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Søknadsfrist

1. mars 2023 kl. 23.59
Dette er onsdag i vinterferien, alle elever MÅ 
søke innen 24. februar hvis de vil ha hjelp. 
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www.vigo.no
Elevene søker skole på  www.vigo.no, der de logger inn med MinID eller BankID.

Elevene må ha med MinID eller BankID i tillegg til personnummer når vi skal søke.

Nytt i år er at elevene må bestille MinID selv hvis de ikke allerede har det eller har 
BankID.

ALLE elever får hjelp av rådgiver til å legge inn søknad på skolen i februar.

De kan endre på søknaden så mange ganger de vil frem til 1. mars.

Søkeren må ikke sette opp skoleønsker som innebærer geografisk flytting, hvis 
flytting er uaktuelt. 
Søkere som ikke overholder søknadsfristene, kan ikke regne med å få sin søknad 
behandlet. 

 

http://www.vigo.no/
https://eid.difi.no/nb/minid/hvordan-registrere-minid-bruker-med-minid-aktiveringsbrev
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Beregning av karakterpoeng
Det er avsluttende karakterer i alle fag som legges til grunn, det vil si 

alle standpunkt- og eksamenskarakterer.

Valgfag teller med én karakter, gjennomsnittet av alle valgfag. 
Se her for mer informasjon:
https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/inntaksregler-og-poengberegning/a/
032609
Sjekk ut poenggrensene de tre siste skoleårene. Husk at det som 
oppgis her er den aller siste som kom inn. 
Her finner du også poenggrensene til VG1 og VG2.

https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/inntaksregler-og-poengberegning/a/032609
https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/inntaksregler-og-poengberegning/a/032609
https://v2.vilbli.no/Data/Artikkelvedlegg/032738/Poenggrensertil2022202306092022.pdf
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Endre søknad etter 1. mars?

Elevene kan endre sin søknad i Vigo helt fram til søknadsfristen. De som 
ønsker å endre søknaden etter søknadsfristen må ha en god grunn. Eksempel 
på dette er:   

■ søkeren har flyttet til en annen region 

■ søkerens livssituasjon er betydelig endret etter søknadsfristen  

Elevene kan endre mobilnummer og e-postadresse frem til 1. juli 2023

Husk å legge inn privat e-postadresse, for Googlekontoen på skolen avsluttes i 
sommer. 
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Antall ønsker
ALLE elever MÅ ha 3 ulike utdanningsprogram på sin søknad i 
prioritert rekkefølge. De kan ha inntil 3 skoler på hvert 
utdanningsprogram

Søkere til vg1 som ikke kommer inn på noen av sine ønskede 
skoler, vil få plass på et av tre ønskede programområder, men på en 
annen skole.  

Søkere har ikke rett til inntak på en bestemt skole, og kan dermed 
ikke klage på skoleplasseringen (§ 6-10 i forskrift til opplæringsloven).

Elevene har fått en oppgave i Classroom i faget Utdanningsvalg der 
de skal øve på å sette opp valg
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Eksempel
1. Studiespesialisering

1. St. Olav
2. Stavanger katedralskole
3. Randaberg

2. Medier og kommunikasjon
1. Hetland
2. Bergeland

3. Idrettsfag
1. St. Svithun
2. Jåttå

Har eleven gode nok 
karakterer til å komme inn på 

førstevalget, 
er det der eleven får tilbud.
 Hvis ikke så går det videre 

på prioriteringene. 
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Fremmedspråk
I søknaden registrerer elevene hvilket fremmedspråk de har hatt på ungdomsskolen

Kun fremmedspråk på nivå II på Hetland vgs., St. Olav vgs. og Stavanger katedralskole

Disse skolene tilbyr bare fremmedspråk på nivå II og ikke nybegynner. Elever som ikke har hatt 
fremmedspråk i grunnskolen (fransk, spansk eller tysk) vil ikke kunne oppnå studiekompetanse 
dersom de søker og kommer inn på skoler som bare tilbyr fremmedspråk på nivå II.  

Dette betyr at elever som har hatt engelsk fordypning ikke kan velge å gå på Hetland, St Olav eller 
Stavanger katedralskole om de skal oppnå studiekompetanse. De må velge en av de andre skolene  
som tilbyr fremmedspråk på nivå I.

Et unntak kan være elever som har et annet morsmål enn norsk, og velger å ta morsmålet som 
privatist. Se udir.no for oversikt over fremmedspråk for privatister. Eleven må 
kontakte privatistkontoret for å finne ut om det blir avlagt privatisteksamen i morsmålet i Rogaland. 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/privatist/fremmedsprak-for-privatister/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/eksamen-for-elever-og-privatister/eksamen-for-privatister/kontakt-privatistkontoret/
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Matematikk
Elevene registrerer ønsker til matematikk i søknaden
Vg1 – praktisk eller teoretisk matematikk?
Matematikk er obligatorisk på Vg1. Du skal ha 140 timer 
(5 undervisningstimer i uken) matematikk i de studieforberedende 
utdanningsprogrammene, mens du på yrkesfag skal ha 84 timer (3 
undervisningstimer i uken). 
Du må velge mellom matematikk 1P og 1T.
P står for «praktisk» og T står for «teoretisk»
Les mer om valg av  matematikk

https://utdanning.no/tema/utdanning_hjelp_og_veiledning/valg_av_matematikk_pa_videregaende
https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/valg-av-matematikk/a/034872
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Viktig informasjon - etter inntak
- Etter første inntak i begynnelsen av juli blir det sendt SMS til det mobilnummeret søkeren har 

oppgitt i Vigo. Søkeren må registrere svar på Vigo innen svarfristen. Det blir sendt ny SMS til de 
som får plass etter andre inntak i månedsskiftet juli/august.

- Alle må svare på tilbud om skoleplass/venteplass, også de som takker nei til tilbud. Etter 
svarfrist blir det sendt purring på SMS til de som ikke har svart. 

- Søkere som ikke svarer innen fristen blir strøket fra inntaket og mister tildelt 
skoleplass/ventelisteplass. De har ikke krav på nytt tilbud.

- Alle søkere får oppgitt hvor de står på venteliste på alle høyere ønsker enn der de har fått 
tilbud. Det er ikke mulig å stå på venteliste til lavere ønsker. Dersom søkeren får tilbud om 
skoleplass og samtidig ønsker å stå på venteliste til høyere ønsker, faller den tilbudte 
skoleplassen automatisk  bort dersom søkeren får tilbud om skoleplass på høyere ønske. 

- I tråd med den lokale inntaksforskriften (§ 21), mister elever som uteblir første skoledag 
skoleplassen. Dette gjelder dersom det ikke er gjort avtale med skolen om permisjon og 
lignende. Dato og klokkeslett for skolestart er oppgitt i Vigo for de fleste tilbudene. 
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Utdanningsprogrammene - 
studieforberedende

■ Typiske “lesefag” som norsk, matematikk, samfunnsfag, historie, 
naturfag og fremmedspråk

■ På VG2 velger eleven hvilken retning de vil fordype seg i, realfag, 
språk, samfunnsfag eller økonomi.

■ I tillegg har du fag fra utdanningsprogrammet ditt, for eksempel 
musikk, toppidrett, design og arkitektur eller fysikk.

■ Når du har fullført og bestått tre år i skole, får du studiekompetanse
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Utdanningsprogrammene - yrkesfaglig
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Nye utdanningsprogram 
Studieforberedende med helse- og oppvekst Bergeland vgs
Automatisering og robotikk med studiespesialisering, 3-årig 
Godalen
Drone VG2 Sola vgs 

https://www.bergeland.vgs.no/hovedmeny/utdanningstilbud/studieforberedende-med-helse-og-oppvekst/
https://www.godalen.vgs.no/fokusnyhet/nytt-utanningstilbud-automatisering-og-robotikk-med-studiespesialisering-3-arig.129107.aspx
https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/vg-2-drone/a/035048
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Yrkesfag

I de fleste yrkesfag gis opplæringen to år i skole og to år i 
bedrift. Opplæring i bedrift kalles læretid. I læretiden er 
det mulighet for lønn
Når du har fullført og bestått en yrkesfaglig opplæring, får 
du yrkeskompetanse.
Med yrkeskompetansen kan du velge å søke jobb eller ta 
videre utdanning ved en fagskole.
Du har også rett til å ta påbygging til generell 
studiekompetanse
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Forskjellen på de to retningene
https://www.youtube.com/watch?v=wN5_E1Kmo14&t=120s

Anbefalingen 
er at elever bør 
ha et snitt på 
rundt 4 eller 
høyere dersom 
de skal gå på 
studieforbered
ende.

https://www.youtube.com/watch?v=wN5_E1Kmo14&t=120s
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Idrettsfag
Søkere til utdanningsprogrammet vg1 idrettsfag kan få 7 eller 15 
tilleggspoeng, avhengig av nivået de har i idretten.

Vedleggsskjema må fylles ut og attesteres av en krets eller et forbund for at 
søkeren skal få tilleggspoeng. 

Denne dokumentasjonen må de sende til skolen de har som førsteønske 
på idrettsfag.  

Skjema finnes på skolenes hjemmesider (feks. St. Svithun, Jåttå) og på 
vigo.no

Frist for å sende inn er 1. mars. 

https://www.svithun.vgs.no/_f/p32/i8f2ed74f-155c-4e20-981f-2d3bae099511/idrettsfag_tilleggspoeng.pdf
https://www.jaattaa.vgs.no/hovedmeny/utdanningstilbud/idrettsfag/
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Talenter mot toppen (TMT)  

Talenter mot toppen (TMT) tilbys ved St. Svithun vgs. (studiespesialisering) og 
Jåttå vgs. (vg1 bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag).

Svithun tilbyr kun fremmedspråk på nivå II på TMT. 

Søker må ha tilbudet som første ønske for å bli vurdert som søker.

Elever som søker dette tilbudet må, i tillegg til å velge programområde og skole, 
huske å krysse av i feltet for TMT i det elektroniske søknadsskjemaet.

Elevene må også sende inn vedleggsskjema til St. Svithun vgs. Søkere som 
mangler dette skjemaet blir ikke vurdert.   

Les mer om Talenter mot toppen 

https://www.svithun.vgs.no/hovedmeny/utdanningstilbud/studiespesialisering-med-toppidrett/talenter-mot-toppen/
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Toppidrett
Toppidrett  

St. Svithun vgs. tilbyr studiespesialisering med toppidrett. 

Søkere sender inn skjema fra skolens hjemmeside. 

St.Svithun tilbyr kun fremmedspråk på nivå II på Toppidrett.

I tillegg til idrettslig nivå kreves minst 40 karakterpoeng. 

Jåttå vgs. tilbyr yrkesfag med toppidrett på utdanningsprogrammene 
helse- og oppvekstfag, og bygg- og anleggsteknikk. 

Søkere til toppidrett ved Jåttå vgs. sender ikke inn skjema for å 
dokumentere ferdighetsnivå.  

https://www.svithun.vgs.no/hovedmeny/utdanningstilbud/studiespesialisering-med-toppidrett/toppidrettslinjen/
https://www.jaattaa.vgs.no/hovedmeny/utdanningstilbud/
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Musikk, dans og drama, tilleggspoeng  

Søkere til vg1 musikk, dans og drama skal ikke fylle ut eget 
vedleggsskjema. 

Alle primærsøkere blir kontaktet av skolen de har satt opp som 
første ønske. 

De får tilbud om å delta på en ferdighetsprøve som viser hvilket nivå 
de er på i fordypningen de har søkt på. Deltakerne kan få 0, 7 eller 
15 tilleggspoeng.
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Friskoler

Man kan søke på alle friskolene i Rogaland gjennom vigo.no. 

Når man søker plass på friskoler, kommer det opp informasjon 
om at man må betale egenandel ved disse skolene. Etter 
søknadsfristen videresendes søkerlistene til skolene, som selv 
har ansvar for inntaket. 

Søkere som får plass ved en friskole, og vet at de skal ta imot 
plassen, må takke nei til et eventuelt tilbud om skoleplass ved en 
offentlig skole. 

http://vigo.no/
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Bruk hjemmesidene
Alle de videregående skolene har hjemmesidene med god 
og nyttig informasjon. Bruk disse!

På www.vilbli.no finner dere all nyttig informasjon dere 
trenger om vgs
På karriererveiledning.no kan du få råd hvis du ikke vet hva 
du skal velge

http://www.vilbli.no
https://karriereveiledning.no/karrierevalg#?situation=57
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Hvordan ta gode valg?
Valget må være basert på elevens interesser, evner, ønsker 
og motivasjon.
Det er elevens valg og elevens motivasjon er viktig!

Ungdom og utdanningsvalg
https://www.youtube.com/watch?v=k5szaXiWH-8

https://www.youtube.com/watch?v=k5szaXiWH-8
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Trenger du mer info?
Ta gjerne kontakt med rådgiver

anita.fjellheim@stavangerskolen.no
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Kannik
Eksamen (Sentralt gitt eksamen - SGE)

■ Alle elever kommer opp i et skriftlig fag*
■ Alle fagene trekkes 12.05.23 (elever får vite hvilket fag de 

kommer opp i)
■ Matematikk 22.05.23
■ Engelsk 23.05.23
■ Norsk** 24.05.23 og 25.05.23 

*Elever med IOP/vedtak om spesialundervisning og ikke har vurdering 
med karakter kommer ikke opp i eksamen i gjeldende fag. 
** Elever med rett til fritak fra vurdering med karakter i sidemål har 
eksamen en dag (25.05.23).

■ Alle eksamener varer i 5 timer
■ Norsk (Forberedelsesdag 23.05.23, med materiell)

■ Alle hjelpemidler er tillatt unntatt kommunikasjon 
(nett, mobil, digital klokke m.m.) 

■ Oppgaver: Refleksjon og langsvar
■ To eksamensdager - Bokmål og sidemål

■ Engelsk (Forberedelsesdag 22.05.23, med materiell)
■ Alle hjelpemidler er tillatt unntatt kommunikasjon 

(nett, mobil, digital klokke m.m.) 
■ Ulike oppgaver (Spm. til tekster og eng. tekstskriving)

■ Matematikk (Forberedelsesdag 16.05.23, uten materiell)
■ Delprøve 1 

■ Tillatte hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal 
og gradskive)

■ Delprøve 2 
■ Alle hjelpemidler er tillatt unntatt 

kommunikasjon (nett, mobil, digital klokke 
m.m.)
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Kannik
Eksamen (Lokalt gitt eksamen -LGE)
7. eller 14. juni 2023
■ Alle elever kommer opp i et muntlig fag*
■ Norsk 
■ Matematikk (muntlig praktisk)
■ Engelsk
■ Naturfag (muntlig praktisk)
■ Samfunnsfag
■ Krle
■ Fremmedspråk/fordypning (no/eng)
Gjennomføringen av lokalt gitt muntlig eksamen kan vare 
inntil 30 (45 minutter i muntlig praktisk eksamen) for hver 
elev. 
* Elever med iop/vedtak om spesialundervisning og ikke har 
vurdering med karakter kommer ikke opp i eksamen i gjeldende 
fag.
■ Eksamensform

■ Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i 48 timer 
før eksamensdagen.

■ Elevene får tema/problemstilling 24 timer før 
eksamensdagen.

■ Selve eksamen varer i 30/45 minutter. Eleven kan 
bruke max 1/3 på presentasjon av tema. Utspørring og 
eksaminasjon av faglærer i ca 2/3. 

■ Det brukes eksterne sensorer (Lærere fra andre 
Stavangerskoler).

Nytt i år:
Muntlig-praktisk eksamen i matematikk og naturfag
Det praktiske innslaget kan for eksempel være noe eleven 
utfører eller demonstrerer. Det praktiske innslaget kan 
bygge på noe eleven har laget eller samlet i løpet av 
opplæringen, enten ved at de rekonstruerer noe praktisk de 
har gjort i opplæringen eller at de bygger videre på en 
praktisk oppgave de har hatt. Det praktiske innslaget må 
tilpasses tidsrammen for eksamen. For muntlig- praktisk 
eksamen er tidsrammen inntil 45 minutter for hver elev. 
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Kannik
■ Elever kan søke om utvidet 

tid pga allergier og hvis 
eleven har dysleksi. Her 
kreves legeerklæring 
og/eller sakkyndig vurdering 
fra ppt.

■ Elever med spesielle behov 
kan søke om tilrettelegging i 
forbindelse med eksamen, 
men ikke slik at 
kompetansemålene ikke blir 
prøvd.

Søknad sendes rektor.

■ Se på udir.no for:
■ Eksempeloppgaver
■ Tidligere oppgaver m.m.



STAVANGER KOMMUNE



STAVANGER KOMMUNE

Kannik
■ Hva er fusk?
■ Det er fusk å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å 

bruke oversettelsesprogrammer i språkfag. I fag som har 
todelt eksamen er det fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av 
eksamen.

■ Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike 
regler for hva som er fusk på prøver underveis i skoleåret, og 
hva som er fusk til eksamen.

■ Hva er konsekvensene av fusk til eksamen?
■ Det er svært alvorlig å fuske til eksamen. Konsekvensene av 

fusk eller forsøk på fusk er:
■ Eleven kan få eksamen i faget annullert.
■ Eleven som får eksamen annullert, mister 

standpunktkarakteren i faget.
■ Hva er plagiat?
■ Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi 

kilden.
■ Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, er det ikke plagiat å 

bruke kilder. Dersom kandidaten bruker kilder, skal disse 
oppgis på en etterrettelig måte. Dette er omtalt både i 
eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til 
eksamensoppgaven.

■ Hva kan være konsekvenser ved plagiat?
■ Når en elev i stor grad benytter klipp og lim fra andres 

tekster, kan det være vanskelig å se elevens individuelle 
kompetanse. Dette kan føre til lavere måloppnåelse.
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Varsling
- Elev og foresatte skal
varsles skriftlig ved fare for at
elev ikke får karakter 
(ikke vurderingsgrunnlag – IV) 

i halvårsvurdering og/eller
standpunkt.

- Elev og foresatte skal
varsles skriftlig ved fare for at
elev får Nokså godt (NG) eller
Lite godt (LG) i orden/oppførsel i
halvårsvurdering eller
standpunkt.
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■ Elever/foresatte kan klage på standpunktkarakterer 
(fag og orden/oppførsel) og eksamen.

■ Ved muntlig eksamen (LGE) kan det kun klages på 
eventuelle formelle feil.

Se Kannik skole 
sine hjemmesider 
www.minskole.no/kannik/ 

Klager 10. trinn  2023

http://www.minskole.no/kannik/
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Vitnemål

■ Høytidelig 
vitnemålsutdeling i 
gymsalen

■ Onsdag 21. juni kl. 18.00


