
1

Foreldremøte – Januar 2020

Veien videre

- Fra vg1 til vg2

skoler !!! 

• Info om søknad – VIGO

• Krav for inntak 

• Mulighetene videre. 2020



Videregående opplæring
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30t/uka 23t/uka

Begge 

deler!

Vg3 Vg4



Rogaland er best på læreplasser
Rogaland ligger på topp i landet, der 81 prosent av søkerne har fått godkjent lærekontrakter. 

– Dette viser at Rogaland har gjort en god jobb med å skaffe læreplasser, sier kunnskaps-

og integreringsminister Jan Tore Sanner. NRK 22.januar 2019
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2020Ulike veier til 

Fagbrev

Ordinært løp

2 år i skole

+ 2 år i bedrift

Lærekontrakt

Lærling

Praktisk fag-
svenneprøve

Fag-svennebrev

Særløp

Gjelder noen fag. 

1 år skole

+ 3 år i bedrift

og Lærlingskolen

Lærekontrakt

Lærling

Praktisk fag-
svenneprøve

Fag-svennebrev

Full opplæring 

i bedrift

4 år i bedrift

og

Lærlingskolen

Lærekontrakt

Lærling

Praktisk fag-
svenneprøve

Fag-svennebrev

Grunn-kompetanse 
(Ordinær 

klasse/tilrettelagt 
opplæring)

2 år i skole

2 år i bedrift

Opplærings-kontrakt

Lærekandidat

Kompetanse-prøve

---------

Praksiskandidat

+ praksis i faget 

1 - 3 år. 

Tverrfaglig yrkesteori –
eksamen

(vg3)

Praktisk fag- svenneprøve

Fag-svennebrev
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Rett til videregående opplæring 
 Alder: 16 – 24 år (Rett til å fullføre – gjelder ut skoleåret som starter det året en fyller 24 år)

 Har 3 år fulltidsopplæring til videregående skole !!! 
 Rett til 2 år skole +  2 år lærling. ( til ferdig fagbrev)

 Rett til 3 år i skole

 Slutter FØR 1. november -> ikke bruke av retten

 Omvalg 

✓ 1 års rettsutvidelse ved omvalg etter Vg1 (som i dag)

✓ Inntil 2 års rettsutvidelse ved omvalg etter Vg2 (nytt)

✓ Ingen begrensninger i antall tillatte omvalg 
(som i dag), men kun førstegangs omvalg gir rettsutvidelse.

 Rett til å komme inn på Vg4 Påbygg etter avsluttet yrkesutdanning i bedrift / skole, må tas 
ut innen 2 år etter fagbrev.

 Retten kan utvides etter søknad ved særskilte grunner (f.eks. helse, svangerskap)
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Hva kan de velge?

Se strukturkartet på

www.vilbli.no
✓ Valg av vg2 program. 

✓ Oversikt over godkjente lærebedrifter

Ta gjerne med en kopi. 

2020

https://rfka-my.sharepoint.com/personal/ruth_odland_skole_rogfk_no/Documents/Kveldsåpen skole/Skoleåret 2020/vilbli_Kursoversikt_vg2.pdf
http://www.vilbli.no/


7Intern frist; 21.februar 2020 2020

ALLE søker skole eller 

formidling til bedrifter på 

www.vigo.no

Stenges automatisk 

2. Mars kl.23.59.

Veiledning på ItsLearning

og skolens webside 

http://www.vigo.no/
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Poengberegning til Vg2 
Det er karakterene som gis til sommeren som brukes ved inntak 

Summer alle karakterer
—————————— = Gjennomsnitt (med 2 desimaler)  X 10   = Inntakspoeng 

Del på antall karakterer

Rettighet; 

– Inntak på et Vg2 som bygger på det Vg1 du har valgt

– Kan søke inntil 3 - vg2 kurs, og velge inntil 3 skoler under hver vg2 kurs.

• Poenggrenser; ligger på www.vilbli.no 
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https://rfka-my.sharepoint.com/personal/ruth_odland_skole_rogfk_no/Documents/Kveldsåpen skole/Skoleåret_2019/poenggrenser20182019nr2.pdf


Kvalifisert for inntak til neste nivå?

Inntil to 1’ere – fulltidselev

Tre 1’ere – deltidselev 

Fire 1’ere – ukvalifisert 

En eller to IV – som hovedregel 
deltidselev (evt. fulltidselev 
dersom avsluttende fag eller 
rektors anbefaling)

Tre IV – ukvalifisert 

(IV = ikke vurdering)

✓ Faget YFF, i den form som vi organiserer på skolen, er veldig vanskelig å ta 

som privatist.

✓ Stiller bakerst i køen ved inntak til neste skoleår

✓ Får kanskje ikke gå videre på vg2 (antall stryk/IV avgjør)
✓ Karakterer kan i utgangspunktet kun forbedres som privatist.

✓ Kan ikke gå om igjen samme programområde for å forbedre karakterer.
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Sommerskole 

• Ny mulighet i matematikk og 

naturfag

• Gratis tilbud på Karmsund vgs

• 2 uker i tilknytning til skoleslutt. 

• Med forbehold!
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Søke til 

Vestland: 

• Søke i VIGO til Vestland fylke

Kun skolene; Odda, Kvinnherad, Stord, Fitjar, 

Rubbestadneset og Bømlo vgs. 

Skal selvsagt søke i VIGO - Rogaland.

112020



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

• Forhåndssvar kan legges inn i tidsrommet 1. juni – 1. juli

• Altfor mange «glemmer» å svare på tilbud om plass!
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Svar på søknaden.
• Ca. 6 - 8 juli : SMS – melding om inntaket.

• Logg på www.vigo.no . 

• Overhold svarfristene.  → har ca. 1 uke på å svare.

• Hvis en ikke er hjemme

– Forhåndssvar i tidsrommet 1.juni - 1.juli.

– sørg for at andre svarer

• Miste plassen hvis

– ikke svarer til riktig tid

– ikke møter første skoledag (mandag 17.aug 2020)

• Svarer NEI til et tilbud mister man rettigheter !!

• Husk klagefristen 3 uker etter at en fikk inntaksmeldingen

2020

http://www.vigo.no/


Svarmuligheter 

1. Tilbud om plass på første ønske
✓ Dette er det eneste tilbudet du får. Får ikke tilbud om plass på 

lavere ønsker. 

✓ Svarer nei, tas ut av inntakssystemet.

2. Tilbud om plass på et lavere ønske 

og ventelisteplass på høyere ønsker
✓ altså svare ja til tilbud og ja til venteliste. Dette bør du gjøre!

✓ Har du svart ja til ventelisteplass og får et nytt tilbud om plass 

på et høyere ønske, har du ikke lenger plassen du takket ja 

til tidligere.

3. Tilbud om ventelisteplass
✓ Svarer du ja, blir du stående på venteliste. 

✓ Svarer du nei, tas du ut av inntakssystemet.
142020
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Mange muligheter 

vg1 + vg2 

vg3 / vg4 
Påbygg til GENS

1 år

Høyskole 
1, 3 eller 5 år

vg3 Læretid-
Fagbrev 

2 år(2½ år)

Fagskolen 
2 år 

Arbeid i faget.

Y – veien 

Fagbrev gir 

flest muligheter

Y – veien= yrkesrettet bakgrunn inn til enkelte studier på 

høyskole/universitet.

Ingeniør Forkurs 
/realfagkurs

2020



www.vilbli.no www.utdanning.no
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Mulighetene videre…..

✓ Valg av vg2 program. 

✓ Oversikt over godkjente lærebedrifter

http://www.vilbli.no/
http://www.utdanning.no/


Videre…etter videregående 
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Forskningsbasert

Høyere utdanning

Krav om generell 

eller spesiell

studiekompetanse.

+ Y -veien  

Praksisbasert 

Høyere utdanning

Krav om fagbrev  

Yrkesfagene med fagbrev Studieforberedende 

www.utdanning.no

http://www.utdanning.no/


Hva nå ???
Ta praten rundt «bordet»

Alle som spør om veiledning får. 

Alle klasser får informasjon og vi søker samtidig i VIGO

You rådgiver følger med på hvem som har søkt i VIGO.

Intern frist for VIGO: 21.februar 20.(før vinterferien)
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Med 

søking i 

VIGO ?

og You-rådgiver

er fristen?

2020
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Spørsmål??? 

Takk for meg !

Ruth Odland

ruth.odland@skole.rogfk.no

Tlf. 51 92 33 26  

Tlf. 928 92 379 

2020

mailto:ruth.odland@skole.rogfk.no

