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Rådgiversamling 2017

› Presentasjon av Inntaksenheten

› Tidsplan

› Følgeskjemaer og eDialog

› Endringer i lov og lokal forskrift

› Nye søkbare tilbud

› Fortrinn og individuell behandling

Diverse informasjon



Inntaksenheten

› Birgit Frøystad Moen – fortrinn og indviduell behandling

› Frode Alm – førstelinje og grunnskolekarakterer

› Maria Grishina – fra 01.01.18, inntak og eksamen

› Wera Hansen – minoritetsspråklige og reservert skoleplass

› Tuva Heen - inntaksleder



Tidsplan 

› Uke 2 – Vigo åpner for søking

› 1. februar - søknadsfrist fortrinn eller individuell vurdering

› 1. mars – søknadsfrist for inntak skole og læreplass

› 1. mars – frist for å sende melding om behov for tilrettelegging

› 1. mai – frist for endring av søknad til skole

› 20. juni – frist for ettersendelse av dokumentasjon, sendes inntak

› 30. juni – frist for endring av mobilnr og e-postadresse, vigo.no

› 30. juni – frist for å registrere forhåndssvar

› 5. juli – hovedinntak

› 8. august – suppleringsinntak

› 20. august – skolene overtar inntaket



Følgeskjemaer og eDialog

› Følgeskjemaer ligger her:

› Bfk.no – Utdanning - Hvordan søke - Søke skoleplass

› http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/videreg
aende-skole/Soke-skoleplass/

› Hvordan bruke eDialog:

› Se under «Kontakt»

› http://www.bfk.no/Kontakt-oss1/Kontakt-oss/eDialog/

› NB! Skjemaer og vedlegg må gjøres om til pdf

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/videregaende-skole/Soke-skoleplass/
http://www.bfk.no/Kontakt-oss1/Kontakt-oss/eDialog/


Mer om følgeskjemaer

› Ved behov for samtykke av foresatte – legg ved 
underskrevet skjema «Samtykkeerklæring» – ligger 
under skjemaer. Sjelden behov for dette fra Vg1 og Vg2.

› Fra Vg1 og Vg2 (videregående opplæring)

› Sjekk at alle dokumenter ligger i elevens/søkerens 
mappe i ePhorte. Mappe- og journalpostnummer føres 
opp på følgeskjemaet.



Nytt i opplæringslova kapittel 3

› § 3 -1, 3. ledd

› «Retten til videregående opplæring gjeld ut det skoleåret 
som tek til det året ein fyller 24.»

› Det betyr ingen 5-års frist lenger, fortsatt rett til 3 års 
videregående opplæring.

› § 3 -1, 4. ledd

› «Elevar har rett til å gjere eitt omval, og får da rett til 
utvida tid så dei kan fullføre opplæringa».

› - Retten blir utvidet med ett år, omvalg etter Vg1

› - Retten blir utvidet med to år, omvalg etter Vg2



Nytt fra «Lokal Forskrift til inntak til videregående opplæring i 
Buskerud fylkeskommune»

§ 5 Utvekslingselever
«Utvekslingselever skal benytte eget søknadsskjema. 
Dokumentasjon fra utvekslingsorganisasjonen skal legges ved 
søknaden.»

§10 Søknad om inntak til videregående skole i Buskerud 
fylkeskommune
«Alle søkere kan søke Numedal vgs, dersom tilbudet finnes der.»

§ 13 Særlige regler for inntak til enkelte utdanningsprogram
«Søkere som har søkt ett års påbygging til generell 
studiekompetanse etter  fullført og bestått fag- og yrkesopplæring 
må kunne dokumentere at fag og yrkesopplæringen er bestått før 
skolestart.»



§ 15 Søknad om skoleplass i andre fylker 

Søkere fra Buskerud som søker ordinær skoleplass i andre fylker vil 
bli prioritert etter skolefylkets egne søkere. Søknad sendes 
skolefylket. 

Søkere fra Buskerud med ungdomsrett som har tungtveiende 
sosiale eller pedagogiske grunner for å gå på skole i et annet fylke 
enn Buskerud, kan søke om å bli prioritert gjesteelev i dette fylket. 
Søknad med dokumentasjon sendes skolefylket som tar avgjørelsen 

Søkere fra Buskerud som er på nasjonalt nivå i sin idrett og sin 
årsklasse kan søke om å bli prioritert gjesteelev ved 
toppidrettsstilbud i andre fylker. Søknad med dokumentasjon 
sendes skolefylket. 

Retten til videregående opplæring gjelder bare i søkerens 
hjemfylke. Det må derfor også søkes skoleplass i hjemfylket 



Nytt fra «Lokal Forskrift til inntak til videregående 
opplæring i Buskerud fylkeskommune»

› § 17 Avbrudd fra videregående opplæring og 
reservasjon av skoleplass 

› Elever som av tungtveiende grunner må avbryte et 
utdanningsprogram/programområde, kan med 
dokumentasjon søke om reservert skoleplass påfølgende 
skoleår. Eleven vil kunne få utvidet opplæringsretten 
med et år og vil primært bli tilbudt plass ved samme 
programområde på samme skole. Det søkes på eget 
skjema. Dokumentasjon må legges ved.



› § 26 Søkere med fullført opplæring fra hjemlandet 

› Søkere under 25 år med utenlandsk opplæring som ikke godkjennes i 
Norge og som mangler enkelte fag eller deler av fag skal søke om å 
fullføre opplæringen ved ett av fylkeskommunens 
voksenopplæringssentre. Sammen med søkeren skal det vurderes om 
retten til opplæring skal tas ut etter §4A-3 eller §3-1. 

› § 28 Nettbasert opplæring 

› Elever kan søke skolen om nettbasert opplæring i ett eller flere fag 
innenfor programområdet sitt. Nettbasert opplæring kan være aktuelt 
ved ønske om fremmedspråk nivå 3 når skolen ikke har dette tilbudet, 
ved ønske om å forsere i fag eller ved et dokumentert behov for en 
fleksibel opplæringssituasjon og som spesialundervisnings tiltak. 



Nye søkbare tilbud

› Vg1 Elektrofag med helse og miljøteknologi, 
studiekompetanse, Lier vgs

› Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag, Numedal vgs

› Vg2 Automatisering, Numedal vgs

› Vg2 Overflateteknikk, Åssiden vgs



FORTRINN TIL VIDEREGÅENDE TRINN 1

Kommunen skal innen 1. oktober ha meldt til fylkeskommunen de elevene som 
man tenker er kvalifisert for fortrinnsrett til inntak etter forskrift til 
opplæringsloven §§ 6-15 og 6-17

Videre saksbehandling av tilmeldinger: 

For særskilt utdanningsprogram § 6-15:
Dokumentasjonen er oversendt til den fylkeskommunale PPtjenesten for 
sakkyndig vurdering  av behovet for fortrinnsrett. 

*
For elever som har sterkt nedsatt funksjonsevne § 6-17 :
Fylkeskommunens inntaksteam vurderer på individuelt grunnlag om det er 
tungtveiende grunner for at søkeren bør  tas inn til et særskilt  tilrettelagt tilbud 
og hvor den mest hensiktsmessige opplæringsarenaen vil være sett i forhold til 
søkerens behov. 

Etter avklaring vil vi sende ut informasjon om inntaksteamets vurdering av 
plassering. Søkeren har ikke rett til inntak til den skolen de selv ønsker. 



FORTRINNSRETT TIL ET SÆRSKILT UTDANNINGSPROGRAM PÅ VG1
Opplæringslova § 3 - 1, 6. ledd., forskriften § 6-15 og § 6-16

Skal bruke vedleggsskjema «Søknad om inntak til videregående opplæring på 
grunnlag av fortrinnsrett»

Gjelder søkere som har vært tilmeldt og fått sakkyndig vurdering som sier at 
vanskene til søkeren tilsier at valg av utdanningsprogram har svært mye å si for 
muligheten søkeren har for å gjennomføre videregående opplæring med yrkes-
eller studiekompetanse. 

Må være samsvar mellom søknaden og anbefaling i den sakkyndige vurderingen.

Søknader om fortrinn etter § 6-15 som ikke har vært tilmeldt og behandlet av 
fylkeskommunal PPtjeneste vil normalt bli avvist



FORTRINNSRETT TIL VG1 FOR SØKER MED STERKT NEDSATT FUNKSJONSEVNE
jf. forskrift til opplæringsloven  § 6-17

Dette vil gjelde søkere som har rett til spesialundervisning (jf. Opplæringslova § 5-
1, 1. ledd)  og som har helt spesielle tilretteleggingsbehov på grunn av sterkt 
nedsatt psykisk og / eller fysisk funksjonsevne som medfører svært  omfattende 
eller totale avvik fra det ordinære opplæringstilbudet.

✓ Tilbudet utformes i henhold til sakkyndig vurdering fra PPOT og vil normalt 
være styrking av hverdagslivsferdigheter

✓ Vil ikke gi grunnlag for videre studier eller ordinært lønnet arbeid. 

NB! 
Søknaden må være i henhold til fortrinnsavklaringen, det vil si at man søker  
utdanningsprogram som finnes ved den aktuelle skolen som inntaksteamet har 
foreslått som egnet opplæringssted.



ANDRE MED FORTRINN

§ 6-18: Fortrinnsrett til inntak til Vg1 for søker med rett til opplæring i eller på 

tegnspråk etter § 3-9 opplæringsloven. 

Kan gjelde inntak til en «knutepunktskole» eller opplæring med tolk i ordinær 
videregående skole.

*

§ 6-19 / 32: Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid

Elever som har vedtak om særskilt språkopplæring, kan ha rett til inntil to års 
ekstra opplæringstid når han eller hun trenger det i forhold til sine 
opplæringsmål, jf. opplæringslovens § 3-1 femte ledd. 
For elever som søker om utvidet tid på bakgrunn av særskilt språkopplæring, er 
det ikke krav om sakkyndig vurdering fra PPT, men skolen må skrive en plan for 
gjennomføring av opplæringen. Planen legges i elektronisk opplæringsmappe. 



Andre søkere med fortrinnsrett:

§ 6-30: Søknad om inntak på Vg2 / Vg3 for elever som tidligere har fått 

inntak etter § 6-17

***

§ 6-31: Fortrinnsrett til inntak til Vg2 / Vg3 for søker med rettigheter etter       

§ 3-9 i opplæringsloven og som ønsker opplæring med tolk på en ordinær 
videregående skole



Inntak etter individuell vurdering for søker med rett 
til spesialundervisning, 

§ 6-22: Inntak til Vg1 for søkere med rett til spesialundervisning 
og som mangler  vurdering med karakter i mer enn 
halvparten av  fagene

***

§ 6-35: Inntak til Vg2 / Vg3 for søkere med enkeltvedtak om 
spesialundervisning / planlagt grunnkompetanse.  

Må ha enkeltvedtak om spesialundervisning som beskriver fritak 
for vurdering med karakter i flere fag fra Vg1 eller Vg2



Inntak etter individuell vurdering uavhengig av rett 
til spesialundervisning, søknadsfrist 1.februar

§ 6-23:  Inntak til Vg1 for søkere med rett til særskilt språkopplæring 

etter opplæringsloven § 2-8 og som mangler vurdering med 

karakter i mer enn halvparten av  fagene.

✓ Det må være sammenheng mellom innholdet i enkeltvedtaket og 

sluttvurderingen som søkeren ikke har karakter i.



§ 6-25 / 38: Søkere som av andre særlige grunner må 
behandles individuelt. 

Det må foreligge særlig tungtveiende grunner som for eksempel: 

ved plassering fra barnevern, medisinsk behandling, langvarig 
syk 10.trinn, elever med ME, søkere med omsorgsansvar

Årsaken til behov for individuell behandling må dokumenteres!



§ 6-25 /38 forts.

› Dette vil også gjelde for elever med behov for stor grad av 
fysisk tilpasning som ikke anses som spesialundervisning, 
men som må iverksettes for at eleven skal kunne delta i 
skolehverdagen på en akseptabel måte. 

› Eksempler på slike tiltak kan være: 

• rullestolramper, installasjon av døråpnere, tiltak i forhold til 
syns- eller hørselshemming



Inntak etter individuell vurdering med søknadsfrist 
1.mars

§ 6-26: Søker som mangler vurdering med karakter i halvparten av 
fagene (gjelder søkere uten vedtak om spesialundervisning)

***

§ 6-37: Søknad om inntak som fulltidselev for søker som ikke har 
bestått i alle fag

Rektors avgjørelse – medio juni 2018 



Inntak til kombinasjonsklasser ved Åssiden vgs

› Inntak av elever med rett til videregående opplæring 
med kort botid i Norge kan søkes inn til 
kombinasjonsklassene på Åssiden videregående skole. 
De vil få opplæring etter §4A-1 i opplæringsloven med 
mulighet for fornyet vurdering på grunnskolens område. 
Forutsetningene for plass i kombinasjonsklassene er at 
de er mellom 16 -24 år, har kort botid i Norge og behov 
for mer grunnskoleopplæring før overgang til ordinær 
videregående opplæring. De søkes inn på samme skjema 
som til andre forberedende kurs i fylket. 



Flytting

› Flytting

• fra og til andre fylker – se vilbli.no

Adresse i folkeregisteret pr 1. mars.

• mellom foresatte

Kan bli vurdert som søker fra Buskerud. Hak av for flytting, send 
bekreftet dokumentasjon innen 20.06.18.

Se vilbli.no. 

OBS! Oppdateres i løpet av desember.



› Reservering av skoleplass
• sykdom, svangerskap, militærtjeneste
• Utvekslingselever
Eget skjema. Søknad med dokumentasjon sendes via eDialog.

› Private skoler 

Akademiet, Briskeby, Heltberg, Tyrifjord, Ypsilon
Søke på vigo.no, skolene har eget inntak

› Forberedende år for minoritetsspråklige elever

› Eget skjema. Sendes via eDialog.



Arbeidsinstituttet

› Kursdeltaker
• Avklaringsår, modningsår
• Ikke bruk av opplæringsrett
Søknad registreres på vigo.no, AI behandler søknadene

› Samarbeidselev

• Elev ved en videregående skole

• Tilretteleggingstiltak/alternativ opplæringsarena

• Enkeltvedtak fattes på skolen

• Kan ikke "bestilles"

Søkere / elever fra andre fylker kan ikke tas inn / overføres til 
Arbeidsinstituttet som kursdeltaker uten at det i forkant er 
avklart med hjemfylket.



Arbeidsinstituttet

› Kursdeltaker
• Avklaringsår, modningsår
• Ikke bruk av opplæringsrett
Søknad registreres på vigo.no, AI behandler søknadene

› Samarbeidselev

• Elev ved en videregående skole

• Tilretteleggingstiltak/alternativ opplæringsarena

• Enkeltvedtak fattes på skolen

• Kan ikke "bestilles"

Søkere / elever fra andre fylker kan ikke tas inn / overføres til 
Arbeidsinstituttet som kursdeltaker uten at det i forkant er 
avklart med hjemfylket.



VIGO.NO

› Alle elever skal søke på vigo.no

› Tilleggsskjemaer– finnes på bfk.no
• Frist for innsending er hhv 1. februar og 1. mars

› Lokale tilleggsspørsmål

› Åpner for registrering  andre uke i januar

› Forhåndssvar/endre faste opplysninger

› SMS

› Svarregistrering 
• svar på hver ventelisteplassering

› Husk utskrift/bilde av kvitteringsbildene!

› Nytt kvitteringsbilde ved endring – epost til søker + 
vises i Vigo skole



Informasjon

http://www.vigoiks.no/systeminformasjon/informasjon-vigo-
opplaering/brukerdokumentasjon/brukerveiledning-vigoweb-
soeknad-og-svar

› www.vilbli.no

› www.bfk.no

› www.karrierebuskerud.no

› www.udir.no/Stottemeny/Nyheter

› Skoleskyss: www.brakar.no

› Lån/stipend: www.lanekassen.no

http://www.vigoiks.no/systeminformasjon/informasjon-vigo-opplaering/brukerdokumentasjon/brukerveiledning-vigoweb-soeknad-og-svar
http://www.vilbli.no/
http://www.bfk.no/
http://www.karrierebuskerud.no/
http://www.udir.no/Stottemeny/Nyheter
http://www.brakar.no/
http://www.lanekassen.no/


Kontaktinformasjon:

Inntaksseksjonen

Buskerud fylkeskommune

Postboks 3563

3007 Drammen

Telefon 32 80 86 43/44

inntak@bfk.no

www.bfk.no

mailto:inntak@bfk.no

