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INNHOLD

Datoer og frister
Innlogging på 
vigo.no

Fremmedspråk og 
matematikk

Hva må vi tenke 
på når vi 
prioriterer skoler?

Hva må vi tenke 
på når vi svarer på 
plass?



DATOER OG FRISTER

• 1. mars: søknadsfrist for offentlige og private skoler

• 1. april: frist for søknad om spesialundervisning

• Ca. 7. juli: Førsteinntaket er klart. 8 dagers svarfrist.

• Ca. 9. august: Andreinntaket er klart.

• 16. august: Skolestart



OVERSIKT OVER
TILBUDET



HVORDAN SØKER MAN?

• Søknad til offentlige skoler: på vigo.no

• Søknad til privatskoler: direkte til den enkelte skole, søknadsskjema på hjemmesiden

• Eleven har ansvar for å søke selv

• For at søknaden på vigo.no skal være gyldig, må man sette opp tre ulike utdanningsprogram 

med1-6 skoler under hvert utdanningsprogram

• Rådgiver sjekker at alle elever har gyldige søknader uken før vinterferien

• Logg inn på vigo.no så raskt som mulig, ønskene kan endres så mange ganger man vil. Det som 

står der 1. mars er søknaden. Man trenger ikke trykke på send. 

• Skolen laster opp vitnemål i systemet på vigo.no så snart det er klart før sommeren.

• Til privatskoler må man sende inn vitnemål og eventuell annen dokumentasjon selv. 



INNLOGGING PÅ 
VIGO.NO

• Innlogging med MinID eller

BankID

• Alle skal ha mottatt MinID (brev 

med pinkoder) i posten fra Difi

• Det går an å bestille nye pinkoder 

– kan ta 1-2 uker å motta med 

nåværende postgang



Første gangs 

innlogging: 

oppgi pinkoder, 

registrer privat 

epostadresse og 

telefonnummer og 

lag passord

Senere 

innlogginger: 

Må huske 

passordet man 

laget og ha telefon 

tilgjengelig for å 

motta 

engangskode

Bestille nye 

pinkoder



Oslo

Ved senere innlogginger må man alltid klikke seg fram med «fortsett»-knappen til denne siden 

før venstremenyen blir aktiv. 



• Du legger til utdanningsprogram på søknaden ved å trykke på «legg til programområde i skole». 

• Du kan flytte opp og ned på valgene ved hjelp av pilene, samt krysse ut og legge til skoler ved å trykke på x og +

• Dersom du ikke har satt opp tre utdanningsprogram, vil det komme opp et varsel om at søknaden ikke er gyldig. 



HVA MÅ VI TENKE PÅ?

• Viktig med rekkefølgen, at man setter det man helst vil øverst. Man får kun tilbud om plass ett

sted. 

• Man har rett til å komme inn på ett av tre utdanningsprogram man har søkt, men ikke rett til å 

komme inn på noen av skolene man har søkt. Dette kommer an på karakterer. 

• Viktig å sikre søknaden med minimum en skole man er HELT SIKKER på å komme inn på, slik 

at man ikke bare blir plassert et sted. 



EKSEMPLER
ELEV SOM BARE VIL GÅ PÅ KONGSHAVN, OG 
ELLERS IKKE PÅ STUDIESPESIALISERING

1. Studiespesialisering

1. Kongshavn

2. IT og Medieproduksjon med studiekompetanse

2. Elvebakken

3. IT og Medieproduksjon

3. Elvebakken

4. Kuben

5. Fyrstikkalleen

6. Bjørnholt

4. Medier og kommunikasjon

7. Elvebakken

8. Fyrstikkalleen

9. Ullern

ELEV SOM VIL SIKRE AT HAN/HUN KOMMER INN 
PÅ STUDIESPESIALISERING

1. Studiespesialisering

1. Elvebakken

2. Lambertseter

3. Oslo Handelsgym

4. Vika

5. Hartvig Nissen

6. Ulsrud

2. Idrettsfag

7. Lambertseter

3. IT og Medieproduksjon

8. Elvebakken

Obs: Eleven har satt opp to varianter av samme 

utdanningsprogram, og må derfor legge til et ekstra valg 

for at søknaden skal være gyldig

Eleven har satt opp maks antall skoler og sikret seg med en 

skole med lave inntakspoeng



NEDRE POENGGRENSER I FJOR



Kan sette opp to

Merk:  Valg av matte og fremmedspråk er ikke bindende! Du velger på nytt når du har 

kommet inn på skolen. 

Generelt tips: 

Hopp over alle 

spørsmål som 

ikke gjelder deg



P-MATTE OG T-MATTE
P-matte:

• Praktisk 

matematikk

• For deg som ikke 

ønsker å fordype 

deg i matematikk

eller ta realfag

senere

• Matematikk «alle 

trenger» f.eks. 

prosentregning, 

økonomi og areal

T-matte:

• Teoretisk matematikk

• For deg som ønsker å

fordype deg i

matematikk og ta

realfag senere

• Mer avansert 

(algoritmisk tenkning, 

formler, likninger, 

algebra og 

funksjoner)

• PåVG2 kan du velge 

R-matte eller S-matte 

(realfaglig eller 

samfunnsfaglig matte)

Matematikk er obligatorisk i 2 år, uavhengig om 

du velger P eller T

På samordna opptak finner du oversikt over 

utdanninger som krever R og S-matte: 

https://sok.samordnaopptak.no/#/admission/6/stu

dies Se i kolonnen opptakskrav. 

https://sok.samordnaopptak.no/#/admission/6/studies


SØKERE TIL  STUDIEFORBEREDENDE 
UTDANNINGSPROGRAM (ST,  ID,  MK ,  KDA ,  MDD) SK AL 
REGISTRERE ØNSKET FREMMEDSPRÅK

• To valg: Fortsette med fremmedspråket man hadde på ungdomsskolen 
(Nivå 2) eller velge et nytt fremmedspråk (Nivå 1)

• Ikke mulig å begynne på nytt (Nivå 1) på det fremmedspråket man hadde 
på ungdomsskolen!

• Fremmedspråk er obligatorisk i 2 år - uavhengig om man har valgt nivå 1 
eller 2

• Dersom man velger nivå 2, kan man tredje året på videregående velge 
nivå 3, dette gir tilleggspoeng. 

• Anbefaler minimum karakter 3 fra ungdomsskolen for å bestå nivå 2 på 
videregående.

• Har du hatt norsk fordypning, må du velge nivå 1 (obligatorisk i 3 år)

• På de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det ikke fremmedspråk 
(inkludert de yrkesfaglige variantene med studiekompetanse)



FAG OG TIMEFORDELING VG1



Kryss av her, så slipper du å miste plassen hvis du glemmer å logge 

inn i sommer. Du kan alltid endre svaret senere. 



HVORDAN SVARER DU?

• Inntaksresultatet får du ved å 
logge deg på vigo.no ca. 7. juli 
på samme måte som da du 
søkte. 

• Svarfrist: 8 dager etter 

inntaket. Dersom du ikke 

svarer på tilbud om plass eller 

ventelisteplass innen 

svarfristen, mister du plassen 

og strykes fra alle ventelister. 

Skjer ikke hvis du har krysset 

av for forhåndssvar! 

http://www.vigo.no/


SVARREGISTRERING

Du skal svare på:

• Ja/Nei til plass

• Ja/Nei til venteliste

• Du får bare tilbud om skoleplass på en skole. Bare mulig å stå på 

venteliste til høyere ønsker, ikke lavere!

• Tilbud om plass på ditt første ønske

◦ Svar ja! Dette er det eneste tilbudet du får! Svarer du nei, tas du ut av 

inntakssystemet og står uten skoleplass! (Svar bare nei hvis du har fått plass på en 

privatskole)

 Tilbud om plass på et lavere ønske

◦ Svar ja til tilbud! (Selv om du svarer ja til ventelisteplass, er det ikke sikkert du 

kommer inn på et høyere ønske, og kan risikere å stå uten skoleplass!)



2. INNTAKSRUNDE OG SKOLESTART

• Har du svart ja til ventelisteplass, må du vente på svar til 2. inntaksrunde 

(rundt 9. august). Hvis du får tilbud om plass på et høyere ønske, har du ikke 

lenger plassen du først takket ja til.

• Skolestart 16. august. Hvis du ikke møter til skolestart, mister du plassen 

(gjelder ikke ved levering av legeerklæring)

• Oppfylling av plasser etter skolestart – skjer etter venteliste i regi av 

inntakskontoret. Ikke mulig å snike i køen. 



O G  A K K U R AT  N Å  S VA R E R J E G P Å S P Ø R S M Å L

F R A C H AT T E N☺

Veiledning eller spørsmål?

Ta kontakt med rådgiver Hilde Aarflot

Hilde.Aarflot@ude.oslo.kommune.no

Se på sendingene fra åpne dager på de 

videregående skolene (de fleste ligger 

ute i opptak på skolenes hjemmesider)

Se på utdanningsetatens samleside:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-

utdanning/videregaende-skole/soke-

videregaende-skole/utdannings-og-

yrkesveiledning/filmer-og-aktuelle-

nettsider/

mailto:Hilde.Aarflot@ude.oslo.kommune.no
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/videregaende-skole/soke-videregaende-skole/utdannings-og-yrkesveiledning/filmer-og-aktuelle-nettsider/

