
TIL ELEVER OG FORESATTE PÅ 10.TRINN

Det nærmer seg søkeprosessen til videregående opplæring. Noen er enda
usikre på hva de vil søke, mens andre har bestemt seg.
Rådgiversamtalene om veien videre er godt i gang - gode og nyttige samtaler.
Det er også fullt mulig for foresatte å ta kontakt på telefon eller mail angående
videregående opplæring og spørsmål rundt det.

Søknad til videregående opplæring:
PIN-kodebrevet:
Tjenesten med utsending av Pin-koder for MinID er opphørt. Dette er nå erstattet
av et aktiveringsbrev. Dette brevet trenger elevene for å opprette en egen MinID profil/konto.
De trenger koder fra egen MinID-bruker eller BankID for å søke skoleplass i Vigo.
Elever som ønsker en MinID profil/konto må nå selv bestille sitt aktiveringsbrev - NB Dette
er nytt i år! De må også selv aktivere sin MinID profil/konto innen fristen for aktivering. Hvis
ikke, må det bestilles nytt aktiveringsbrev. Det tar ca 10 dager fra bestilling til mottak av
brevet, så lurt å gjøre dette i god tid. Vi oppfordrer dere til å gjøre dere kjent med den nye
prosedyren og bestille MinID (aktiveringsbrev + profil/konto) i god tid før søknad til
videregående opplæring. Snakk med ungdommen og gjør dette allerede nå  :-)

Bestilling av aktiveringsbrev: Hvordan bestille aktiveringsbrev
Hvordan registrere MinID bruker med aktiveringsbrev: Hvordan registrere MinID bruker med
aktiveringsbrev

Hva er MinID?
MinID er en personlig elektronisk ID (identifikasjon) som gir deg tilgang til offentlige tjenester
på nettet. Det er også mulig å søke skoleplass på www.vigo.no med BankID.

Innsøking / Oppsett av søknad:
Vi hjelper alle elevene med registrering og oppsett av søknad i en av utdanningsvalgtimene.
Tidspunktene blir annonsert i god tid på arbeidsplaner til klassene og i classroom. Vigo
åpner for registrering i starten av januar 2023, men vi anbefaler at elevene venter med å
registrere søknad slik at vi kan veilede dem godt gjennom. Endring på søknaden kan gjøres
frem til 1.mars kl. 23.59. Viktig at elevene har registrert MinID-bruker i god tid før innsøking
dersom de trenger det.

Mini-utdanningsmesse på Kristianslyst
Torsdag 12.januar 2023. Se eget skriv og info på hjemmesiden om organisering og tidspunkt
når det nærmer seg. Obligatorisk for elevene, håper flere av dere foresatte også tar turen.

Åpne skoledager:
På nyåret tilbyr de ulike videregående skolene åpne hus og vi oppfordrer elever og foresatte
til å besøke aktuelle skoler for omvisning og nyttig informasjon. Se link her for datoer og
tidspunkt for den enkelte skole: Åpendag VGS
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