
INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
SKOLEÅRET 2019/2020

Rådgiversamling 5. desember 2018



Rådgiversamling 2018

› Informasjon om Viken fylkeskommune

› Inntaksenheten

› Tidsplan innsøking 2019

› Følgeskjemaer og eDialog ved innsøking til Vg1

› Dokumentasjon ved innsøking til Vg2 og Vg3

› Nytt i år

› Informasjon på bfk.no – lokal forskrift, informasjonshefte, skjemaer mm

› Case, innsøking til videregående opplæring Vg1

› Diverse informasjon

› Innsøking i Vigo

› Vigoportalen

› Svare på søknad

› Hovedinntak og suppleringsinntak

› Kontaktinformasjon

› Nyttige adresser



Viken fylkeskommune fra 01.01.2020

› - Første inntak skoleåret 2020/2020

› - Lokal inntaksforskrift for Viken fylkeskommune vedtas av Viken 
fylkesting, herunder inntaksordningen

› - Informasjon om Viken https://www.viken2020.no/

› - De tre inntaksenhetene er godt i gang med prosess sammenslåing

› - Endringer er kommet for å bli!

https://www.viken2020.no/


Gjester fra Akershus og Østfold

› Haakon Molkte-Johnsen Brodland, minoritetsinntak

› Kari Aasen, dimensjonering og ordinært inntak

› Monica Feet, individuell behandling

› Nicolai Langfeldt, formidling

› Bjørn Magnus Johansen, Seksjon for Inntak -og livslang læring

› Anita Johansen, fortrinn og individuell behandling



Viken 01.01.2020

› Første inntak skoleåret 2020/2021

› Lokal forskrift må vedtas av Viken fylkesting



Inntaksenheten, minoritetsspråklige og OPUS

› Birgit Frøystad Moen – fortrinn og individuell behandling

› Frode Alm – førstelinje, telefon og mail, grunnskolekarakterer

› Maria Grishina – statistikk og informasjon

› Wera Hansen – vigo, minoritetsspråklige og reservert skoleplass

› Tuva Heen - inntaksleder

› Telefon: 32 80 86 43/44 Kl. 10.00 -14.00

› Epost: inntak@bfk.no 

Kjersti Hagen - minoritetsspråklige og OPUS: 

Telefon: 32 80 86 32



Tidsplan 

› Uke 1 – Vigo åpner for søking og registrering av forhåndssvar, 3. januar

› 1. februar - søknadsfrist fortrinn eller individuell behandling

› 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

› 4. juli – hovedinntak

› 6. august – suppleringsinntak

› 19. august – skolene overtar inntaket



Følgeskjemaer og eDialog, innsøking Vg1

› Følgeskjemaer ligger her:

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

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

› Hvordan bruke eDialog:

› - Søker bruker MinId

› -Rådgiver kan sende på vegne av søker ved å bruke egen 
virksomhet sitt organisasjonsnummer, husk 
samtykkeskjema fra søker og foresatte

› 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/


Dokumentasjon fra Vg1 og vg2

› Hvordan redusere følgeskjemaer

› Fra Vg1 og Vg2 (videregående opplæring)

› Sjekk at alle dokumenter ligger i elevens/søkerens 
mappe i ePhorte. Skolen sender oversikt i ePhorte over 
søkere som søker om fortrinn og individuell behandling.

› Skjema for fortrinn: se vedlegg 

› Skjema for individuell behandling: se vedlegg



Nytt i år

› Nytt søkbart tilbud  

› for elever med fullført og bestått Vg1 studiespesialisering

› Vg2 Byggteknikk med yrkesfaglig opphenting ved Åssiden vgs

› Nytt i Vigo 

› fra lokalbase til sentralbase, oppdateringer skjer umiddelbart

› Endring av søknad før 1. mai 

› Søker endrer i Vigo



Endring av søknad

› - Frist 1. mai

› - Endres i Vigo

› - Kan gjøres en gang per søker

› - Søker kontakter rådgiver

› - Rådgiver avtaler åpning av søknad med  Inntaksenheten

› - Inntaksenheten åpner søknaden, inntil 5 dager.

› Telefon 32 80 86 43 / 44  Kl. 10.00 -14.00

› Epost: inntak@bfk.no 



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 i henhold til §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


På bfk.no – Søke skoleplass 2019-2020

› Gjennomgang av informasjonsheftet.

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

› Arbeid med case, innsøking til videregående opplæring, Vg1

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/videregaende-skole/Soke-skoleplass/


Informasjon

Reservering av skoleplass
• sykdom, svangerskap etc
• Utvekslingselever
Søkes på eget skjema. Skjema på BFK.no. Sendes via eDialog.

Private skoler 

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
Gir 5 ekstrapoeng ved opptak til videregående opplæring
Søkes i Vigo. Følgeskjema på bfk.no.
Inntak sender liste til skolene som vurderer hvilke søkere som 
har størst behov for inntak



Innføringsklasser/kombinasjonsklasse

› Åssiden videregående skole, kombinasjonsklasse/innføringsklasse

› http://www.assiden.vgs.no/Utdanningstilbud/Forberedende-kurs--
innforingsklasse/

› Drammen videregående skole, Innføringsklasse

› http://www.drammen.vgs.no/Utdanningstilbud/0AOA/

› Hønefoss videregående skole, Innføringsklasse

› http://www.honefoss.vgs.no/Utdanningstilbud/Allmennfaglig-opplaring-
for-minoritetsspraklige---Innforingsklassen/

http://www.assiden.vgs.no/Utdanningstilbud/Forberedende-kurs--innforingsklasse/
http://www.drammen.vgs.no/Utdanningstilbud/0AOA/
http://www.honefoss.vgs.no/Utdanningstilbud/Allmennfaglig-opplaring-for-minoritetsspraklige---Innforingsklassen/


Ung Invest AIB

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

› Søker kursdeltager i Vigo

› NB! Dette er ikke et av tre ønskede utdanningsprogram

› UngInvest AIB Drammen

› UngInvest AIB Kongsberg

› UngInvest AIB Midtfylket

› UngInvest AIB Ringerike

› UngInvest AIB Hallingdal

› De respektive avdelingene er i kontakt med søkerne før inntak. 

› 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 3. januar

› Alle som ikke har logget inn på ID-porten tidligere vil motta
kodebrev til MinID. Denne utsendingen starter 10. 
desember. 

› Søkerne bes kontakte Difi dersom de ikke har mottatt 
kodebrev til MinId innen 17. desember.

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)

› Inntak er ikke tilstede 7.-8. januar, pga Vikensamling



www.vigoportalen.no

Fører til www.vigo.no, der 
elevene søker

http://www.vigo.no/






Skulle man ha rotet bort 
pinkodebrevet sitt, kan man 
også bestille her







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



Velg riktig fylke

Følgende skal søkes om via Buskerud:
tilbud i Buskerud
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.

Søkere til øvrige tilbud i andre fylker, søker via 
de respektive fylkene



Mulighet for skolegang i andre fylker

- Landslinjer og landsdekkende tilbud
- Søke til annet fylke som gjesteelev
Det er vertsfylket som behandler søknader fra gjesteelever
- Prioritert gjesteelev, alvorlige pedagogiske eller sosiale grunner må 

dokumenteres for å gå på skole i et annet fylke enn hjemfylket
Det er vertsfylket som behandler søknader om å bli prioritert gjesteelev, 
prioritert gjesteelev kan rangeres på lik linje med fylkets egne søkere. 
- Buskerud fylkeskommune spør om å få kjøpe plass i annet fylke                   til 
tilbud vi IKKE har i Buskerud
Det er vertsfylket som avgjør om Buskerud får kjøpe plass









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 disse bli borte og må legges 
inn på nytt.

Viktig å huske



Husk å trekke ned streken for å se alle 
muligheter



Husk tre ulike:

Tre varianter av et utdanningsprogram er ikke tre ulike 
utdanningsprogram

HSHSF1---- Helse- og oppvekst Vg1

HSHSF1N-A- Helse/oppvekst,ambul,SK 3år Vg1

HSHSF1N-H- Helse/oppvekst,helsearb,SK 3år Vg1

Tre ulike utdanningsprogram

ELELE1---- Elektrofag Vg1

SSSSA1---- Service og samferdsel Vg1

RMRMF1---- Restaurant- og matfag Vg1 



Nærmeste skole med tilbudet velges først, fyll på med flere skole.



Oversikt over registrerte ønsker – prioritering kan også gjøres her.



Denne er fjernet. 







Forhåndssvar

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 1. inntak 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 Buskerud, er det fint om 
man fjerner dette/takker nei ved inntak





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

Hovedinntak 4. juli
Suppleringsinntak 6. august

Noen få søkere med ungdomsrett vil ikke ha fått tilbud etter 
suppleringsinntaket. Inntaksenheten vil tilby alle med ungdomsrett skoleplass, 
senest innen avslutning av inntaket 1. oktober. Erfaringsmessig får alle søkere 
med ungdomsrett tilbud i løpet av første skoleuke. Skolene overtar inntaket 
omtrent ved skolestart. Skolene følger ventelistene.
Skolene har ansvaret for lokale ventelister. 

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.



Kontaktinformasjon:

Inntaksseksjonen

Buskerud fylkeskommune

Postboks 3563

3007 Drammen

Telefon 32 80 86 43/44

inntak@bfk.no

www.bfk.no

mailto:inntak@bfk.no


Nyttige nettadresser

› 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.vilbli.no/
http://www.bfk.no/
http://www.karrierebuskerud.no/
http://www.udir.no/Stottemeny/Nyheter
http://www.brakar.no/
http://www.lanekassen.no/

