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Mange ønsker idrettsfag 
 

Søkertallene til videregående opplæring er klare.  
 
Idrettsfag har aldri hatt flere søkere, og musikk, dans og drama øker i 
popularitet etter to år med lave søkertall. Litt flere ungdommer ønsker et 
studieforberedende program sammenlignet med i fjor. 
 
Yrkesfag er fortsatt førstevalget til 53,9 prosent av ungdommene, en 
tilbakegang på 1,3 prosentpoeng fra fjoråret. Teknologi- og industrifag 
styrker sin posisjon som det største yrkesfaglige programmet, og 
søkertallene er også gode for elektro og datateknologi og bygg- og 
anleggsteknikk. 
 
Helse- og oppvekstfag går mest tilbake fra i fjor med 1,7 prosentpoeng. Fra å 
være det mest søkte yrkesfaget og førstevalget til 15 prosent av søkerne, går 
søkertallene ned for andre år på rad. Medier og kommunikasjon hadde gode 
søkertall i fjor, men er nå ønsket av 1 prosent av ungdommene i Rogaland. 
 
 

Fordeling av søkertall 
Totalt har 22230 søkt videregående opplæring i Rogaland for skoleåret 2023/24, mot 
22200 på samme tid i fjor. Av det totale søkertallet har 19608 opplæringsrett, mot 
19190 i fjor.  
 
Tallene inkluderer søkere til privatskolene i Rogaland, og 1398 har søkt elektronisk 
til disse skolene. Søkertallene til privatskolene er ganske stabile, og i fjor var tallet 
1375. 
 
350 ungdommer har søkt om fortrinn til videregående opplæring, og 928 har søkt om 
individuell behandling av søknaden sin. Mange av disse søker egne tilrettelagte 
opplæringstilbud. 
 
Alle videregående skoler har oversikt over søkere til egen skole. 
 
 

 
 

 

P R E S S E M E L D I N G 

 



Eksempler på skoler og programområder som er kraftig oversøkt i forhold til 
kapasitet (NB! Tabellen viser kun primærsøkere med ungdomsrett): 
 

Skole Programområde Kapasitet Søkere 

Hetland vgs Vg1 studiespesialisering 168 338 
Sandnes vgs Vg1 studiespesialisering 240 264 

St. Svithun vgs Vg1 studiespes. m/ toppidrett 75 135 

Sandnes vgs Vg1 idrettsfag 120 172 
Jåttå vgs Vg1 idrettsfag 60 105 

Bryne vgs Vg1 idrettsfag 60 78 
Vågen vgs Vg1 kunst, design, arkitektur 60 104 

Stvgr. katedralskole Vg1 musikk, dans og drama – dans 15 33 

Stvgr. katedralskole Vg1 musikk, dans og drama – drama  15 27 
Jåttå vgs Vg1 helse- og oppvekstfag 102 135 

Åkrehamn vgs Vg1 elektro og datateknologi 45 67 
Karmsund vgs Vg1 elektro og datateknologi 60 78 

Bryne vgs Vg1 teknologi- og industrifag 120 152 

Gand vgs Vg1 teknologi- og industrifag 105 145 

Åkrehamn vgs Vg1 teknologi- og industrifag 75 97 

Strand vgs Vg1 teknologi- og industrifag 45 66 

Jåttå vgs Vg1 bygg- og anleggsteknikk m/ toppidrett 15 32 

Gand vgs Vg1 informasjonsteknologi og medieprod. 45 70 
Haugaland vgs Vg1 informasjonsteknologi og medieprod. 30 56 

Godalen vgs  Vg2 brønnteknikk 60 172 

Karmsund vgs Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag 30 85 
Bryne vgs Vg2 industriteknologi 60 84 

Øksnevad vgs Vg2 anleggsteknikk - landslinje 60 123 
Gand vgs Vg2 betong og mur 15 30 

Jåttå vgs Vg2 hudpleie 15 58 

Sauda vgs Vg2 ambulansefag 15 81 
Gand vgs Vg2 automatisering 15 29 

Åkrehamn vgs Vg2 automatisering 30 49 
Karmsund vgs Vg2 elenergi og ekom 30 50 

Bryne vgs Vg3 påbygg 60 122 

Gand vgs Vg3 påbygg 90 143 

 
 

Påbygg til generell studiekompetanse 
I år er det registrert 707 søkere med ungdomsrett mot 692 i fjor. Tallene inkluderer 
søking til privatskolene. Det er 588 søkere med ungdomsrett til de fylkeskommunale 
skolene, og vedtatt kapasitet er 440 elevplasser. De som ikke får plass, vil få tilbud 
om læreplass eller Vg3 fagopplæring i skole.  
 
Søkingen til påbygg etter fullført yrkeskompetanse går ned for andre år på rad. I år 
er det 528 søkere mot 630 i fjor. Nedgangen i søkertallene gjenspeiler trolig de gode 
tidene i arbeidsmarkedet i regionen. Tilbudet er en rettighet for de som har avlagt 
fagprøve eller yrkeskompetanse, og som ønsker studiekompetanse i tillegg. 
 



Stabil søking til læreplass 
2280 har læreplass som første ønske mot 2275 på samme tid i fjor. En del 
ungdommer har allerede tegnet kontrakt om læreplass, og er derfor ikke med i 
søkertallet. Rogaland er blant landets største fagopplæringsfylker målt i antall 
lærlinger. 
 
Her er de 20 mest søkte lærefagene pr. 1. mars: 
 

Lærefag Søkere 

Helsearbeiderfaget 289 

Elektrikerfaget 155 
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 154 

Tømrerfaget 138 
Industrimekanikerfaget 115 

Kjemiprosessfaget 86 

Salgsfaget 77 
Bilfaget (lette kjøretøy) 74 

Automatiseringsfaget 56 
Yrkessjåførfaget 53 

CNC-maskineringsfaget 52 

Rørleggerfaget 45 

Kokkfaget 37 

IT-driftsfaget 32 
Matrosfaget 32 

Anleggsmaskinførerfaget 30 
Service- og administrasjonsfaget 30 

Betongfaget 30 

Logistikkfaget 29 
Energimontørfaget 27 

        
 
For nærmere informasjon:   
 
Helge Eide 
Seksjonssjef 
Opplæringsavdelingen 
  
Tlf. 920 61 654  

helge.eide@rogfk.no  
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