødselsnummer, selvvalgt passord og kode på SMS i god tid 
før svarfristen.   

 Har du fått tilbud om plass på ditt første ønske? Du bør svare ja. Du får 
ikke tilbud om plass på lavere ønsker. 

 Har du fått tilbud om plass på et lavere ønske og ventelisteplass på 
høyere ønsker? Du bør svare ja til begge deler. Men hvis du senere får 
tilbud om plass på et høyere ønske, har du ikke lenger plassen du takket 
ja til tidligere. Det er ikke mulig å stå på venteliste til lavere ønsker. 

 Har du bare fått tilbud om ventelisteplass? Du bør svare ja. Svarer du 
nei, tas du ut av inntakssystemet.   

Husk: Dersom du ikke svarer innen fristen mister du tildelt 
skoleplass/ventelisteplass og har ikke krav på nytt tilbud. Dato og klokkeslett 
for skolestart er oppgitt på det elektroniske svarkortet for de fleste tilbud. Om 
du ikke møter opp første skoledag kan du miste tildelt plass dersom du ikke 
har fått godkjenning fra skolen.   

Alle søkere til videregående opplæring kan legge inn elektronisk forhåndssvar. 
Dette kan gjøres på vigo.no fra 1.juni og frem til 1.juli.  Legger du inn 
forhåndssvar takker du ja til tilbud om skoleplass og til å stå på ventelisteplass 
på eventuelle høyere ønsker. 

Kontaktinformasjon til Inntakskontoret i Rogaland fylke: 

Tlf.: 51 51 69 00 

Kl. 10.00-14.00 

inntak@rogfk.no 

 


