
Informasjon til 10. trinn fra 
rådgiverne skoleåret 2020 - 2021

Atlanten ungdomsskole

Vi vil – vi tør – vi kan!

https://www.minskole.no/atlanten

https://www.minskole.no/atlanten


Høst 2021:

• NB! Snarest: Skaff deg MinID / BankID, dette trenger du for å søke 

videregående opplæring.

• Uke 36 - 37: Generell informasjon til 10. trinn om videregående 

opplæring.

• Uke 40, onsdag 06. oktober: Utdanningsmessa ved AUS. 

For elever.

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

• Minner om at Atlanten standard følges ved alle arrangementer.

Hva skjer på 10. trinn?



2022:

• Uke 1 – 3: Veiledning i hvordan 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 (21.01) 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 (11.02) i uke 6.

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?



MinID / BankID

• Skaff deg MinID eller BankID så snart som mulig, du kan ikke søke 

på videregående opplæring uten dette.

• Snakk med banken din for å få BankID. De fleste banker har 15 års 

aldresgrense for å få BankId.

• Du finner informasjon om MinID her: https://eid.difi.no/nb/minid

• Les her for å finne ut hva du trenger for å registrere MinID bruker: 

https://eid.difi.no/nb/hva-trenger-jeg-registrere-en-minid-bruker

• Bruk denne siden for å registrere MinID bruker: 

https://eid.difi.no/nb/minid/registrere-minid-bruker

https://eid.difi.no/nb/minid
https://eid.difi.no/nb/hva-trenger-jeg-registrere-en-minid-bruker
https://eid.difi.no/nb/minid/registrere-minid-bruker


Vigo.no

Du søker på videregående skole på vigo.no



Vigo.no

Velg en 
innloggingsmetode.
MinID eller BankID



Uke 40 torsdag: Utdanningsmesse

Onsdag 06. 0ktober.

• På skolen vår.

• Elever har pliktig oppmøte. En foresatte kan delta denne 
gangen. 

• Elevene avspaserer fredag 08.10.

• Foredrag med Atlanten vgs og Kristiansund vgs.

– Informasjon om de ulike utdanningsprogrammene.

– Tid til spørsmål til de videregående skolene.

– Vær aktiv på arrangementet!

I forkant av utdanningsmessen:

• Gjør deg kjent med det som finnes på: 

– de videregående skolenes hjemmesider om 
studieretningene, 

– vilbli.no og you-portalen.no. 



Uke 46 – 47 Hospiteringsdagene
• Mandag uke 46 og onsdag uke 47.

• Du prøver ut 2 programområder i videregående skole slik at du blir 

kjent med disse. 

• Du vil også få et inntrykk av hvordan det er å være elev ved 

videregående skole.

1. Sjekk at du får logget deg inn med feide på:  

https://you-portalen.no/login/

Her finner du mye nyttig informasjon om videregående skoler, og 

velger hvor du skal hospitere.

2. Forbered deg til hospiteringsdagene:

• Gjør deg kjent med det som finnes på you-portalen.no før 

hospiteringsdagene. 

• Noter evt. spørsmål som du ønsker svar på og ta med til 

hospiteringen. Delta aktivt.

https://you-portalen.no/login/


YOU-PORTALEN påmelding hospitering

• Gå til denne siden: https://you-portalen.no/login/

➢ Logg inn med feide.

➢ Velg riktig klasse og trinn.

➢ Skriv inn en epostadresse du bruker! 

➢ Velg hospitering.

➢ Du skal velge 2 programområder.

➢ Du får bekreftelse på epost, på epostadresse registrert i 

you-portalen. Sjekk at du har registrert en epostadresse du bruker.

➢ Når du har valgt programområder kan du ikke bytte.

NB! Ingen interne bytter. 

• Hospitering og valg av programområde åpnes i uke 39, mandag 

27.09.

• Valg av programområder stenges i uke 42, mandag 18. oktober 

kl. 15.59. Anbefaler å velge i god tid før denne dato.

• Tips: les om programområdene på de videregående skolenes 

hjemmesider, vigo.no, vilbli.no og utdanning.no. 

• Se også you-portalen.no for informasjon og skoletest.

https://you-portalen.no/login/


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.

• 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

• Tingvoll vgs: https://tingvoll.vgs.no/

• Gjermundnes vgs: https://gjermundnes.vgs.no/

https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo
https://www.vilbli.no/nb/nb/no
https://utdanning.no/
http://www.krsund.vgs.no/Kristiansund-VGS/Forsiden
http://www.atlanten.vgs.no/Atlanten-VGS/Forsiden
https://tingvoll.vgs.no/
https://gjermundnes.vgs.no/

