
Veiledning til 
søking i Vigo

Søking til skoleåret 2020 – 2021 i Viken 
fylkeskommune



Trykk her for 
søking til 

videregående 
skole



Trykk her for å 
logge inn med 

MinID



MinID blir sendt automatisk i begynnelsen av januar til 
folkeregistrerte adresse på elever med norsk 
personnummer som er meldt inn fra grunnskolene som 
avgangselever, og som ikke har benyttet MinID tidligere.

 Har alle mottatt pinkoder?

 Har alle opprettet bruker på MinID?

 Pinkodeark må benyttes hvis man mangler dekning på ferie/bytte av telefon/glemt passord

 Brukerstøtte: http://eid.difi.no/minid

 Søkere uten norsk personnummer må ta kontakt med inntakskontoret for å søke

Huskeliste for 

http://eid.difi.no/minid




Skulle man ha 

rotet bort 

pinkodebrevet 

sitt, kan man 

også bestille 

her



Søker logger på med pinkode fra mobil eller kodekort



Trykk her for 

å komme videre



.
I dette bildet vises tidligere skolegang. Bruk nedtrekksmenyen for å 

se tidligere års skolegang.



Velg hvilket fylke en ønsker å søke til – et fylke av gangen. 

Dette blir da en separat søknad



Følgende skal søkes om via Viken:

 Tilbud i Viken

 Landslinjer i andre fylker (eks. Studiespesialisering med alpint og 

langrenn – Setesdal vgs. avd. Hovden)

 Landsdekkende linjer i andre fylker (eks. Dans (ballett) – Edvard 

Munch vgs.

Velg riktig fylke:



 Søke til annet fylke som ordinær gjesteelev: Det 
kan søkes i alle fylker, og få plass der hvis det er 
ledig etter at fylkets egne søkere har fått plass

 Prioritert gjesteelev: Det kan søkes om å bli 
behandlet på lik linje med et annet fylkes elever. 
Prioriterte gjesteelever må dokumentere alvorlige 
pedagogiske eller sosiale grunner for å gå på skole 
i et annet fylke enn hjemfylket. I tillegg til at 
man søker på Vigo, må man også sende søknad 
med dokumentasjon til fylket som har tilbudet

 Søknader i de ulike fylkene er separate fra 
hverandre.

Mulighet for skolegang i andre fylker på tilbud som ikke er 

landslinjer



Oppgi her hvilken type søker man er – begge typer kan velges hvis 

man både ønsker å søke læreplass og skoleplass



Her har en søker valgt å søke som ordinær. Hvis han vil endre 

dette, må han trykke "Angre"



Søker om fortrinnsrett til skole – søknadskategori må velges



Søker om individuell/minoritetsspråklig behandling til skole –

søknadskategori må velges

Valg av søknadskategori vil påvirke søknadsfristen



Hvis man endrer søknadskategori (f.eks. mellom fortrinn og individuell) 

etter man har lagt inn ønsker, vil ønskene bli borte og må legges inn på 

nytt.

Endrer man mellom ordinær og individuell/fortrinn vil dette også påvirke 

søknadsfrist.

Viktig å huske på:



Søker om opplæring i bedrift - lærling. 



Søker om opplæring i bedrift - lærekandidat



Hvis søker har valgt opplæring i bedrift gis det mulighet for å 

laste opp vedlegg. Disse vil være tilgjengelige for de bedrifter 

søkeren blir formidlet til. Disse filene er ikke tilgjengelig for 

inntakskontoret/formidlingen, men går direkte til bedrift



Vi viser nå prosessen for de som skal søke skoleplass



Pil 1: Her velger du hva du søker fra; f.eks hvis du skal søke Vg1, 

må denne stå på Grunnskole. Skal du søke Vg2, må denne stå på 

Vg1 osv. Se neste side for mer informasjon.

Pil 2: Dra denne nedover for å finne flere utdanningsprogram



 Søkere til Vg1 skal sette opp tre ulike utdanningsprogram, men kan 

sette opp så mange varianter av hvert enkelt utdanningsprogram de 

ønsker under disse tre

 Søkere til Vg2 og Vg3 må sette opp programområder som bygger på 

det de har/kommer til å oppnå kompetanse i

Antall utdanningsprogram



Varianter av programområdet kommer opp i 

egen dialogboks. Eksempelvis vil Bygg- og 

anleggsteknikk med YSK ligger under:

Varianter



Husk tre ulike:

Tre ulike utdanningsprogram

ELELE1---- Elektrofag Vg1

SSSSA1---- Service og samferdsel Vg1

RMRMF1---- Restaurant- og matfag Vg1 

Tre varianter av et utdanningsprogram er ikke tre 

ulike utdanningsprogram

SSSSA1---- Service og samferdsel

SSSSA1P--- Service/samf,YSK 4år

SSSSA1N--- Service og samferdsel,SK 3år



Her velger du prioritering av skoler som tilbyr programområdet – flere 

skoler kan velges under hvert utdanningsprogram (maks 10)



.

Oversikt over registrerte ønsker – omprioritering kan også gjøre her



Det eksakte oppsettet her kan variere



Gjelder for minoritetsspråklige søkere.





 Man har da:

 takket ja til det høyeste tilbudet man får i inntaket

 eventuelt takket ja til å stå på venteliste på høyere ønsker (alle 
lavere ønsker blir uaktuelle)

 Dette må endres etter første inntaksrunde hvis man er fornøyd 
med utfallet. Si nei til venteliste hvis du er fornøyd med det 
tilbudet du har fått.

 Hvis eleven ikke ønsker plass i Viken, er det fint om man 
fjerner dette/takker nei ved inntak

Forhåndssvar



Man logger ut med symbolet øverst til høyre


