
FORELDREMØTE 10. 

TRINN UKE 36

Informasjon 

fra 

rådgiverne



2020:

• Uke 36 - 38: Generell informasjon til 10. trinn om videregående skole.

• Uke 38, onsdag 16.september: Karrieredagen for 10. trinn på KVGS.

Utgår

• Uke 40, torsdag 01. oktober: Utdanningsmessa ved AUS. 

Utgår. Blir erstattet med skolebesøk av koordinator fra fylket.

• Uke 46 og 47: Hospitering ved byens to videregående skoler.

Utgår. Blir erstattet med besøk fra de videregående skolene og 

digitale foreldremøter.

• Snarest: Skaff eleven BankID eller MinID, dette trenger eleven for 

å søke vgs.

Hva skjer på 10. trinn?



2021:

• Uke 1 – 3: Veiledning i å søke videregående opplæring.

• Uke 3: Ved søknad om fortrinnsrett eller individuell behandling (f. eks 

BUP eller barnevern) vil rådgiverne fylle ut søknad til videregående 

skole på vigo.no sammen med eleven innen fredag (22.01) i uke 3.

Rådgiverne gjennomgår alle søknader for å sjekke korrekt utfylling.

• Uke 5: Ved ordinært opptak fyller eleven ut søknad til videregående 

opplæring på vigo.no innen fredag (05.02) i uke 5.

Rådgiverne gjennomgår alle søknader for å sjekke korrekt utfylling. 

Dersom fristen ikke overholdes søkes det «på eget ansvar».

• 1. februar (uke 5): Søknadsfrist særskilt opptak.

• 1. mars (uke 9): Søknadsfrist ordinært opptak.

• Disse fristene er absolutte!

Hva skjer på 10. trinn?



Nettsteder med informasjon om VGS

 Vigo.no: https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo
Nettstedet for deg som skal søke videregående opplæring i skole eller 
bedrift, fagskoleutdanning eller voksenopplæring/realkompetansevurdering.
Krever MinID eller BankID for innlogging.

 Vilbli.no: https://www.vilbli.no/nb/nb/no
Informasjon om videregående opplæring, tester, yrker m.m

 Utdanning.no: https://utdanning.no/
Finn din utdanning, utdanning i forsvaret, generell eller spesiell 
studiekompetanse, landsomfattende linjer, karriereplanlegger, jobbkompass  
m.m.

 Kristiansund vgs: http://www.krsund.vgs.no/Kristiansund-VGS/Forsiden

 Atlanten vgs: http://www.atlanten.vgs.no/Atlanten-VGS/Forsiden

https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo
https://www.vilbli.no/nb/nb/no
https://utdanning.no/
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Nettsteder med informasjon om VGS

 Gjennomsnittlige karakterpoeng ved 2. inntaket

i august 2019:

https://mrfylke.no/naering-og-samfunn/statistikk-analyse-og-

kart/soekartal-og-inntak-til-vgs
Merk at  karakterene i tabellen kun er veiledende da det er store 

variasjoner i gjennomsnittlige inntakskarakterer hvert år.

https://mrfylke.no/naering-og-samfunn/statistikk-analyse-og-kart/soekartal-og-inntak-til-vgs

