
INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
SKOLEÅRET 2020/2021

Rådgiversamling 4. desember 2019
Inntaksforskrift ble vedtatt 13. desember.



Rådgiversamling 2019

› Informasjon om Viken fylkeskommune

› Seksjon for Inntak og dimensjonering  i Viken fylkeskommune

› Tidsplan innsøking 2020

› Saker som behandles i Viken fylkesting 12.12

› Digitalt vedlegg - fortrinn og individuell behandling

› Viktige endringer

› Fortrinn og individuell behandling, veileder

› Innsøking i Vigo

› Vigoportalen

› Hovedinntak og suppleringsinntak

› Nyttige adresser



Viken fylkeskommune fra 01.01.2020

› - Første inntak skoleåret 2020/2021

› - Lokal inntaksforskrift for Viken fylkeskommune ble vedtatt av     
Viken fylkesting 13.12.19

› - Skoletilbudet 2020/2021 ble vedtatt av Viken fylkesting 13.12.19

› - Protokoll legges ut her:

› https://www.viken2020.no/politikk/moter-og-saker/politiske-
saksdokumenter/

› -

https://www.viken2020.no/politikk/moter-og-saker/politiske-saksdokumenter/


Organisering i Viken fylkeskommune



Rådsområde kompetanse - fylkesråd Siv Jacobsen

› Fylkesråd – Siv Jacobsen



Skolene og områder

Sørøst
Hilde Kløvfjell

Midten
Erik Heier

Nord
Lene Jensen

Sørvest
Guri Færder

Mysen vgs.
Askim vgs.
Ski vgs.
Drømtorp vgs.
Ås vgs.
Vestby vgs.
Malakoff vgs.
Kirkeparken vgs.
Kalnes vgs.
Greåker vgs.
St.Olav vgs.
Borg vgs.
Glemmen vgs.
Frederik II vgs.
Halden vgs.

Mailand vgs.
Lørenskog vgs.
Strømmen vgs.
Skedsmo vgs.
Lillestrøm vgs.
Rælingen vgs.
Stabekk vgs.
Valler vgs.
Nadderud vgs.
Rosenvilde vgs.
Roald Amundsen vgs.
Nesodden vgs.
Frogn vgs.

Bjertnes vgs.
Sørumsand vgs.
Kjelle vgs.
Bjørkelangen vgs.
Jessheim vgs.
Hvam vgs.
Nes vgs.
Nannestad vgs.
Eidsvoll vgs
Ål vgs
Gol vgs
Numedal vgs
Buskerud vgs
Ringerike vgs
Hønefoss vgs
Karriere Buskerud

Sandvika vgs
Dønski vgs
Rud vgs
Solberg skole
Asker vgs
Nesbru vgs
Holmen vgs
Bleiker vgs
Røyken vgs
Kongsberg vgs
Eiker vgs
Drammen vgs
Åssiden vgs
Lier vgs
St. Hallvard vgs
Lerberg
Ung Invest AiB



Viken 01.01.2020

› Første inntak skoleåret 2020/2021

› Lokal forskrift må vedtas av Viken fylkesting



Inntak og dimensjonering

› Hilde Dahlberg, leder

› Haakon Moltke-Johnsen Braadland

› Sindre Andreas Rådahl Kirchhoff

› Annika Skjåstad Ostnes

› Nicolai Langfeldt

› Kari Aasen

› Janne Furuly

› Monica Feet, fortrinn og individuell behandling

› Tove Lied, fortrinn og individuell behandling

› XX

› YY, fortrinn og individuell behandling

› Marit Elise Bergene

› Sissel Anne Røhr

› Grete Olsen, fortrinn og individuell behandling

› Birgit Frøystad Moen, fortrinn og individuell behandling

› Wera Hansen

› Tuva Heen, fortrinn og individuell behandling



Tidsplan – punkter i kursiv – avvent vedtak i lokal 
forskrift 12.12.19

› Uke 2 – Vigo åpner for søking og registrering av forhåndssvar

› 1. februar - søknadsfrist fortrinn eller individuell behandling (02.02)

› 1. mars – søknadsfrist for inntak skole og læreplass (02.03)

› 1. april - frist for endring av søknad til Vg1 musikk, dans og drama og Vg1 
toppidrett

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

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

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

› 30. juni – frist for å registrere forhåndssvar

› Hovedinntak – uke 28/29 – dato kommer

› Suppleringsinntak – uke 31/32 – dato kommer

› Inntaket avsluttes 1. september



Viken Fylkesting 12.12.19

› To viktige saker:

› - Lokal forskrift, med inntaksordning

› - Skoletilbudet i Viken fylkeskommune 2020/2021

› Saksdokumenter:

› https://www.viken2020.no/politikk/moter-og-
saker/politiske-saksdokumenter/

https://www.viken2020.no/politikk/moter-og-saker/politiske-saksdokumenter/


Forslag til inntaksordning

› §4-1 Inntaksordning   Søkere med ungdomsrett i Viken fylkeskommune 
har rett til skoleplass i sitt i nærskolesområde.  Viken er delt inn i 10 
geografiske inntaksområder. Søkere har forrang i det inntaksområdet 
hvor de er folkeregistrert per 1. mars søknadsåret. Dersom et 
utdanningsprogram/programområde ikke tilbys i et i nærskolesområde 
kan søkere fra området søke dette i hele fylket   

›

› Inntil 15 prosent av plassene ved alle ordinære utdanningsprogrammer 
ved alle skoler på Vg1-nivå disponeres av fylkeskommunen etter andre 
inntaksrunde, for å sikre at flest mulig søkere skal få oppfylt retten til ett 
av tre utdanningsprogram uten at reiseveien mellom hjem og skole blir 
urimelig lang.  Etter andre inntak kan søkere til Vg1 om nødvendig 
videresøkes til skoler de ikke har søkt, for at de skal få oppfylt retten til 
inntak på ett av tre søkte utdanningsprogrammer. Søkere til Vg2 og Vg3 
kan om nødvendig bli tilbudt plass både på et programområde og en 
skole de ikke har søkt.



Forslag til inntaksområder

Område Skole Tilhørende kommuner

Asker og Bærum Røyken, Asker, Holmen, 
Bleiker, Dønski, Eikeli, 
Nadderud, Nesbru, 
Rosenvilde, Rud, Stabekk, 
Valler, 
Asker og Bærum, 
Sandvika

Asker, Bærum 

Øvre Romerrike Eidsvoll, Hvam, Jessheim,
Nannestad,
Øvre Romerike, 
Nes

Hurdal, Eidsvoll, 
Ullensaker, Nannestad, 
Nes, Gjerdrum, Lunner

Nedre Romerike Rælingen, Skedsmo, 
Strømmen, Sørumsand, 
Mailand, Kjelle, Lillestrøm,
Lørenskog, Bjørkelangen, 
Nedre Romerike, 
Bjertnes 

Aurskog-Høland, 
Lillestrøm, Rælingen, 
Lørenskog, Nittedal, 
Gjerdrum, Enebakk 



Område Skole Tilhørende kommune

Follo og Moss Drømtorp Nesodden 
Roald Amundsen Ski 
Vestby Ås Frogn Malakoff
Follo og Moss 
Kirkeparken 

Nesodden, Frogn, Nordre 
Follo, Ås, Vestby, Moss, 
Våler, Råde, Enebakk 

Nedre Glomma og Halden Halden, Frederik, 
Glemmen, Greåker, Borg,
Kalnes,
St.Olav

Halden, Fredrikstad, 
Sarpsborg, Hvaler, 
Aremark, Marker, Råde, 
Rakke

Indre Østfold Askim, 
Mysen 

Indre Østfold, Mysen, 
Rakkestad, Skiptvet, 
Marker 

Hallingdal Ål,
Gol 

Hemsedal, Ål, Hol, Gol, 
Nes, Flå 

Numedal Numedal,
Kongsberg

Nore og Uvdal, Rollag, 
Flesberg, Kongsberg, Øvre 
Eiker, Hol 

Drammensområdet Eiker, Åssiden, Drammen, 
St. Hallvard,
Drammensområdet, 
Lier

Øvre Eiker, Nedre Eiker, 
Drammen, Lier 

Ringerike Hønefoss, Ringerike,
Buskerud 

Krødsherad, Ringerike, 
Hole, Modum, Sigdal, 
Øvre Eiker, Flå, Jevnaker



Ny yrkesfaglig tilbudsstruktur Vg1 – forslag Buskerud

Salg, service og reiseliv: Buskerud vgs
Drammen vgs
Eiker vgs
Lier vgs
Numedal vgs
Ringerike vgs
Røyken vgs
Ål vgs
Kongsberg vgs

Frisør, blomster og interiør:      Hønefoss vgs
Lier vgs
Åssiden vgs

IKT og medieproduksjon:  Åssiden vgs
Kongsberg vgs
Røyken vgs
Hønefoss vgs

Design og tradisjonshåndverk: Kongsberg vgs

Dimensjonering av skoletilbudet vedtas av fylkestinget i april 2020



Inntakskonferanser 

› Rådgivere i grunnskolen m.fl. i Viken fylkeskommune er 
invitert til rådgiverkonferanser:

› Onsdag 8. januar, Sarpsborg

› Torsdag 9. januar, Oslo

› Fredag 10. januar, Drammen

› De fylkeskommunale videregående skolene er invitert til 
informasjonsmøte om inntak 15. januar. Hver skole kan 
sende en representant.

› Lav bemanning på seksjon inntak og dimensjonering 8., 
9., 10. 14 og 15. januar.



Følgeskjema – digital løsning

› Tilsvarende løsning som Østfold fylkeskommune benytter

› https://skjema.kf.no/FormsEngine/home/index?wizardid=4
366&externalid=01

https://skjema.kf.no/FormsEngine/home/index?wizardid=4366&externalid=01


Eksempel digitalt skjema, side 2



Eksempel digitalt skjema, side 3



Eksempel digitalt skjema, side 4



Eksempel digitalt skjema, side 4



Digitalt skjema, side 5

kombinasjonsklasse



Når fristen er ute og vedlegg skal sendes

› Når fristen er ute og skjemaløsningene ikke er aktive 
lenger bruker dere eDialog:

› Sikker forsendelse gir sikkert mottak



https://www.viken2020.no/nyheter/viken-skal-utvikle-
digitale-losninger-med-kommunene.109272.aspx

https://www.viken2020.no/nyheter/viken-skal-utvikle-digitale-losninger-med-kommunene.109272.aspx


Viktig – i kursiv – avvent vedtak 12.12

- Skjema «Melding om behov for tilrettelegging» forsvinner

- Frist for endring av søknad til Vg1 Musikk, dans og drama og Vg1 
Toppidrett 1. april, andre utdanningsprogram 1. mai

- Forrang til egen skole for søkere fra studieforberedende 
utdanningsprogram – MÅ SØKE BÅDE TIL VG2 OG VG3

- Lister over primærsøkere til Vg1 Musikk, dans og drama, Vg1 Toppidrett 
og 4-årige dobbelkompetanse tar skolene selv ut fra Vigo skole etter 
søknadsfrist, 3. mars. Informasjon vil bli gitt direkte til berørte skoler.

- Ephorte/Elements er et arkiv – søker MÅ sende inn søknadsskjema når 
det skal søkes om f.eks. reservert skoleplass

- Ikke mulig å krysse av i Vigo for ønske om spesielle programfag. Gjelder 
programfagene toppidrett fotball ved Eiker vgs, toppidrett håndball og 
toppidrett fotball ved St. Hallvard vgs og Kultur og kommunikasjon ved 
Drammen vgs. 



Endring av søknad

› - Endres i Vigo

› - Kan gjøres en gang per søker

› - Søker kontakter rådgiver

› - Rådgiver avtaler åpning av søknad med inntak

› - Kontaktinformasjon kommer



Rett til inntak 

Søker har rett til inntak til ett av tre søkte utdanningsprogram på Vg1, 
og til to års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet.

Eneste unntak er søkere som er tilmeldt før 1. oktober etter §6-15, 
fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram. 

• Må ha omfattende behov for spesialundervisning

• Kunne oppnå studiekompetanse/fagbrev

• Fylkeskommunal PP-tjeneste er sakkyndig instans 

OPPFORDRING

Les §3-1 i Opplæringslova

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_3

Les kapittel 6 i forskrift til Opplæringslova

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-
724/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7


Fortrinn og individuell behandling

- Svar på forhåndstilmeldinger etter §6-17 er sendt ut.

- Inntak etter §6-17 planlegges gjennomført siste uke i februar

- Søkere som er tatt inn til §6-17 i Vg1, trenger ikke søke til Vg2 
og Vg3 i Vigo. Inntaksenheten legger søkerne inn i Vigo (§6-30). 
Dette er elever som har rett til å fortsette på skolen de er tatt 
inn på. Kontakt Inntak dersom det ønskes å søke om å bytte 
skole.

- Alle andre søkere må søke i Vigo og sende inn digitalt vedlegg, 
som vist i denne presentasjonen.

- Gjennomgang av veilederen – div paragrafer – eget dokument.



Veileder 

› Veileder inntak etter fortrinn og individuell behandling i 
Viken fylkeskommune for skoleåret 2020/2021.

› Send meg mail dersom dere ikke har fått denne 
veilederen.



Diverse

Reservering av skoleplass
• sykdom, svangerskap, førstegangstjenesteetc
• Utvekslingselever
Søkes på eget digitalt skjema. 

Private skoler i Drammen og Ringerike

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

Forberedende år for minoritetsspråklige elever
Regnes som år 0, bruker ikke av retten til videregående 
opplæring. 
Søker i Vigo.
Følges opp av seksjon «Voksenopplæring og karriereveiledning»



Innføringsklasser/kombinasjonsklasse

Følges opp av seksjon «Voksenopplæring og karriereveiledning»
Ledes av Bjørn Magnus johansen.
Kjersti Hagen fra Buskerud jobber med dette, som tidligere.

› Åssiden videregående skole, kombinasjonsklasse

› Drammen videregående skole, Forberedende kurs

› Hønefoss videregående skole, kombinasjonsklasse

› Kongsberg videregående skole, kombinasjonsklasse

› Ål videregående skole, kombinasjonsklasse



UngInvest AIB

› Kursdeltaker
• Avklaringsår, modningsår
• Ikke bruk av opplæringsrett
UngInvest 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.



UngInvest AIB

› NB! Dette er ikke et av tre ønskede utdanningsprogram

› UngInvest AIB Drammen

› UngInvest AIB Kongsberg

› UngInvest AIB Midtfylket

› UngInvest AIB Ringerike

› UngInvest AIB Hallingdal

›

› http://www.aib.bfk.no/Informasjon/Om-AIB/

http://www.aib.bfk.no/Informasjon/Om-AIB/


Vigo og søking til videregående opplæring

› WWW.Vigo.no åpner for innsøking 7. januar 

› Alle som ikke har logget inn på ID-porten tidligere vil motta
kodebrev til MinID. Sendt ut 9. og 10. desember. Søkerne bes 
kontakte Difi dersom de ikke har mottatt kodebrev til MinId.

E-post: brukerstotte@difi.no
NB! Ikke send sensitive opplysninger på e-post.

Grønt nummer: 800 30 300 (Man - fre: 08.00 - 15.30)
Fra utlandet: +47 24 05 56 03 (Man - fre: 08.00 - 15.30)



Verktøy for skolen til å 
følge med på 
søknads-
prosessen

www.vigoportalen.no

Tilganger
Hver skole har en administrasjonsbruker som 
kan gi andre brukere på skolen tilgang.



Elever som søker fra skolen

Søknadsstatus viser hvordan elever ved egen 
skole har søkt. 
Søkerstatistikk statistikk over hvordan elever 
ved egen skole har søkt 
Inntaksstatus viser hvor elever ved egen skole 
er tatt inn/fått tilbud 
Søkere uten tilbud Har aldri fått noe tilbud
Søkere uten plass: Har takket nei til tilbud
Alle ønsker viser en totalt oversikt over alle 
ønsker som er registrert. «Skolenr» her er altså 
den skolen vedkommende er registrert med 
som avgiverskole.



Tillegg for videregående

Flere valg, som blant annet gir skolen en 
oversikt over inntatte elever med stryk, omvalg 
og elever som går samme programområde på 
nytt



Praktisk informasjon

Klikk på kolonneoverskriften for sortering. Filtrering av data gjøres ved å 
legge inn verdi i boksene under kolonneoverskriften. Det kan filtreres på 
flere kolonner. Som jokertegn benyttes * eller %. 

Nederst på siden kan man eksportere direkte til Excel



Brukerveiledninger og andre ressurser

www.vigoportalen.no







Svare på søknad





I dette bildet vises all tidligere skolegang. Bruk nedtrekksmenyen
for å endre til tidligere skoleår.



Klikk på knappen for «Svar på tilbud».



Informasjonen her vil variere fra fylke til fylke.
Søkeren må hake av for at informasjonen er lest.
Buskerud sender ikke ut svarslipp som kan sendes inn skriftlig. Det 
svares i Vigo. Ved problemer kontakt Inntaksenheten, inntak@bfk.no





Har søkeren fått tilbud om plass på 1. ønsket og har takket ja / forhåndssvart, 
aktiveres lenke til Lånekassen. Både fra svarside og kvittering for svar. Hvis 
man har kommet inn på lavere ønsker, så vil man måtte vente til senere i 
inntaket.



To feil som ofte gjøres

Søkere som har fått sitt 1. ønske og takker nei i 
håp om å få tildelt noe annet

Søkere som er misfornøyd med et lavere ønske 
de har fått inntak på, takker nei til plass og ja til 
venteliste, men som ikke rykker videre opp



Hovedinntak og suppleringsinntak

Det gjennomføres to inntaksrunder med karakterbasert inntak hvor søkerne 
kun konkurrerer om plass på de tilbudene og skolene som de har ført opp.

Kvote settes av til søkere som ikke får inntak hverken i hovedinntaket eller 
suppleringsinntaket. Alle søkere skal få et tilbud innen 1. september. Avvent 
vedtak i fylkestinget 12. desember.

Elever fra Vg1 og Vg2 innen de studieforberedende utdanningsprogrammene 
har forrang til plassene ved egen skole på neste trinn påfølgende skoleår. 

Søkere til Vg1 har rett til ett av tre søkte utdanningsprogram, mens søkere til 
Vg2 og Vg3 har rett til å komme inn på noe som bygger på det de har.



Nyttige nettadresser

› www.vilbli.no

› www.karrierebuskerud.no

› Skoleskyss: www.brakar.no

› Lån/stipend: www.lanekassen.no

http://www.vilbli.no/
http://www.karrierebuskerud.no/
http://www.brakar.no/
http://www.lanekassen.no/

