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Seksjon 

dimensjonering og inntak

Riktige rammer og fasiliteter for videregående opplæring i Rogaland

Tilbud tilpasset samfunnets og næringslivets behov, ungdom og voksnes ønsker

Høy kvalitet i søknadsbehandling og inntak til alle våre tilbud i tråd med lov og forskrift

Informasjonsarbeid og tydelig kommunikasjon eksternt og internt



Plan for dagen: kl. 09.00-15.00 Karmsund vgs

• 09.00-10.00 Inntaksforskriften, regelverk, inntak til Vg1

Pause kl. 10.00 (10 min.)

• 10.10-10.55 1. februarinntaket: Fortrinnsrett og 
individuell behandling m/skjema etc.

Pause kl. 10.55 (10 min.)

• 11.05-11.25 Lærekandidatordningen
• 11.25-12.05 Formidling til læreplass, opplæring i bedrift

Lunsj kl. 12.05 (45 min.)

• 12.50-13.15 Inntak for minoritetsspråklige elever
• 13.15-13.45 Inntak til Vg2 og Vg3, spesielle tilbud

Pause kl. 13.45 (15 min.)

• 14.00-15.00? Søknaden, om Vigo, nye tilbud
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Plan for dagen: kl. 09.00-15.00 Vågen vgs 4

09.00-09.55 Inntaksforskriften, regelverk, inntak til Vg1

Pause kl. 09.55 (15 min.)

10.10-10.55 1. februarinntaket: Fortrinnsrett og 

individuell behandling m/skjema etc.

Pause kl. 10.55 (15 min.)

11.10-11.50 Formidling til læreplass, opplæring i bedrift

11.50-12.10 Lærekandidatordningen

Lunsj kl. 12.10 (45 min.)

12.55-13.20 Inntak for minoritetsspråklige elever

13.20-13.50 Inntak til Vg2 og Vg3, spesielle tilbud

Pause kl. 13.50 (10 min.)

14.00-14.10 Informasjon om tilbud for hørselhemmede

14.10-15.00 Søknaden, om Vigo, nye tilbud



Dimensjonering for ungdom –

noen forhold

• Tall fra SSB og GSI – justeres to ganger i året

• Planlegging ut fra regioner i fylket

• Historiske søkertall

• Variasjon i ungdomskull

• 17.500 elevplasser + private vgs (må tas hensyn til)

• Vg1, Vg2 + 65 % på Vg3 i skole = sum klasser (nesten 1000)

• Samarbeid med Vestland og Agder

• Opplæringsloven – ett av tre søkte utd.program Vg1

• Vg2 og Vg3 – nivået over må bygge på nivået under

• Innspill fra bransjene – behov for lærlinger

• Samarbeid internt (fagopplæring)

• Skolebyggene og fysisk plass

• Robuste fagmiljø

• Distriktshensyn og tilbud med få klasser

• Behandling av søkertall og justering av klasser

• Vg3 påbygg er politisk dimensjonert i Rogaland
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Fritt skolevalg – sonevis dimensjonering (og inntak) i praksis? 6

• I Rogaland har vi 4 «inntakssoner» når det gjelder 
planlegging av kapasitet/tilbudsstruktur

• Nordfylket

• Midtfylket (Stavanger/Sandnes/Jæren)

• Ryfylke (indre/ytre)

• Sørfylket (Dalaneregionen)

• En times reisevei hver vei – da når man stort sett 
minst én videregående skole fra der man bor

• De aller fleste elever søker seg til sin «nærmeste» 
skole som har det tilbudet de ønsker å gå på –
unntaket er spesielt 4 studieforberedende skoler i 
Stavanger og 1 i Sandnes

• I skolebruksplan og tilbudsstruktur legger vi opp til så 
sterke og robuste fagmiljø som mulig – dette vil 
motvirke «populære/upopulære» skoler. Alle kan ikke 
tilby alt!

• Alle skoler har noen programområder med gode 
søkertall!



Flere ønsker yrkesfag

• Særlig i den nordlige delen av fylket

• 55,2 prosent søker YF på Vg1 som 1. ønske – for 

to år siden var tallet 52,2. I 2017 var andelen 50 

prosent.

• Etter inntaket var fordelingen 56/44 (YF/SF)

• Alle YF program går fram fra i fjor med unntak av 

helse- og oppvekst, restaurant- og matfag og 

informasjonsteknologi og medieproduksjon. 
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Vg1 – Hva gikk mest opp og ned fra i fjor?

Teknologi- og industrifag

Elektro og datateknologi

Naturbruk

Håndverk, design og produktutvikling

Bygg- og anleggsteknikk

Salg, service og reiseliv

Frisør, blomster, interiør og 

eksponeringsdesign
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Helse- og oppvekstfag

Restaurant- og matfag

Informasjonsteknologi- og medieproduksjon



06.12.2022

Lovverk

Forskrift til opplæringslova kap. 6

Lokal inntaksforskrift i Rogaland – sist revidert januar 2022



Informasjonsplikt (forskrift OL § 6-7)

• Fylkeskommunen skal sørgje for nødvendig 

informasjon til grunnskolane og dei vidaregåande 

skolane i fylket om dei reglane som skal nyttast

ved inntak til vidaregåande opplæring

• Skolane må sikre at elevane og deltakarane får 

nødvendig informasjon om inntak til vidaregåande 

opplæring
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06.12.2022

Oppfordring til rådgivere i våre 

videregående skoler!

Er informasjonen om tilbudene på 

skolens hjemmeside riktig?



Søkerhåndbok for rådgivere – tidl. informasjonsskriv

Dere finner mye informasjon på www.rogfk.no

(Legges ut i midten av desember)
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Inntaksforskriftene

• Sentral inntaksforskrift – Forskrift til Opplæringslova 
kap. 6

• § 6-2 Lokal inntaksforskrift (sist revidert nov. 2021)

«Forskrift om inntak til videregående opplæring og 
formidling til læreplass i Rogaland fylkeskommune»

• Finnes på www.vilbli.no og www.lovdata.no og 
www.rogfk.no

• Sentral forskrift er «strengere» enn den lokale

• Fritt skolevalg i Rogaland (Karakterbasert inntak) 
Bestemt i lokal forskrift § 2
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Nytt i lokal inntaksforskrift i fjor

• Tatt med bestemmelser som beskriver 

mangeårig etablert praksis

• ToppVolley Norge

• Studiespesialisering m/ toppidrett

(Talenter mot toppen og Toppidrettslinjen)

• International Baccalaureate
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Søknadsfrister 2023

1. februar kl. 23.59

• Fortrinn og individuell behandling

• Minoritetsspråklige søkere til ordinært 

tilbud som mangler mer enn 

halvparten av karakterene

• Søkere til opplæringskontrakt 

(lærekandidat) 

• Minoritetsspråklige søkere til 

forberedende tilbud (innføringsklasser 

og kombinasjonsklasser)

1. mars kl. 23.59

• Ordinær søknadsfrist

• Søkere til lærekontrakt (lærling)

• Søkere til ordinære tilbud med 

meldeskjema



Retten til videregående opplæring

• 3 år fulltidsopplæring

• Rett til å fullføre – gjelder ut skoleåret som starter det året 

du fyller 24 år

• Retten kan utvides etter søknad til fylkeskommunen 

(seksjon dimensjonering og inntak)

• Uketimetall mindre enn 1/3 bruker ikke av rett

• 1. november er telledato for bruk av rett 

• Rett til ett omvalg
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Omvalg

• Etter Vg1: 1 års rettsutvidelse

• Etter Vg2: Inntil 2 år utvidelse av rett

• Mer enn ett omvalg: Ikke rett til flere utvidelser av 

retten

• Kan ta flere omvalg – men kun førstegangs omvalg 

gir rettsutvidelse

• Avbrutt Vg3: 1 års rettsutvidelse (første gang)

• Kan ikke gå om igjen samme programområde 

for å forbedre karakterer

• Karakterer kan i utgangspunktet kun forbedres 

som privatist

• Ved omvalg kan eleven velge om tidligere 

sluttvurderinger i fellesfag skal godkjennes – eller 

velge å ta faget på nytt som elev (gjelder også 

elever som tar fag fra videregående på 

ungdomstrinnet). Bør bestemmes innen 1.nov.
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Inntak til Vg1

Noen sentrale forhold



Vilkår for inntak til Vg1

A) Søker må være skrevet ut av grunnskolen 

med vitnemål

B) Gjennomgått al lmenn grunnopplæring i  

utlandet (min. 9 år). Søker må dokumentere

C) Har t i lsvarende realkompetanse som ful l ført 

norsk grunnskoleutdanning for voksne. 

Søker må dokumentere

D) De som ikke kan dokumentere etter punkt 

C) må realkompetansevurderes av 

kommunen
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Inntak til Vg1

Søker kan (og bør!) prioritere 3 utdanningsprogram 

ved søking til Vg1. Innenfor hvert utdanningsprogram 

kan det prioriteres inntil 3 skoler

Inntak på bakgrunn av poengsum basert på 

karakterer fra grunnskolen (karakterpoeng)

Dersom søker ikke har nok karakterpoeng til å 

komme inn på noen av sine prioriterte skoler på 

ønske nr. 1, vil søker bli søkt videre til 

utdanningsprogrammene på ønske nr. 2 eller 3

Søkere som ikke fører opp tre forskjell ige 

utdanningsprogram, kan bli plassert på 

utdanningsprogram de ikke har søkt på Vg1
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Utregning av karakterpoeng

• Al le  s tandpunktkarakterer og eksamenskarakterer i  fagene legges 
t i l  grunn

• Samlet  karakterpoengsum med to des imaler mul t ip l iseres med 10

• Fag med «del tat t» e l ler  «beståt t» tas  ikke med i  
karakterpoengsum. Det  samme g je lder «egne» fag i  f r iskoler  
( f .eks.  k r is tendom) når  det  søkes fy lkeskommunale skoler

• For e lever  som er  f r i tat t  f ra  opplæringen et ter  § 1-11 e l ler  § 1-12 
el ler  f r i tat t  f ra  vurder ing med karakter e t ter  §§ 3-17 t i l  3 -20 skal  
s lu t tvurder ingen ikke tas  med

• Dersom søkeren har  ta t t  fag som pr ivat is t  skal  beste karakter  te l le

• For søkere som f .eks. har  f lere Vg1 skal  beste karakter  i  faget  
te l le ved inntak

• For søkere som har  IV te l les det  som nul l

• IM ( ikke møt t  t i l  eksamen) te l les med i  u t regningen som nul l  
dersom FAM 29 (udokumentert  f ravær),  men tas ikke med dersom 
FAM 39 (dokumentert  f ravær)

• Valgfag på ungdomstr innet – egne beregninger
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Valgfag – Hvordan beregnes 

karakteren?

Samme valgfag i tre år – karakteren fra 
10. klasse gjelder

Samme valgfag i 8. og 9. klasse og nytt 
valgfag i 10. klasse – snittkarakter fra 
9. og 10. klasse gjelder

Samme valgfag i 8. og 10. klasse og 
annet valgfag i 9. klasse – snittkarakter 
fra 9. og 10. klasse gjelder

Forskjell ige valgfag i 8., 9. og 10. 
klasse – snittkarakter for alle tre 
valgfagene gjelder
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Søkere uten sammenlignbare 

karakterer?

• Gjelder både søkere med grunnskole eller 
videregående skole uten sammenlignbare 
tallkarakterer

• F.eks. grunnskole i utlandet eller internasjonal 
skole i Norge, eller elever som har tatt Vg1/Vg2 i 
utlandet (f. eks. utvekslingselever som skal ha 
godkjent året ute)

• Rett ti l inntak til ett av tre valgte 
utdanningsprogram (på Vg1) Søknader vurderes 
individuelt, «tilpasning» til norsk karaktersnitt så 
langt det er mulig. Manuell plassering – ingen 
ventelisteplass

• Regelverket vedr. utveksling omhandlet i lokal 
inntaksforskrift
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Søkere som mangler karakterer i mer 

enn halvparten av fagene

• Kan ikke regnes ut karakterpoeng

• Inntaket skjer på individuelt grunnlag ut fra 

vurdering etter skjønn ti l ett av tre valgte 

utdanningsprogram

• Søker må ikke oppfylle vilkår for inntak etter 

individuell behandling

• Skal gjelde et fåtall av elever
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Vg1 Musikk, dans og drama

• Inntil 50 % av søkerne kan tas inn på 
grunnlag av en ferdighetsprøve, i tillegg 
til en poengsum (karakterpoeng). Bare til 
Vg1, ikke Vg2 eller Vg3

• Søkere som har Vg1 musikk, dans eller 
drama som sitt første ønske, kan 
fremstille seg til en ferdighetsprøve. 
Prøven avholdes i den fordypning, og 
ved den skolen, som er satt opp som 
første ønske

• Søkere som fremstiller seg til en 
ferdighetsprøve, kan få 0, 7 eller 15 
tilleggspoeng
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Vg1 idrettsfag
• Inntil 50 % av søkerne kan tas inn på grunnlag av 

dokumenterte ferdigheter (idrettslige kriterier), i tillegg til en 
poengsum (karakterpoeng). Bare til Vg1, ikke Vg2 eller Vg3

• Søkere som oppfyller kriteriene kan få 7 eller 15 
tilleggspoeng. Søkere på kretsnivå kan få 7 poeng, og 15 
poeng kan gis til søkere på nasjonalt nivå

• Skjema finnes på Vilbli, Vigo og på skolenes hjemmesider

• Søkere som ønsker tilleggspoeng, må sende inn 
vedleggsskjema med dokumentasjon fra idrettskretsen til den 
skolen de har som 1. ønske på idrettsfag

• NB! Frist er 1. mars for innsending av skjema til 
skolen

• De som ikke sender inn skjema innen fristen får ikke 
tilleggspoeng!

• Toppidrett tilbys som valgfritt programfag ved flere skoler på 
idrettsfag
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Fremmedspråk

• Ikke alle skoler tilbyr begynneropplæring i 

fremmedspråk

• Hovedregel: De som har hatt fremmedspråk i 

grunnskolen får ikke tilbud om å begynne på nytt 

fremmedspråk i Vg1

• Grunnskolene må sjekke egne søkere i Vigo skole!

• Søkere til Vg1 studieforberedende utdanningsprogram 

som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, må 

derfor orientere seg om hvilke videregående skoler 

som tilbyr fremmedspråk på begynnernivå

• Tilbyr ikke begynneropplæring:

+ Studiespesialisering m/ toppidrett ved St. Svithun vgs
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St. Olav vgs
Stavanger 

katedralskole
Hetland vgs



www.rogfk.no

PC-ordningen
Finner nødvendig informasjon om ordningen på 

www.rogfk.no

Kontaktperson: 

tore.wersland@rogfk.no
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Pause 15 min.
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Fortrinnsrett og 

individuell behandling
Søknadsfrist 1. februar



• Vi tar bort karakterer fra elevene i 10. kl., 

så kan de søke 1. februar

• Alle som søker 1. februar er garantert å få 

sitt 1. ønske

• De som har hatt assistent i grunnskolen 

må ha det i videregående skole

• Når man har hospitert på et tilbud, 

kommer man inn på dette tilbudet
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32

§§ 6-15, 6-17, 6-19, 6-30 og 6-32

(må ha rett til spesialundervisning etter § 5-1) 

§§ 6-18 og 6-31

(ikke krav om § 5-1)

Fortrinnsrett

§§ 6-22 og 6-35

(må ha rett til spesialundervisning)

Individuell 
behandling

§§ 6-23, 6-25 og 6-38

(ikke krav om rett til spesialundervisning)

Individuell 
behandling



Fortrinnsrett
§ 6-15 Særskilt prioritert →

utdanningsprogram på Vg1

§ 6-17 Sterkt nedsatt fysisk og/eller 

psykisk funksjonsevne

→

• Organiseringsform hverdagslivstrening (liten gruppe)

• Organiseringsform arbeidstrening (liten gruppe)

• Fysisk tilrettelegging i ordinær klasse

§ 6-18 Opplæring i og på tegnspråk →

§ 6-19 Utvidet tid →
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Omfattende spesialundervisning, ordinær klasse, ett bestemt 

utd.program, tilmelding, sakkyndig vurdering, søkt på grunnlag 

av og i samsvar med denne

Sterk nedsatt fysisk og psykisk funksjonsevne, psykisk 

utviklingshemming, multifunksjonshemmede, behov for særlig 

tilr.lagte lokaler, inntak til ett av tre utd.program men ikke rett til 

inntak på bestemt skole

NB! Søkere m/ stort behov for fysisk 

tilrettelegging i ordinære klasser bruker også § 6-17

Kan tas inn på skoler særskilt tilrettelagt elevens behov, tolk i 

ordinær klasse, eller søke knutepunktskole

Søkes inn etter § 6-17 og tas inn til Vg1 på samme 

utdanningsprogram (4. eller 5. opplæringsår)



Individuell behandling

§ 6-22 Grunnkompetanse i egen gruppe eller 

ordinær klasse på Vg1 →

§ 6-35 Grunnkompetanse til Vg2 eller Vg3   →

§ 6-25 Søkere til Vg1 som av andre særlige 

grunner må behandles individuelt →

§ 6-38 gjelder søkere til Vg2 og Vg3 

§ 6-23 Rett til særskilt språkopplæring,        →

mangler mer enn halvparten av karakterene
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Rett til spesialundervisning, mangler karakterer i mer enn 

halvparten av fagene, egen gruppe oversikt på vilbli, inntak til ett 

av tre utd.progr., ikke rett til inntak på bestemt skole

NB! Ikke «ta bort» karakterer for at elever skal passe inn i 6-22!

Gjelder bare planlagt grunnkompetanse i ordinær klasse, 

enkeltvedtak om spesialundervisning, helhetlig vurdering om det 

er forsvarlig å ta eleven inn til neste nivå, mangler karakter i ett 

eller flere fag fra Vg1

Vg1 – Tungtveiende grunner, ordinær klasse, søker må ha et 

særlig behov for dette (dokumentert betydelig funksjonsfall), ett 

av tre utdanningsprogram og ikke rett til inntak til bestemt skole

(Inntak til Vg2/Vg3 – samme vilkår som til Vg1)

Vg1 – Eget skjema, rettigheter etter § 2-8, individuell vurdering, 

ett av tre utdanningsprogram, ikke rett til inntak til bestemt skole



Inntaksteam

• Dimensjonering og inntak, PPT, Opplæring i skole

• Behandler alle søknader med søknadskategori 1. 

februar

• Unntaket er § 6-23 (minoritetsspråklige søkere 
som mangler mer enn halvparten av karakterene) 

• Vurderer tilmeldinger 1. oktober, søknader om inntak 

etter fortrinnsrett og individuell behandling (til sammen 

ca. 13-1400 søknader)

• Sikrer mest mulig likebehandling og gir god oversikt når 

teammedlemmene er med i hele prosessen

• DOKUMENTASJON!
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Overføringsmøter – PPT for vgs

• Fylkeskommunens inntaksteam behandler søknadene til 

1. februar

• PPT for vgs kan veilede grunnskolene i søkeprosessen

• PPT for vgs overfører ikke informasjon fra 

møtene/veiledningen til inntaksteamet

• All relevant informasjon skal derfor følge søknaden

• PPT for vgs vil kunne delta på overføringsmøter i 

mai/juni
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Når får søkerne svar?
Tilbud om skoleplass etter fortrinnsrett og 
midlertidig enkeltvedtak om organisering av 
spesialundervisning er klart i slutten av mars

April/mai: Inntak etter individuell behandling for 
søkere som går mot planlagt grunnkompetanse

Individuell behandling §§ 6-25 og 6-38 til ordinære 
opplæringstilbud

• Videregående skoler får lister over hvem som 
plasseres i mai/juni (§§ 6-25/6-38)

• Søkerne får svar i fellesinntaket i juli

Minoritetsspråklige søkere etter § 6-23 får svar i 
mai (nytt for skoleåret 2023/24)

Alle henvendelser vedrørende 1. 
februarinntaket rettes til inntakskontoret
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Fortrinnsrett og individuell behandling - søknad om inntak til videregående opplæring - 1. 

februar – Skjemaet finnes på www.vigo.no – tilleggsopplysninger

Side 1 i skjemaet: Alle felter merket med * må være fylt ut.

38
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Side 1 i skjemaet: 

Eksempel på elev som søker fortrinnsrett, liten gruppe 1. år, Fortrinnsrett § 6-17. Alle søkere til fortrinnsrett 

må krysse av for fortrinnsrett på denne siden
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Side 2 i skjemaet: 
Eksempel på søker til fortrinnsrett §6-17 – organiseringsform Arbeidstrening
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Side 2 i skjemaet: 
Søkere til ordinært Vg1 krysser av for paragrafen det søkes etter
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Søkere til individuell behandling

Side 1 i skjemaet: 

Eksempel på søker til individuell behandling – §6-22 i egen gruppe NB! Siste året dette er søkbart
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Side 2 i skjemaet:

Eksempel på søker til individuell behandling – §6-22 i egen gruppe. NB! Siste året dette er søkbart
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NB! Endringer fra og med 

skoleåret 2024/25

• Tar bort muligheten til å søke grunnkompetanse i 
egen gruppe – aktuelle søkere søker ordinære 
tilbud mot grunnkompetanse som finnes ved den 
enkelte skolen

• Elevene kan likevel organiseres i mindre grupper 
dersom sakkyndig vurdering tilsier dette. 
Vurderes av PPT for vgs i samråd med skole, 
foresatte og elev før skoleåret begynner

• Skoleåret 2023/24 er altså siste gang man kan 
søke direkte i grupper på GK

• Godalen vgs – tar ikke inn nye elever på RM og 
HO neste år siden skolen ikke har disse tilbudene 
i ordinære klasser
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Side 1 i skjemaet:

Eksempel på søker til individuell behandling Vg1
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Side 2 i skjemaet:

Eksempel på søker til individuell behandling Vg1 - §6-22 ordinær klasse mot grunnkompetanse
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Side 2 i skjemaet:

Eksempel på søker til individuell behandling Vg1 - §6-25
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Side 3 i skjemaet:

Dokumentasjon lastes opp elektronisk og sendes sammen med elektronisk skjema. Ettersendelse av 

dokumentasjon sendes via e-dialog, merket med elevens navn.
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Ettersending av søknader/dokumentasjon til inntaket 

1. februar MÅ ha med følgebrev! I tillegg må dette 

være avtalt på forhånd med inntakskontoret. Hvis 

dette mangler, blir søknadene ikke saksbehandlet 

Endringssøknader for søkere til 1. februar er i 

utgangspunktet ikke mulig på grunn av tidlig 

saksbehandling



Erfaringer fra årets 1. februarinntak

• Innsendt dokumentasjon er stort sett god – særlig når det gjelder § 6-17

• Ettersendt dokumentasjon skal være unntaket! 

• For mye «fram og tilbake» vedr. endring av tilbud 

• Grunnkompetanse i egen gruppe vs. ordinær klasse (§ 6-22) Viktig å få med hvorfor eleven 
evt. må gå i egen gruppe! Dokumentasjonen her er varierende

• Fortsatt for mange søkere på § 6-25! Flere fikk avslag og ble overført til fellesinntaket på grunn 
av for dårlig dokumentasjon. Nærmere 500 søkere på denne kategorien!!!

• Oversøking til noen tilbud og skoler. Hvor godt kjenner dere til de ulike tilrettelagte 
opplæringstilbudene? Ingen må «love» plass! Det blir gjort en totalvurdering opp mot alle 
søknader

• Ett av tre utdanningsprogram på Vg1 og ikke rett til inntak til bestemt skole

• Besøk gjerne flere skoler
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51Rettigheter - ufør Mest utsatt for utenforskap

Hverdagsliv Arbeidstrening GK egen gruppe GK ordinærklasse Ordinær klasse

Kanskje skal disse tilbudene slås sammen til én 

kategori etter hvert? I så fall vil det tildeles ressurser 

ut fra elevens behov. (tidligst fra 2025/26)

Ressursmodell må i så tilfelle revideres og 

tilpasses den enkeltes behov, i stedet for tildeling i 

klasser/grupper som i dag?

Elevene søker valgt utdanningsprogram jfr. 

forskrift til Opplæringslova § 6-14

Økt fokus på formell sluttkompetanse  

Lærekandidat 2+2 hovedmodell for grunnkompetanse

Skolene og PPT i samarbeid ansvarlige for organisering i 

ordinære klasser og/eller mindre grupper (fra 2024/25)

Videreutvikling av skolenes pedagogiske 

støttesystem – laget rundt eleven

Ressursmodell må revideres og tilpasses antall elever, i 

stedet for tildeling i klasser/grupper som i dag

Dagsenter, VTA, VTO                                  Målrettet opplæring mot arbeid
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Pause
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Inntak til Vg2 og Vg3

Noen sentrale forhold



Vilkår for inntak til Vg2 og Vg3

• Må ha bestått i alle fag, også 
gjennomgående fag for å bli tatt inn 
som fulltidselev (forskrift OL § 6-28)

• Søkere som ikke oppfyller vilkårene 
over, men som oppfyller vilkårene for 
inntak til neste nivå etter § 6-35 og §
6-38 skal tas inn som fulltidselever

• Lokal inntaks- og formidlingsforskrift og 
lokale bestemmelser i Rogaland gir 
presiseringer
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Deltidselever

55

Skille mellom deltidselev i inntaket og 

deltidselev som elevstatus! 

Deltidselever i inntaket fratas 100 

«fylkespoeng» (gjelder kun t i l  Vg2 og Vg3)

Delt idselever tas inn etter ful l t idselever. 

Dette kan være elever med for mange 1’ere 

og/eller IV

Lokal inntaksforskrift – helhetlig vurdering fra rektor 

dersom det skal gjøres unntak fra § 6-28



Kvalifisert for neste nivå i inntaket?

• Inntil to 1’ere eller IV (ikke vurdert)  Fulltidselev

• Tre 1’ere eller IV Deltidselev (mister 100 poeng)

• Fire 1’ere eller IV Ukvalifisert, må søke på ny
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Inntak til Vg2 og Vg3

• Ved søking ti l Vg2 eller Vg3 yrkesfag, kan 
søker prioritere inntil 3 programområder som 
han/hun er kvalifisert ti l. Innenfor hvert 
programområde prioriteres inntil 3 skoler

• Poengsum (karakterpoeng) fra Vg1 legges ti l 
grunn ved inntak ti l Vg2, og ved inntak ti l Vg3 
legges karakterer fra Vg2 ti l grunn

• Dersom søker ikke har nok karakterpoeng 
til å komme inn på prioriterte 
programområder og skoler, vil søker bli 
videresøkt til andre programområder og 
skoler som han/hun er kvalifisert for, men 
som ikke er prioritert i søknaden
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Inntak til Vg3 studieforberedende 

programområder

Omtalt i lokal inntaks- og formidlingsforskrift i Rogaland

Fortrinnsrett ved inntak til Vg3 på følgende vilkår:

➢Dersom søker er kvalifisert som fulltidselev etter 
inntaksforskriften, har han/hun rett til å fortsette på 
samme skole hvor Vg2 er fullført 

➢Forutsetningen er at det søkes om inntak 
påfølgende år, og at den skolen Vg2 ble fullført på, 
er søkers første prioritet

➢Forutsetningen er også at søker takker ja til 
skoleplass innen fristen – ellers står 
vedkommende uten tilbud!
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Utvekslingselever som søker Vg3

Omtalt i lokal inntaks- og formidlingsforskrift i Rogaland

• Søker med opplæringsrett og som er elev ved en skole i 

utlandet, prioriteres ved inntak etter søkere som har 

fullført og bestått Vg2 som fulltidselev ved den prioriterte 

skolen

• Utvekslingselever prioriteres før søkere som ønsker å 

bytte skole og søkere som har tatt ut et friår

➢ Gis 500 fylkespoeng, mens de med fortrinnsrett får 
900 fylkespoeng. De som ønsker å bytte skole søker 
med «vanlige» 400 fylkespoeng

• Dersom det er flere søkere enn antall ledige plasser ved 

den aktuelle skolen, konkurrerer elevene på bakgrunn av 

karakterpoeng basert på karakterer fra Vg1
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06.12.2022

Spesielle tilbud



Lokal inntaksforskrift forts.

§ 8. Inntak til studiespesialisering med toppidrett – Toppidrettslinjen (TID) og Talenter mot toppen (TMT)

Søkere må ha tilbudene som første ønske for å bli vurdert som søker. 

Studiespesialisering med toppidrett, TID og TMT, er tilbud for søkere som kan vise til idrettslige prestasjoner på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det blir 
lagt vekt på søkers idrettslige ferdigheter, holdninger og utviklingspotensiale. Vurdering av søkere foregår i dialog med søkernes klubber og særidrettsforbund. 

Står det idrettsmessig likt mellom to eller flere søkere, vil karakterpoengsum telle ved utvelgelse av søkere. Karakterkravet til Vg1 er minimum 40 karakterpoeng, og til 
Vg2 kreves minimum 37 karakterpoeng. 

I tillegg til elektronisk søknad, må det sendes inn vedleggsskjema til skolen som har tilbudet innen 1. mars. Skolen vurderer hvilke søkere som er kvalifiserte og 
anbefaler hvem som får tilbud. Fylkeskommunen fatter vedtak om inntak. 

§ 9. Inntak til ToppVolley Norge

Søkere til ToppVolley Norge må ha potensiale for å nå et idrettslig internasjonalt nivå innenfor volleyball. Søkere fra andre fylker stiller likt i konkurransen om plassene 
dersom de har søkt innen fristen 1. mars. 

I tillegg til elektronisk søknad, må det sendes inn vedleggsskjema til skolen som har tilbudet innen 1. mars. Skolen vurderer hvilke søkere som er kvalifiserte og 
anbefaler hvem som får tilbud. Fylkeskommunen fatter vedtak om inntak.  

§ 10. Inntak til International Baccalaureate (IB)

I tillegg til elektronisk søknad, må det sendes inn vedleggsskjema og en individuell søknad til skolene som har tilbudet innen 1. mars.

Skolene som har tilbudet, vurderer hvilke søkere som er kvalifiserte og anbefaler hvem som får tilbud. Fylkeskommunen fatter vedtak om inntak. 
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Spesielle idrettstilbud 62

• TMT (Talenter mot toppen)
• St. Svithun vgs: (studiespesialisering)

• Må ha minst 40 karakterpoeng

• Benytte følgende kode i Vigo: STUSP1- -T-

• Jåttå vgs: (bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag)

• Benytte følgende kode i Vigo: BABAT1- -T- og HSHSF1- -T-

• Setter av plasser først til de som kvalifiserer til inntak på BA og HO

• Olympiatoppen Sørvest avgjør kvalifikasjoner for TMT

• Eget søknadsskjema på disse skolenes hjemmesider

• Andre toppidrettstilbud i midtfylket/sørfylket
• St. Svithun vgs: Studiespesialisering med toppidrett

• I tillegg til idrettslig nivå kreves minst 40 karakterpoeng

• Benytte følgende kode i Vigo: STUSP1- -T-

• Eget søknadsskjema på skolens hjemmeside

• Jåttå vgs: Bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag med 
toppidrett

• Benytte følgende koder i Vigo: BABAT1- -T- og HSHSF1- -T-

• Vg2 tømrer og Vg2 barne- og ungdomsarbeider m/ toppidr.

• Inntak etter karakterpoeng



Spesielle idrettstilbud – forts.

• Toppvolley Norge (TVN)

• Sauda vgs: (Hovedsakelig studiespesialisering, men kan 

tilpasses)

• Målsetning om ferdigheter på internasjonalt juniornivå

• Eget søknadsskjema på skolens hjemmeside og 

Toppvolley Norge

• Toppidrettstilbud i nordfylket

• Haugaland vgs: Bygg- og anleggsteknikk og helse- og 

oppvekstfag med toppidrett

• Benytte egne koder i Vigo (BABAT1--T-, HSHSF1--T-)

• Skjema med dokumentasjon på idrettslig nivå sendes 

skolen – finnes på skolens hjemmeside. Inntak etter 

karakterpoeng
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Landslinjer og landsdekkende tilbud

• Hva er forskjellen?

• Søkere fra hele landet stiller likt i konkurransen om 

plasser, og aktuelle søkere må selv orientere seg om 

krav til inntak (f.eks. sportslig nivå)

• Landslinjetilbud i Rogaland:

✓ Vg2 anleggsteknikk Øksnevad vgs

✓ Vg3 anleggsmaskinmekaniker Øksnevad vgs

✓ Vg3 yrkessjåførfaget Sauda vgs

✓ Vg2 flyfag Sola vgs

✓ Vg3 flytekniske fag Sola vgs

✓ Vg3 avionikerfaget Sola vgs
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Diverse tilbud – se også www.vilbli.no

Yrkesfag med studiekompetanse (YSK)

• Sauda vgs, 4-årig løp innenfor TIP 

(industriteknologi og kjemiprosessfag)

• Gir både fagbrev og spesiell studiekompetanse, 

realfag

• Må ha gode karakterer, og helst 5 i matematikk og 

naturfag

• Egen kode: TPTIP1P--- (Vg1)

International Baccalaureate (IB)

• Gjelder Vg2 og Vg3 Egen kode: STUSP2Z--- (Vg2)

• St. Olav vgs og Vardafjell vgs

• Må søke med vedleggsskjema i tillegg til Vigo
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Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse

• Egen kode: HSHSF1N--- Prøveordning starter 

skoleåret 2022/23 (30 plasser) Bergeland vgs

• 2023/24 Vg2 helsearbeiderfag og Vg2 barne- og 

ungdomsarbeiderfag med studiekompetanse

• 2024/25 Vg3 påbygg tilpasset

• NB! Kan ikke bytte programområde underveis uten å 

begynne på ny, fag/timer fordelt over tre år for at 

siste år ikke skal bli for teoritungt

Naturbruk med dyrekunnskap

• Øksnevad vgs (24 plasser)

• Egen kode: NANAB1N-D-

• Gir både naturforvaltningskompetanse og 

studiekompetanse etter 3 år

• Må fullføre 3 år på samme program



Praksisbrevordningen

• Målgruppen er elever fra grunnskolen som kan ha svake karakterer og/eller høyt fravær, men som ikke har 
lærevansker eller særskilte opplæringsbehov. Ordningen er ikke individuelt tilpasset. 

• Praksisbrevkandidater får en mer praktisk opplæring, og følger et toårig opplæringsløp som fører til en 
standardisert grunnkompetanse - praksisbrevet. Praksisbrevet gir eleven mulighet til å søke om ordinær 
læreplass, med sikte på fagbrev.

• Praksisbrevordningen tilbys på Haugaland vgs og Godalen vgs. 

• Praksisbrev er ikke en søkbar ordning på lik linje med ordinære utdanningsprogram, men ungdom kan melde 
sin interesse ved søknad om ordinært inntak. Dette skjer ved at YOU-rådgiver i ungdomsskolen tar kontakt 
med Godalen vgs eller Haugaland vgs for å informere om at eleven ønsker praksisbrevordning.

• Søknadsfristen ved inntak til Vg1 er 1. mars. Den gjelder også for de ungdommene som ønsker 
praksisbrevordningen. 

• Se også Utdanningsdirektoratets nettside om praksisbrevordningen.
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Møllehagen og Hollenderhaugen skolesenter

• Søknadsfrist 1. april – Husk at det også må søkes ordinær videregående skole innen 

1. mars (evt. 1. februar)

• Eget digitalt søknadsskjema på www.rogfk.no. Flere inntaksmøter i løpet av et skoleår

• Må legge ved dokumentasjon/uttalelse fra behandler i psykiatrien

• Andre former for tilrettelegging og tilpasning må vurderes grundig før søknad til 

Møllehagen/Hollenderhaugen

• Hva vil det si å få opplæring ved skolesentrene? 
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Pause 
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Søknaden

Nye tilbud

Regler for søking på tvers av fylker

Flytting

Endring av søknader



Nye tilbud 2023/24

• Vg2 drone ved Sola vgs – 1 klasse (15 pl.)

• ELDRF2--- Vg2 Drone
• Må ha fullført og bestått Vg1 elektro og datateknologi

• Vg1 automasjon og robotikk med studiekompetanse 
ved Godalen vgs

• ELELE1N-AU Elektro og datateknologi, automasjon SK 3år
• Spesiell studiekompetanse, må gå i 3 år. Kvalifiserer også for 

opptak til Vg3 automatisering eller læretid innen automatisering 
etter 3 år i skole 

• YSK ved Dalane vgs – Kan søke 3 forskjellige program

Teknologi- og industrifag TPTIP1P---

Bygg- og anleggsteknikk BABAT1P---

Elektro og datateknologi ELELE1P---
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Stavanger offshoretekniske skole - SOTS 

• Avvikles som videregående skole fra og med skoleåret 
2023/24

• Fortsetter som senter for videregående opplæring 
for voksne i midtfylket i tillegg til Fagskolen 
Rogaland

• SOTS sine vgs-tilbud flyttes til Godalen vgs: 

• 2 klasser Vg1 teknologi- og industrifag

• 2 klasser Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag

• 4 klasser Vg2 brønnteknikk

• Vg2-klassene startes fysisk på SOTS høsten 2023, og 
flyttes til Godalen når lokalene er ferdig bygget ut og 
rehabilitert (trolig høstferien eller jul 2023)
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Nytt vedr. MinID – Viktig!

• Hvem må bestille aktiveringsbrev?

- Alle grunnskoleelever

- Elever i videregående skoler som fortsatt har PIN-
koder

- De som har MinID fra før vil få feilmelding hvis de 
bestiller aktiveringsbrev

• PIN-kodebrevet utgår og erstattes av aktiveringsbrev

• Elevene er ansvarlig for å bestille aktiveringsbrev selv

• Normal leveringstid for aktiveringsbrev er 10 
virkedager

• Brevet er gyldig en måned etter bestilling

• Vi anbefaler skolene å lage rutine for å bestille 
brevet sammen med elevene 
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• Det meste av nyttig informasjon finner dere på www.vilbli.no (bl.a. 

veiledning til søking)

• Fylkene har egen informasjon på flere områder

• Her finner dere også flere skjemaer

• Oversikt over karaktergrenser til tilbudene i  Rogaland finner dere i eget 

dokument

• Poenggrensene er etter 2. inntak da inntaket var ferdig og inntaks- og 

ventelistene ble sendt skolene

• Nyttig informasjon på skolenes hjemmesider og på fylkeskommunens 

hjemmeside www.rogfk.no Her finner dere Søkerhåndbok for rådgivere

• NB! Nytt neste år: Wang vgs er ikke lenger søkbar i Vigo, det må 

søkes direkte til skolen
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Viktig!

Vigo skole – oversikt over status egne søkere, 

søking til egen skole og inntakslister mm. 

Pålogging med MinID

Administrator ved skolen er ansvarlig for å 

opprette og aktivere brukere ved egen skole

Hvert år i oktober blir alle vanlige brukere inaktive, 

det er da viktig at admin.bruker ved skolen 

aktiverer egne brukere

Dersom administrator ved skolen har sluttet må 

skolen kontakte inntakskontoret for å få lagt inn ny 

administrator
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Forside på Vigosøknad 
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Side 2



Herfra blir en rutet videre til gammel portal





Vedleggsskjema i Vigo

• Under «Tilleggsopplysninger» i Vigo finner 
dere diverse vedleggsskjema –
rullegardinmeny

• I tillegg finner man lenke til følgende 
vedlegg – 1. februar-vedleggene finnes kun
på Vigo. Toppidretts-vedleggene finnes 
også på aktuelle skolers hjemmeside
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Meldeskjema oppdatert – tre siste pkt. var nye i fjor
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Søke skoletilbud i Vestland?

Nordfylket

Avtale med Vestland om søking på tvers av fylkesgrensene 

fortsetter

Det betyr at søker med ungdomsrett bosatt i kommunene i 

nordfylket kan søke videregående skoler i Sunnhordland

På samme måte kan søkere med ungdomsrett i Etne, Sveio, 

Ullensvang, Kvinnherad, Stord, og Bømlo søke våre videregående 

skoler i nordfylket

Avtalen sikrer at søkere med ungdomsrett konkurrerer med sine 

karakterpoeng og får «fylkespoeng»

NB! Det må søkes i Vestland sin Vigo dersom man søker 

skoletilbud i Vestland
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Søke skoletilbud i Agder?

Dalaneregionen

Avtale med Agder om søking på tvers av fylkesgrensene 

fortsetter

Søkere med ungdomsrett bosatt i Lund og Sokndal kan 

søke til Eilert Sundt vgs (inkl. studiested Lyngdal) og 

Flekkefjord vgs (inkl. studiested Kvinesdal) i Agder

Søkere m/ungdomsrett i Sirdal kommune kan søke alle 

skoler i Rogaland, og søkere m/ ungdomsrett i Rogaland 

kan søke Sirdal vgs

Avtalen sikrer at søkere med ungdomsrett konkurrerer med 

sine karakterpoeng og samme «fylkespoeng» som søkere 

fra hjemfylket 

NB! Det må søkes i Agder sin Vigo dersom man søker 

skoletilbud i Agder
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Gjesteelever

• Omtalt i forskrift til oppl.lova § 6-4

• Søkere med rett til videregående opplæring etter § 3-1 har rett 

til å søke om opplæring i andre fylker som gjesteelev, og 

fylkeskommunene skal ta inn gjesteeleven til tilbudet som det 

er søkt på dersom det er ledig kapasitet

➢ Men: Det er kun elever som søker innen 1. mars som får stille 

som gjesteelev i inntaket. Det betyr at søkere som søker direkte 

til skoler fra andre fylker i løpet av våren/sommeren ikke lenger 

kan tas inn (selv om det er ledig plass)

• Fylkeskommunene kan også etter søknad, avgjøre om 

gjesteelever skal få status som prioriterte gjesteelever. Det vil 

si at de konkurrerer på lik linje med søkere som er bosatt i 

eget fylke. Skolefylket avgjør om det foreligger tungtveiende 

grunner for å innvilge status som prioritert gjesteelev – må 

dokumenteres
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Flytting

For å være med i inntaket til videregående opplæring 

må det være meldt flytting til Rogaland innen 1. mars

Søkere som flytter etter 1. mars kan tas med i 

inntaket dersom det foreligger særlige grunner. 

Begrunnelse må sendes inntakskontoret i god tid før 

inntaket kjøres

➢Må flytte med eller til foreldre/foresatte! 

Frist er da 23. juni

Ved flytting til annet fylke: Ta kontakt med aktuelt 

fylke om hvilke regler som gjelder
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Meget viktig!

Det er IKKE mulig å gjøre endringer på 

søknaden etter at 1. inntak er kjørt

Endring av søknad etter 1. mars må 

begrunnes meget godt – absolutt siste frist 

er 1. juni

Forhåndssvar kan bare legges inn i 

tidsrommet 1. juni – 1. juli

Det er fortsatt noen som «glemmer» å 

svare på tilbud om plass
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www.rogfk.no

Vel hjem!

Vi åpner for søking 9. januar


