
Hvordan gjør jeg det og hva må 
jeg tenke på?



Informasjonskilder:
- www.oslo.vilbli.no
- Brosjyren Videregående opplæring i Oslo, 

Opplæringstilbud skoleåret 2017/2018
- De videregående skolenes hjemmesider
- Rådgiver Karen Wasa-Schrader
- Besøk åpne dager

Innsøkning: www.vigo.no før 1. mars 
Søknad om inntak med fortrinnsrett: 1. februar
Søknad om individuell behandling for minoritetsspråklige søkere: 1. februar
Søknad om spesialundervisning: 1. mars
Søknad til privatskoler: direkte til den enkelte skole (som regel før 1. mars)



Fag- og timefordeling
Utdanningsprogram for studiespesialisering

�Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter.

Vg1 Vg2 Vg3

Fellesfag Fellesfag Fellesfag

Programfag fra eget 
programområde

Programfag fra eget 
programområde

Valgfritt programfag Valgfritt programfag



Fag- og timefordeling
Studieforberedende utdanningsprogram (ID, MDD, KDA, MK)

�

Vg1 Vg2 Vg3

Fellesfag Fellesfag Fellesfag

Programfag

Programfag

Programfag



Fag- og timefordeling
Yrkesfaglige utdanningsprogram

Vg1 Vg2 Opplæring i bedrift

Fellesfag Fellesfag Normal arbeidstid

Felles programfag

Felles programfag

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning



� Skal du velge studiespesialisering, og er 
interessert i spesielle fag – sørg for at skolen 
du søker har disse fagene!

� Mulighet for å velge fag på tvers av de 
studieforberedende utdanningsprogrammene 
(ST, ID, MDD, MK, KDA) på enkelte skoler

� Fagtilbudet får du oversikt over på 
oslo.vilbli.no eller på skolenes hjemmesider. 



�1. Utdanningsprogram
- 1 til 6 skoler

�2. Utdanningsprogram
- 1 til 6 skoler

�3. Utdanningsprogram
- 1 til 6 skoler

Blir videresøkt når man ikke kommer inn på noen av skolene
man har satt opp (følger prioriteringen av utdanningsprogram)



ELEV SOM BARE VIL GÅ 
STUDIESPESIALISERING PÅ 
KONGSHAVN OG ELLERS MK

1. studiespesialisering
1. Kongshavn

2. Medier og kommunikasjon
1. Elvebakken
2. Bjørnholt
3. Ullern
4. F21
5. Hellerud
6. Bjerke 

3. Musikk
1. Manglerud
2. Foss

ELEV SOM BARE VIL GÅ 
STUDIESPESIALISERING

1. Studiespesialisering
1. Elvebakken
2. Kongshavn
3. Oslo Handelsgym
4. Blindern
5. Hartvig Nissen
6. Ulsrud

2. Medier og kommunikasjon
1. Elvebakken

3. Medieproduksjon
1. Elvebakken

Obs: Må sette opp musikk, dans, drama 
på 1. valg hvis man skal komme inn

Obs: Pass på å sikre deg med skoler 
du kommer inn på



� Inntaket skjer på grunnlag av konkurransepoeng 
Oversending av vitnemål skjer automatisk fra skolen til 
inntakskontoret

� Poengberegning: 

Sum alle karakterer
—————————— = Gjennomsnitt (med 2 desimaler) * 10 = Poengsum
Antall karakterer

IV (ikke vurdert) = 0
FRITATT – teller ikke med



� 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

� Elever som følger nivå 2 kan velge fremmedspråk 
fordypning det 3. året (nivå 3)– dette gir tilleggspoeng!

� Har du hatt norsk fordypning, må du velge nivå 1 
(obligatorisk i 3 år – uten tilleggspoeng)

� På de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det ikke 
fremmedspråk





� Eleven har ansvar for å søke selv 
� Registrering av søknad skjer på vigo.no, logg 

inn med MinID
• Registrer bruker så snart som mulig! 

Søknaden kan endres så mange ganger du 
vil inntil søknadsfristen

• Rådgiver vil følge opp elever som ikke har 
søkt uken før vinterferien, og vil samtidig 
sjekke at alle har gyldige søknader

� Innsending av vitnemål skjer automatisk fra 
skolen til inntakskontoret

� Privatskoler: søknad direkte til den enkelte 
skole, må sende inn vitnemål selv

Side 12



www.vigo.no







Hvordan bruker du MinID?
• Første gang du bruker MinID trenger du:

– fødselsnummer (11 siffer)
– PIN-koder fra kodebrev

Du legger inn selvvalgt passord, 
mobilnummer* og e-postadresse

• Neste gang du bruker MinID trenger du:

– Fødselsnummer
– selvvalgt passord
– kode som kommer på SMS*

Tips!

Test at du får til å logge 
inn på vigo.no med 
MinID i god tid før 
søknadsfristen!

Hjelp til MinID? 

Kontakt brukerstøtte
• 800 30 300
• Fra utlandet: +47 57 65 50 60 
• minid@difi.no

Les mer på vilbli.no

* Har du ikke 
mobiltelefon må du 
bruke PIN-koder fra 
kodebrevet hver gang 
du skal logge inn på 
vigo.no med MinID

NB! Hvis du skal ha hjelp fra rådgiver til å 
søke, må du ta med alle nødvendige 
opplysninger/hjelpemidler!



Når du er registrert som ny bruker, må passord alltid benyttes - så husk dette !

Første gangs innlogging



Har søker fått nytt mobilnummer og/eller ny 
e-postadresse ?

HUSK Å ENDRE ellers kan du ikke benytte 
denne muligheten



Søker logger på med pinkode fra mobil eller kodekort





Alle søkere må hvert år hake av for aksept



I dette bildet vises all tidligere skolegang som er registrert på deg. 
Bruk nedtrekksmenyen for å endre til annet skoleår. 



Søknad til andre fylker – velg et fylke av gangen

Her vil det stå OSLO



Oppgi her hvilken type søker man er 



Har valgt ordinær søker til skole





Valg av utdanningsprogram/programområde



Prioritering av skoler som tilbyr programområdet – inntil 6 skoler kan velges



Oversikt over registrerte ønsker – prioritering kan også gjøre her.





Gjelder for minoritetsspråklige søkere





Husk å logge ut – symbolet øverst til høyre





� Inntaksresultatet får du ved å logge deg på vigo.no med MinID
ca. 12. juli

� Du får påminnelse på SMS når du skal svare på tilbud om 
plass/ventelisteplass på vigo.no (obs: mobilnummer må være 
riktig)

� Svarfrist: 1 uke 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! 

� Husk passordet ditt til MinID
� Lær deg fødselsnummeret ditt
� Du trenger mobiltelefonen din (eller pin-koder fra kodebrevet)
� (Husk å endre personopplysninger hvis du bytter 

mobilnummer/epost)



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!)



� Har du svart ja til ventelisteplass, må du vente på svar til 2. 
inntaksrunde (rundt 10. august) – bare de som blir tatt inn på 
et høyere ønske får beskjed på sms. Hvis du får tilbud om 
plass på et høyere ønske, har du ikke lenger plassen du først 
takket ja til.

� Hvis du ikke møter til skolestart, mister du plassen (gjelder 
ikke ved levering av legeerklæring)

� Oppfylling av plasser etter skolestart – skjer etter venteliste 
regi av inntakskontoret. Ikke mulig å snike i køen. 

� Ca 2 uker etter skolestart får skolene ansvar for sitt eget 
inntak



� Samarbeid mellom skole og bydel
� Skal hjelpe elever som har falt ut av 

videregående skole inn i skole/arbeid
� Mer info her: 

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/
category.php?categoryID=64324

� Jobber også frafallsforbyggende. 
Ungdomsskolene har plikt til å overføre 
opplysninger til vgs om elever på 10. trinn som: 

- har over 12 dager fravær
- har "ikke vurdert" i fag
- har karakteren 1 og 2 i matematikk



�Besøk åpne dager!
� Logg på vigo.no og registrer deg med MinID så snart som 

mulig!

� Husk fødselsnummer og selvvalgt passord!

� Ta vare på PIN-kodebrevet. Du skal søke med minID hvert år 
framover. Du trenger det i reserve hvis du bytter 
mobilnummer

� Du må bruke MinID i sommer for å svare på tilbud om 
plass/ventelisteplass på vigo.no 

� Du kan få søkehjelp hos rådgiver. Husk da å ta med 
fødselsnummer og pinkoder (passord/telefon)


