
 
 

 

 
 
Informasjon om inntak til knutepunktskole 
 
En knutepunktskole er en ordinær fylkeskommunal videregående skole som 
har et spesielt tilrettelagt og organisert tilbud for hørselshemmede, og som kan 
ta imot elever fra hele landet.  
 
Knutepunktskolen skal tilby et tegnspråklig miljø og opplæring i læreplanene som er 
utarbeidet for tegnspråklige. Opplæringen foregår dels i egne tegnspråklige grupper 
og dels i ordinære klasser med tolk. Søkere som ønsker opplæring i et tegnspråklig 
miljø, må velge blant de utdanningsprogrammene som knutepunktskolene tilbyr. 
 
Det er fire knutepunktskoler i Norge: 

• Nydalen videregående skole i Oslo 

• Nordahl Grieg videregående skole i Bergen 

• Hetland videregående skole i Stavanger 

• Tiller videregående skole i Trondheim 

 
Hvem kan søke inntak til knutepunktskole?  

• Ungdom som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter sakkyndig vurdering har 

behov for slik opplæring, har rett til å velge videregående opplæring i og på tegnspråk 

i et tegnspråklig miljø. Det samme gjelder voksne som er tatt inn til videregående 

opplæring uten rett etter opplæringsloven § 3-1, se § 3-9.  

• Retten til opplæring etter opplæringsloven § 3-9 gjelder kun elever – ikke lærlinger og 

lærekandidater.  

 
Hvordan søke inntak til knutepunktskole? 

• Søknadsfrist er 1. februar. 

• Søknad skal sendes til fylkeskommunen der søkeren bor gjennom www.vigo.no.  

• I tillegg til å søke i Vigo må søkeren fylle ut et søknadsskjema om inntak med 

fortrinnsrett etter § 6-18 (Vg1) eller § 6-31 (Vg2/Vg3). Skjemaet er tilgjengelig på 

www.nfk.no. Innsendt skjema med vedlegg må inneholde: 

o Sakkyndig vurdering fra fylkeskommunal PP-tjeneste om behovet for 

tegnspråkopplæring etter opplæringsloven § 3-9 og forskrift til 

opplæringsloven § 6-41.  

o Om søker ønsker videregående opplæring i tegnspråklig miljø 

(knutepunktskole) eller i ordinær videregående skole med tolk.  

o Dersom søker må flytte hjemmefra for å gå på en knutepunktskole, må det 

fremgå av søknaden at den også omfatter søknad om botilbud.  

• Dersom søker oppfyller vilkårene for inntak til knutepunktskole vil fylkeskommunen 

der søkeren bor, videresende søknaden til knutepunktskolen som er søkt inntak til. 

Frist for fylkeskommunen er 15. mars. I oversendelsen legger hjemfylket ved en 

gjesteelevsgaranti.  

https://nydalen.vgs.no/fagtilbud/horselshemmede/knutepunktskole-for-horselhemmede/
https://www.nordahlgrieg.vgs.no/utdanningsprogram/vare-utdanningsprogram/ovrige-tilbod/knutepunktskolen-for-elevar-med-nedsett-hoyrsle/
https://www.hetland.vgs.no/hovedmeny/for-elever/knutepunktskole/
https://web.trondelagfylke.no/tiller-videregaende-skole/om-skolen/knutepunktskole-for-horselshemmede/
http://www.vigo.no/
http://www.nfk.no/


 
 

 

• Det er fylkeskommunen hvor knutepunktskolen ligger som vurderer om søker skal få 

plass. 

 
 
 
Hjemfylkets økonomiske ansvar  
Fylkeskommunen der søker er bosatt har et økonomisk ansvar for utgifter til kost og 
losji for elever som får opplæring etter opplæringsloven § 3-9, og som må flytte 
hjemmefra. Hjemfylket har også det økonomiske ansvaret for utgifter til nødvendige 
sosialpedagogiske tiltak for elever som har behov for hjelp med å finne seg til rette i 
skole- og fritid i nytt fylke. Se forskrift til opplæringsloven § 19-5.  
 
Elever som får videregående opplæring ved knutepunktskoler, og som må bo borte 
fra sine foresatte, kan også få dekket hjemreiser når internatet er stengt utover det 
staten dekker. Søknad antall hjemreiser med begrunnelse sendes til 
reisenordland@nfk.no. Reisene skal skje på rimeligste måte.  
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