
Velkommen til foreldremøte

tema

Innsøking til videregående skole

Husk at, selv om det er du som er på dette møtet, er temaet

elevens valg!
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Søknad til videregående opplæring 2020/2021

Søknadsprosessen

1. Pin-kode (min Id)
Mottatt brev fra DIFI

2. Tilbudet er klart 6/1- 2020
og finnes i VilBli.no og 
ViGo.no

3. Søknad med vedlegg skrives.

4. Svar fra fylkeskommunen

• 3. feb. 2020 kl 23:59 
(fortrinnsrett, individuell behandling)

• 2. mar-2020 kl 23:59 
(fellesinntak søker m/u meldeskjema) 

1. Inntak fortrinnsrett og organisering av spesialundervisning – slutten av mars
2, Inntak etter individuell behandling april/mai (de fleste grupper)
3. Inntak etter individuell behandling § 6-25 (50%) 

videregående får svar i mai/juni elevene får svar i fellesinntaket i juni 
4. Fellesinntaket starten av juli

Andre inntak starten av august

5. Svar fra eleven Svarfrist oppgis i svaret fra fylket
Forhåndssvar (kan legges inn i tidsrommet 1/6-1/7)
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Hvordan er videregående skole bygd opp? 

Rogalandsretten
Påbygging 23 t/u

Studiekompetanse

Generell

Spesiell

Yrkeskompetanse

Grunnkompetanse

I tillegg kommer noen tilpassede tilbud

Søknad til videregående opplæring 2020/2021
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Søknad til videregående opplæring 2020/2021

Kompetanser etter videregående skole

Studiekompetanse (5+)

generell

spesiell (oftest krav om realfag)

Yrkeskompetanse (10)

Fagbrev, 

svennebrev, 

sertifikat 

eller lignende

Grunnkompetanse

kompetanse på et lavere nivå enn studie- eller yrkeskompetanse
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Litt fakta

Eleven kan velge mellom:

• 25 fylkeskommunale skoler og 2 skolesentre i Rogaland 

• Noen fylkeskommunale skoler i Vest-Agder (Eilert Sundt vgs Lista og Lyngdal, 

Flekkefjord vgs Kvinesdal og Flekkefjord og Sirdal videregående skole)

• Private videregående skoler i flere fylker

I 2019/20:  

• 17 000 elever på 17 600 fylkeskommunale skoleplasser

• 1 300 elever på 1 550 privat-/friskoleplasser

50/50 Studieforberedende-/yrkesfaglige utdanningsprogram

Søknad til videregående opplæring 2020/2021

90% kommer inn på første ønskede utdanningsprogram

85% får første ønske m.h.t. utdanningsprogram og skole

5



1. november er telledato for bruk av rett

Det er umulig å gjøre endringer på søknaden etter 1. inntak er kjørt

Endringer etter 1. mars må begrunnes meget godt

Søknad til videregående opplæring 2020/2021

Ungdomsretten

Rett til 3 år på videregående skole innen fylte 24 år

Rett til ett omvalg, på samme nivå, som gir utvidet tid til å fullføre. 
(omvalg etter VG1 +1 år, omvalg etter VG2 +2 år) Flere omvalg gir ingen 

utvidelse av ungdomsretten.

Etter søknad til fylkeskommunen kan en få utsatt rett og frist

Kan ikke gå om igjen samme utdanningsprogram for å forbedre karakterer

Det bør søkes på 3 utdanningsprogram (ungdomsretten)

Innen hvert utdanningsprogram kan det søkes inntil 3 skoler
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Karakterene fra grunnskolen bestemmer inntak 

Ved likt antall konkurransepoeng trekker VIGO maskinelt

Dersom en ikke kommer inn på første ønsket

a) lavere prioriterte skoler på samme utdanningsprogram

b) videre til neste utdanningsprogram

Søkere som ikke fører opp 3 utdanningsprogram 

kan bli plassert på utdanningsprogram der det er ledig kapasitet

Det søkes på søknadsskjemaet for fylket der en bor

Om vi søker tilbud i Vest-Agder skal egen søknad sendes dit 

Inntaket er enkeltvedtak som kan påklages

MEN søker kan ikke klage på skoleplassering

Søknad til videregående opplæring 2020/2021
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Søknad til videregående opplæring 2020/2021

Ikke alle kommer inn på VG2 ønsket sitt

Kan ha 2 1-ere og bli fulltidselev

Kan ha 3 1-ere og bli deltidselev (-100 fylkespoeng)

1-2 IV medfører at en blir deltidselev (-100 fylkespoeng)

Opptak med for mange 1-ere eller IV-er kan vurderes av rektor. 

Spesielle regler gjelder elever som går mot grunnkompetanse 

eller av andre grunner må behandles spesielt

3 IV ikke kvalifisert til VG2 evt. VG3

4 1-ere ikke kvalifisert til inntak neste år

78,1% består VGS i løpet av 5 år i Rogaland

Tar vi med dem som går mot grunnkompetanse er prosenten 86,3

88,5% studiekompetanse 83,5% yrkesforberedende

Sist år sluttet 3,2% av elevene i VGS i Rogaland

Litt om dropout
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Søknad til videregående opplæring 2020/2021

Utvekslingselever må søke VG3 (studieforberedende løp)

Prioriteres etter elever som har fullført og bestått VG2 som fulltidselever 

på skolen det søkes VG3 på.

Men utvekslingselever prioriteres før elever som ønsker å bytte skole 

eller elever som har hatt friår.

Dersom det er flere søkere, enn ledige plasser, vurderes søkerne etter 

karakterene en fikk på VG1

Tilbud om andre fremmedspråk

Ikke alle skoler tilbyr begynneropplæring i 2. fremmedspråk

St- Olav, Stavanger Katedralskole, Hetland tilbyr ikke dette

Elevene kan, som hovedregel, ikke bytte 2. fremmedspråk

Flytting

Frist for endring seinest 23. juni

Kontakt fylket det flyttes til i god tid på forhånd

NB meld flytting til folkeregisteret
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Søknad til videregående opplæring 2020/2021

Lim inn s 6 og 7 ( hvordan går det med de 11% eller 33% 

som ikke består i løpet av 5 år fra 
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19,3 % av elevene
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Stadig flere består i løpet av 5 år i Rogaland, 

men likevel færre en vi bør kunne forvente.

Kan vi gjøre noe med det?

Motiver til innsatts det siste året på ungdomsskolen og i videregående –

vis at dere bryr dere!

Velg utdanningsprogram lurt:

• Fraråd studieforberesende ved karaktersnitt uder 3,5-4

• Vit at ca 80% går ned i karakter 20% går opp på studieforberedende

• På yrkesfaglig går 27% ned og 73% opp i karakter

Fokuser på forstå, anvende og vurdering på kunnskap – ikke karakter alene

Sørg for at ungdommen går på skolen – fokuser på hva eleven lærer

Dersom ungdommen din har problemer er det viktig å ta kontakt 

med hjelpeapparatet. Det er normalt å møte vansker!

Søknad til videregående opplæring 2020/2021
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10 yrkesfaglige utdanningsprogram (med forbehold om endring av navn)

•Bygg og anleggsteknikk 

•Håndverk, design og produktutvikling

•Elektrofag

•Frisør, blomster og eksponeringsdesign

•Helse og oppvekstfag 

•Informasjonsteknologi og medieproduksjon

•Naturbruk 

•Restaurant og matfag

•Salg, service og reiseliv

•Teknikk og industriell produksjon

Dalane, Flekkefjord, Tryggheim

Godalen

Dalane, Tryggheim, Gann, Flekkefjord

Godalen og Vågen

Dalane, Flekkefjord (Kv), Tryggheim

Vågen, Gand, Lundeneset

Øksnevad, Lyngdal, Strand, Flekkefj

Bryne, Flekkefjord KV

Dalane, Tryggheim Forus, Flekkefj Kv

Dalane, Gann, Flekkefjord
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Omlegging fra 2019 på yrkesfaglig s 48 inntaksmøtepresentasjon

Endringer i struktur fra og med 2020 
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Søknad til videregående opplæring 2020/2021

Hva kan vi søke på :

5 studieforberedende utdanningsprogram

•Idrettsfag (IF)

•Kunst, design og arkitektur (KDA)

•Medier og kommunikasjon (MK)

•Musikk, dans og drama (MD)

•Studiespesialisering (ST)

Nærmest tilbud (med forbehold)

Bryne VGS, Sirdal VGS, KVS Lyngdal 

Vågen VGS, Flekkefjord?

Bryne VGS, Vågen VGS, Flekkefjord

Vågen VGS

Dalane VGS, Flekkefjord, Tryggheim, KVS 

Lyngdal 

I tillegg kan vi søke privatskoler og landslinjer i andre fylker, 

Ps Privatskoler krever gjerne skolepenger
Noen skoler har internat som det også må betales for

www.lanekassen.no

Utstyrsstipend Bostipend Grunnstipend Forsørgerstipend

Støttekalkulator
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Søknad til videregående opplæring 2020/2021

Innføringskurs

Tilbud for fremmedspråklige elever som har hatt SNO

Gis for at eleven skal ha større mulighet til, i etterkant, å gjennomføre 

et ordinært tilbud i videregående skole

Elevene har fagene norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag 

og kroppsøving

Her fokuset rettet mot å skrive, lytte og tale samt fagbegreper i alle fag

Innføringskurset går ikke på bekostning av ungdomsretten

Søknadsfrist 1/3 på eget skjema
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Utregning av konkurransepoeng

1. Legg sammen alle standpunktkarakterer og eksamenskarakterer (IV og 

IM teller som 0. Fritatt og deltatt teller ikke) Må ha min karakter i 50%

Spesielle regler med valgfag 

2. Del på antall karakterer som ble summert (To desimaler i svaret)

3. Gang poengsummen med 10

4. Tilleggspoeng på idrettsfag (inntil 50% av søkerne) 

7 poeng til søkere på kretsnivå 

15 poeng til søkere på nasjonalt nivå

Dokumentasjon fra idrettskretsen/forbundet må sendes som elektronisk 

vedlegg

5. Tilleggspoeng på musikk, dans og drama (inntil 50% av søkerne) 

Søkere som søker MDD som 1. prioritet blir kontaktet av vgs med tilbud 

om ferdighetsprøve. 

Det kan gis 0, 7 eller 15 tilleggspoeng

Primærsøkere til tilbudet blir kontaktet for evt. ferdighetsprøve.

Søknad til videregående opplæring 2020/2021

Må ha min. karakter i 50%

I tillegg kommer 400 «fylkespoeng» 17



Eksempel på konkurransepoeng

Engelsk skr

Engelsk muntl

KRLE

Kr.øv.

K&H

Mat og helse

Matematikk

Musikk

Naturfag

Nor HM skriftlig

Nor SM skriftlig

Nor muntlig

Samf

Spansk

Utd. Valg

Muntl eks

Skriftlig eks

Karakterer i andre fag

3

4

4

5

4

4

IV

5

3

4

3

5

5

2

D

5

3

Karakterer i valgfag

Design og redesign (8 kl)  4

Natur og friluftsliv (10 kl)   5

Gjennomsnitt valgfag:(4+5)

2

= 4,5

Gjennomsnittskarakter

Sum alle karakterer og snitt valgfagg

Antall karakterer

63,5

17
= 3,74

Konkurransepoeng

3,74 * 10 = 37,4

I tillegg kommer 400 fylkespoeng

Søknad til videregående opplæring 2020/2021
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Fortrinnsrett – Individuell behandling og Fellesinntak

H
je

m
m

el Krav om 

rett til 

sp.uv.

Kjennetegn for gruppe Tid for svar om

tildelt plass

Fortrinnsrett

Søker 3. feb.

§6-15

§6-17

(§ 6-19

§6-18

J

J

J

N

Fortrinn til spesielt utdanningsprogram?

Søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne 

(Arbeidstr, Hverdagslivstr, punktskrift)

(Vedtak om utvidet tid søkes på høsten 2020)                                    

Opplæring i eller på tegnspråk

Slutten av mars

Individuell 

behandling

Søker 3. feb.

§6-22

§6-23

§6-25

J

N

N

Karakter i mindre enn 50% av fagene. (tilbud i 

grupper med redusert elevtall evt. I ordinære 

klasser)

Minoritetsspråklinge elever som mangler 

karakterer i minst 50% av fagene

Andre særskilte tungtveiende grunner. 

(Nb å få dokumentasjon BUP, lege, el.l.)

April/mai 

Juli for elevene

Fellesinntaket. VGS 

vet mer i mai/juni

Andre søkere

Søker 2. mars

Alle andre Juli …

Fellesinntaket

Søknad til videregående opplæring 2020/2021

I tillegg er det mulig å sende inn meldeskjema for elever som mottakerskole 

bør vite om før skolestart.

Søknad etter 

fortrinnsrett 

eller på 

individuelt 

grunnlag 

behandles av 

inntaks-team. 

Dette gjøres for 

å få så lik 

behandling som 

mulig.

Rett og god 

skriftlig 

dokumentasjon 

er viktig

Søker har rett til en av tre utdanningsprogram, 

men ikke til en bestemt skole
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Søknad

Før søknad skrives er det lurt å snakke sammen og undersøke 

vilbli.no

eller utdanning.no

Skolenes hjemmesider for eksempel:

Se lenker direkte fra Vilbli.no eller søk opp hjemmesiden direkte

Her finner du:

Alle de fylkeskommunale tilbudene 2020/21
Karaktergrensene sist år for disse tilbudene
Hvilke fremmedspråk på I og II nivå som tilbys ved skolen (Studieforberedende)

Ung.no

Side for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Aktuelle spørsmål og veiledning

Søknad til videregående opplæring 2020/2021

Mange videregående skoler har åpen dag! Sjekk skolenes hjemmesider-
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Søknad

Skrive søknad hjemme og i tillegg tilbyr jeg 
hjelp på hovedsakelig dagtid m/u foreldre og elev

NB! Eleven må ha med seg MinId, mobiltelefon og personnr på skolen 
for å komme inn på vigo.no der søknadsskjemaet finnes 
I tillegg må en vite hvilket mobilnr og e-postadresse som skal brukes

Foreldre/foresatte og elev kan bestille time hos rådgiver 
Fortrinnsvis i skoletid

Elever kan spørre rådgiver om tid til samtale i skoletiden
Temaet blir også diskutert i timene i utdanningsvalg.

Sett deg på liste på møtet her eller ring meg/send sms på 930 53 423
evt. melding på ogu@sokndal.kommune.no

Søknad til videregående opplæring 2020/2021
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Søknaden kan endres hele døgnet, 
men kl 23:59 3. februar ev 2. mars er siste endring gjort

Vedlegg: noen sendes elektronisk andre på papir. 
Skal det sendes vedlegg må skolen sende disse samlet. 
(gjelder offentlige skoler)

Ta utskrift av ditt elektroniske søknadsskjema (kvitteringsbilde) 
når du er ferdig med søknaden/registreringen. 
(Skriv på dato og klokkeslett for ikke å blande med eldre kvitteringer.)

Søknad til videregående opplæring 2020/2021

Søknad på skoler i Vest-Agder søkes gjennom Vigo Vest-Agder.

Privatskoler krever gjerne eget søknadsskjema og egne vedlegg
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Forhåndssvar kan legges inn mellom 1/6 og 1/7

Dersom du ikke er tilgjengelig for å svare på tilbud
eller har endret telefon/mobilnr/e-postadresse

Legg inn forhåndssvar og/eller evt nytt mobilnr/epostadresse
på det elektroniske søknadsskjemaet (mellom 1/6 og 1/7)

Noen anbefaler at alle legger inn forhåndssvar i Vigo. 
Andre mener det er viktig å vite hva en får tilbud om.
Dette avgjør dere selv.
Du vil uansett få tilbakemelding om tildeling av plass

Svar

Jeg tar mot tildelt plass og 
står på venteliste på høyere ønske.

Søknad til videregående opplæring 2020/2021
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Hvilke svar kan du få – og hvordan svare.

Du får melding om tilbud på sms/e-post

Log inn på Vigo.no for å vite hva du fikk tilbud om (Plass/ventelisteplass)

(NB: MinId og kode)

•Plass på første ønske – Ja/Nei (kan ikke få plass på lavere ønske)         
Svarer eleven nei her mister eleven retten sin

•Tilbud om ventelisteplass (vil få tilbud seinere pga ungdomsretten)
– Ja (Nei betyr at du tas ut av inntakssystemet)

•Tilbud om plass og venteplass på høyere ønske 
– Ja til begge (men du kan ikke si nei til høyere ønske seinere)

Svar på vigo.no med kode og MinId innen oppgitt frist

Om du ikke svarer vil du få en påminnelse i posten
Da må du straks svare.

Svarer du nei mister du retten din.

•Ja til tildelt plass, men nei til venteliste for høyere ønske

Søknad til videregående opplæring 2020/2021
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PC-ordning Frivillig 
(mulig å bruke 

egen maskin)

Eleven eier maskinen fra første dag

Kan bare kjøpes første gang eleven går vg1

Maskin Engangs 

betaling

Elev/Fylket

Avbetaling 

over 3 år

HP 430 3153/3977 1051 Kan betales på 3 års avbetaling

MacBook Air 13” 7218/2000

MacBook Pro 13” 10675/2000

iPad 3153/178 Bare elever på arbeidstrening og 

hverdagslivstrening

17/6 Første mulige bestillingsdato

15/7 Bestilling innen denne dato garanterer levering innen skolestart 19/8

31/7 Bestilling innen denne dato garanterer levering uka etter skolestart u35

1/8 Fortløpende levering MAKS 10 DAGER

30/11 Siste dag for bestilling FOR VG1 ELEVER

Bestillings og leveringsdato

Nærmere informasjon kommer:

SMS på oppgitt mobilnr i elevens søknad. Informasjon kan 

også finnes på facebook, fylkeskommunens-, skolens- og 

leverandørens hjemmesider. 

Evt elever.rogfk.no

Søknad til videregående opplæring 2020/2021

Utstyrsstipend: 

1051: ST, HO, MK, SS, DH.

2326: NA, BA, TP, EL, MDD, KAD

3887: ID, RM
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Sett deg opp på lista dersom du ønsker 

samtale/søknadsskriving med rådgiver

Ring eller send sms til 930 53 423 – husk å føre på elevens 

navn om du sender sms.

I januar vil jeg måtte prioritere elever som har søknadsfrist 3. februar, 

men det blir også plass til mange andre søkere.

Ikke vent til siste frist. Da er det litt seint å skaffe manglende vedlegg.

Dersom søknaden skal ha vedlegg for eksempel fra

•lege, 

•barne- og ungdomspsykatrisk (BUP) 

•eller andre faginnstanser

må søker ta denne med til samtale. 
(Eller helst før dette slik at vedlegget kan skannes på forhånd)
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8. Dato og klokkeslett for skolestart er oppgitt på det elektroniske 
svarkortet for de fleste tilbud.   

7. Søkere som ikke holder søknadsfristen, kan ikke regne med å få sin 
søknad behandlet.

Viktige opplysninger til søkerne – del2

9. Søkere som ikke møter opp 1. skoledag mister tildelt plass. 
(avtale med skolen om permisjon må gjøres ev. meld fra om sykdom 
direkte til skolen)

10. Ønskerekkefølgen som settes opp i søknaden er bindende gjennom 
hele inntaket. Søkere til Vg 1 skal registrere 3 utdanningsprogram på 
søknadsskjemaet for å få rett til ett av de tre programområdene

11. Dersom en får tilbud om skoleplass og samtidig ønsker å stå på 
venteliste på høyere ønske, vil den tildelte skoleplassen automatisk falle 
bort dersom en får tilbud om skoleplass på høyere ønske. 
Det er ikke mulig å stå på venteliste på lavere ønske)

6. Venteliste vil ikke bli tatt i bruk før alle søkere med opplæringsrett                     
har fått et tilbud
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Viktige opplysninger til søkerne – del3

13. Søkere registrerer telefonnummer og e-postadresse på det elektroniske 

søknadsskjemaet. Dette kan endres fram til 1/7-17

14. Pin-koder og passord som ble brukt i forbindelse med den elektroniske 

søknadsregistreringen må søker ta vare på helt fram til skolestart. Dette skal 

brukes i forbindelse med det elektroniske svarkortet. Dersom søker mister pin-

kode og/eller passord må vedkommende selv ta kontakt med DIFI om ny MinID

15. Søkere til VG1 musikk, dans og drama skal ikke fylle ut eget vedleggsskjema. 

Alle primærsøkere til dette utdanningsprogrammet kontaktes av skolen og 

forespørres om de ønsker å ha ferdighetsprøve. (Her kan en få 0, 7 eller 15 

tilleggspoeng. 

16. Søkere til utdanningsprogrammet idrettsfag kan få 7 eller 15 tilleggspoeng 

avhengig av nivå. Vedleggsskjema fylles ut og attesteres av krets eller forbund for at 

søker skal få tilleggspoeng. Vedlegges sendes inntakskontoret.

17. Søknad til innføringsklasse. Egen søknad  på skjema på rogfk.no eller Vilbli.no 

https://v2.vilbli.no/Data/Artikkelvedlegg/028103/Innforingsklass.pdf

12. Søkere som henvender seg til ”seksjon for kvalitet, analyse og 
Dimensjonering” må alltid huske å oppgi fødselsnummer. 
(For Rogaland Fylkeskommune sin opplæringsavdelig er det disse som administerer opptaket.) 
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