
SØKE SKOLE I EGET OG ANDRE FYLKER



• Inntaksområder

– Nordfylket (Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Lødingen, 

Øksnes, Bø, Andøy, Narvik og Evenes)

– Salten (Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Bodø, Gildeskål, Meløy og Beiarn)

– Helgeland (Rødøy, Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Træna, Alstahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord, 

Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad)

• Grenseavtaler

• Landslinjer/landsdekkende tilbud

• Andre fylker

– Prioritert gjesteelev

• Ungdomsrett

• Tungtveiende sosiale eller pedagogiske grunner

• Skolefylket behandler søknad

OBS! 

Legg også inn søknad i eget fylke, ellers kan man risikere å bli uten skoleplass



Manglende tilbud

✓ Samarbeid ORN

Nivå Fagkode Navn

Vg1 DTDTH1---- Håndverk, design og produktutvikling

Vg2 BAANG2---- Anleggsgartner

Vg2 BAKEM2---- Klima, energi og miljø

Vg2 DTDTR2---- Trearbeid

Vg2 TPBRT2---- Brønnteknikk

Vg2 ELKVV2---- Kulde- og ventilasjonsteknikk

Vg2 FDBLD2---- Blomsterdekoratør

Vg2 FDIED2---- Interiør og eksponeringsdesign

Vg2 HSAKT2---- Aktivitør

Vg2 HSFOT2---- Fotterapi og ortopediteknikk

Vg2 HSHUD2---- Hudpleie

Vg2 DTBBF2---- Båtbygger

Vg2 DTSTH2---- Søm og tekstilhåndverk

Vg2 RMMPR2---- Matproduksjon

Vg3 ELDAT3---- Dataelektronikerfaget

Vg3 ELMEL3---- Maritim elektriker

Vg3 HSFOT3---- Fotterapi

Vg3 HSHUD3---- Hudpleier

Vg3 FDEKD3---- Eksponeringsdesign

Vg3 FDINT3---- Interiør
Vilbli.no
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IDporten – MinID

Aktiveringsbrev

Søker må selv bestille 

og aktivere konto

Elevene i 10.-klasse får ikke lengre brev med PIN-koder!

Viktige ting du som lærer må passe på:

• Bestilling av aktiveringsbrev bør inn som en felles aktivitet i klassen

• Bestill brev i god tid, kan ta opp til 14 dager å få brevet

• Aktiveringskoden er gyldig i 30 dager fra bestilling

• Elev må oppgi egen epost og tlf ved registrering

eid.difi.no/nb/minid

https://eid.difi.no/nb/minid


Brukerveiledning VIGO søknad

https://ist.guidecloud.se/1361.guide




Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt

§ 6-25 (Vg1), § 6-38 (Vg2 og Vg3)

Vilkåret er at det må liggje føre tungtvegande grunnar, og at søkjaren må ha eit 

særleg behov for dette.

Fylkeskommunen må sikre at søkjaren sin rett til å bli teken inn til eit av tre valde 

utdanningsprogram blir oppfylt, jf. opplæringslova § 3-1.

Søknad om Individuell behandling

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A73-1


Regelverkstolkninger fra Udir

✓ Søkere som ikke har rett til fortrinn etter §6-15 til §6-19, men som det er 

tungtveiende grunner for å behandle individuelt. 

✓ Må foreligge et særlig behov for dette hos søkere

✓ Vil omfatte svært få søkere

Søkeren skal bli tatt inn til ett av tre valgte utdanningsprogram, men søkeren har ikke 

rett til inntak til et bestemt utdanningsprogram eller til en bestemt skole. 



Inntak til individuell behandling av andre særlige, tungtveiende grunner 
(fra vilbli.no)

• Søk via vigo.no innen 1. februar
– Alle ønskene på søknaden må være i henhold til dokumentasjon og aktuelle paragraf

• Gyldig dokumentasjon sendes inntakskontoret
– lege, psykolog eller barnevern 

– må beskrive hvorfor søker skal behandles individuelt i inntaket. 

– PPT/PPD er ikke sakkyndig instans i disse sakene.

• Ikke rett til å få inntak på første ønske 

https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo

