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Hvem har rett til videregående opplæring?  

Opplæringsloven gir all ungdom som har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende 

opplæring, og er utskrevet med vitnemål, rett til tre års videregående opplæring. Eventuelt 

flere år, hvis opplæringstiden fastsatt i læreplanen er lengre.  Elever som har fullført 

minimum 9 års grunnskole i et annet land vil også få rett til videregående opplæring. Retten 

må normalt være tatt ut innen utgangen av det året vedkommende fyller 24 år.  

Elevene har også rett til ett års påbygning til generell studiekompetanse etter oppnådd 

yrkeskompetanse, både med og uten fag-svennebrev. Dette må fullføres innen utgangen av 

det året du fyller 24 for å få det innenfor ungdomsretten.  

Inntak til videregående skole reguleres av Forskrift til opplæringsloven, kapittel 6, samt 

Forskrift for inntak og formidling for den videregående opplæring i Finnmark 

fylkeskommune. Du kan lese mer om dette på www.vilbli.no og du finner opplæringsloven 

og forskrifter på www.lovdata.no. Fylkeskommunen har plikt til å tilby opplæring til alle som 

har rett til videregående opplæring.  

 

Søke på videregående skole – Hvor? 

Søkere kan søke videregående utdanning ved akkurat den skolen de ønsker, innenfor sitt 

eget fylke. Det finnes noen unntak her. Landslinjer er linjer som tar imot søkere fra hele 

landet, en oversikt over disse finnes på www.vilbli.no. Det finnes også regionale tilbud, hvor 

elever fra Finnmark kan søke aktuelle linjer som ikke finnes innad i vårt fylke, i andre fylker. 

En oversikt over regionale tilbud finnes i Finnmarks fylkeskommunes opplæringskatalog. 

Denne kommer elektronisk i løpet av desember 2022, da søkbare opplæringstilbud for 

påfølgende skoleår ikke offentliggjøres før etter politisk behandling, og blir lagt elektronisk 

på www.ffk.no og www.breiliaskole.no  

 

I Troms og Finnmark Fylkeskommune har vi to inntakskontor. Ett i Vadsø, for utdanning øst 

(gamle Finnmark fylke) og ett i Tromsø, for utdanning vest (gamle Troms fylke).  

Ved behov for kontakt med fylket, skal dere ta kontakt med utdanning øst, Vadsø. Bruk 

gjerne kontaktskjema på hjemmesiden til fylket: Kontakt oss om videregående opplæring - Troms og 

Finnmark fylkeskommune (tffk.no) 

 

  

http://www.vilbli.no/4daction/WA_Artikkel/010788?Bok=&Artikkel=010788&Tid=V2010&Niva=V&ASP=5698580&Ran=51984&TP=04-01-10
http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html
http://www.vilbli.no/
http://www.ffk.no/
http://www.breiliaskole.no/
https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/inntak-til-videregaende-opplaring/kontakt-oss/
https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/inntak-til-videregaende-opplaring/kontakt-oss/
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Inntaksregioner i fylket:  

Troms og Finnmark består av syv inntaksregioner:  

 Sør-Troms 

 Midt- Troms 

 Tromsø 

 Nord-Troms 

 Vest-Finnmark 

 Midt-Finnmark 

 Øst-Finnmark

 

Inntaksregioner i utdanning Øst:  

 

Vest-Finnmark: Alta, Kautokeino, Hasvik og Loppa 

Skoler i Vest:  Alta videregående skole  

Midt- Finnmark: Hammerfest, Porsanger, Nordkapp, Måsøy, Lebesby, Gamvik og 

Karasjok.  

Skoler i Midt: Hammerfest videregående skole, Nordkapp videregående skole, Lakselv videregående skole 

Øst-Finnmark: Vardø, Vadsø, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Båtsfjord og Berlevåg.  

Skoler i Øst: Kirkenes videregående skole, Tana videregående skole, Vadsø videregående skole 

(vadso.vgs.no), Vardø videregående skole (vardo.vgs.no) 

 

 

Statlige skoler og privatskoler  

Disse skolene har egne inntaksregler og søknadsprosedyrer. Det er lurt å sjekke skolenes 

egne hjemmesider for inntaksprosedyrer. Vær obs på at de kan ha andre søknadsfrister enn 

den offentlige skolen. Mange ønsker å gå private idrettsgymnas, som f.eks. Vang eller NTG. 

Dette må søkes direkte til skolen det gjelder. Sett dere inn i hva som bør være med av 

dokumentasjon.  

  

https://alta.vgs.no/
https://hammerfest.vgs.no/
https://nordkapp.vgs.no/
https://lakselv.vgs.no/
https://kirkenes.vgs.no/
https://tana.vgs.no/
https://vadso.vgs.no/
https://vadso.vgs.no/
https://vardo.vgs.no/
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Folkehøgskoler 

Folkehøgskole er en skole der man bor på skolen og lærer gjennom å gjøre det man skal 

lære. Man velger linje ut fra interesse, og det finnes noe for enhver smak. Det finnes 

folkehøgskoler med ulike tilbud rundt om i hele landet. Skolene har ikke karakterer eller 

eksamener. Før du begynner i videregående opplæring, eller underveis i opplæringen, kan 

du gå på folkehøgskole, men det er lurt å være oppmerksom på at ikke alle folkehøgskoler 

tar inn elever under 18 år. Mange velger å gå folkehøgskole etter videregående opplæring. 

Ta kontakt med de to informasjonskontorene for folkehøgskolene, eller sjekk ut nettsiden 

deres: 

 

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole 

Postadresse Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo 

Besøksadresse Øvre Vollgate 13, Oslo 

Telefon 22 47 43 00 

Telefaks 22 47 43 01 

E-post ikf@ikf.no 

Nettsted www.folkehogskole.no 

 

 

Informasjonskontoret for folkehøgskolen 

Postadresse Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo 

Besøksadresse Øvre Vollgate 13, Oslo 

Telefon 22 47 43 00 

Telefaks 22 47 43 01 

E-post if@folkehogskole.no 

Nettsted www.folkehogskole.no 

 

Søke på skoleplass – Når? 

 1. februar: Søknadsfrist for søkere med fortrinnsrett, søkere som av andre særlige 

grunner må behandles individuelt, lærekandidat søkere og minoritetsspråklige søkere 

med kort botid.   

 1. mars: Søknadsfrist for ordinære søkere til skole og læreplass, og søkere med 

overgangsskjema.  

 

http://www.vilbli.no/4daction/WA_Skole/?ASP=28769041&Ran=79280&Niva=V&Return=WA_Artikkel&Bok=011425&Artikkel=012502&Expand=*&TP=10-12-10&Adr=6544
mailto:ikf@ikf.no
http://www.folkehogskole.no/
http://www.vilbli.no/4daction/WA_Skole/?ASP=28769041&Ran=79280&Niva=V&Return=WA_Artikkel&Bok=011425&Artikkel=012502&Expand=*&TP=10-12-10&Adr=6557
mailto:if@folkehogskole.no
http://www.folkehogskole.no/
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Søke på videregående skole - hvordan?  

- Søkere til videregående skole benytter nettstedet vigo.no. 

- Man må identifisere seg elektronisk, det anbefales å bruke MinID, BankID eller 

BankID app.  

- Alle landets 10-trinns elever skal få tilsendt pinkoder til MinID i løpet av 

desember/januar. Informasjon om MinID ligger også på skolens hjemmeside: 
hjelp_til_minid.pdf (breiliaskole.no) 

Det er viktig at du fyller ut søknaden din så nøyaktig som mulig. Det er i de fleste tilfeller 

bare i hjemfylket ditt du har rett til videregående opplæring. Vær nøye med utfylling av 

telefon-, mobilnummer, og e-postadresse, både når du registrerer deg som ny bruker av 

MinID og inne på vigo.no 

Hjelp til MinID 

- MinID er en personlig, elektronisk ID som gir deg tilgang til offentlige tjenester på 

nettet.  

- Søkerne får brev med pin-koder til MinID sendt til sin folkeregistrerte adresse ved 

årsskiftet. (Dette gjelder de som ikke har brukt MinID tidligere.  

- Pin-kodene er personlige. Rådgivere og skoler får ikke tilgang til søkernes pin-koder.  

- Min 

- Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er ansvarlige for MinID, og betjener 

brukerstøtte:  

 

Telefon: 800 30 300 

E-post: brukerstotte@difi.no 

Nettsted: Offentlige tjenester på nett | eid.difi.no 

 
 

Endring av søknaden  

Elever med søknadsfrist 1. februar, kan endre søknaden en gang fram til 15. mars. Dette 

gjøres via Karriereveileder. Elever med søknadsfrist 1. mars, kan endre søknaden sin en 

gang fram til 15. april. Dette gjøres via Karriereveileder.  

Vedlegg til søknaden  

Du må sende alle vedlegg per post til inntakskontoret i det fylket du har søkt innen 

søknadsfristen. Har du søkt til flere fylker må du også sende vedleggsskjemaene til disse 

dersom de har betydning for det du søker inntak til. Vedlegg kan være:  

https://breiliaskole.no/files/2020/12/hjelp_til_minid.pdf
https://www.vigo.no/nyvigo/vigo
mailto:brukerstotte@difi.no
https://eid.difi.no/
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 Søknad om spesialundervisning i videregående skole: de som allerede har 

spesialundervisning i grunnskolen vil få innkalling til et overgangsmøte med skolen, 

samt representanter for fylket. Disse får hjelp til å samle, og sende inn sine vedlegg 

av sos.ped/spes.ped og karriereveileder i grunnskolen. 

 Individuell vurdering: dette omfatter svært få elever, og fungerer som en 

sikkerhetsventil ved særlige forhold og tungtveiende grunner som taler for at det må 

tas særlige hensyn ved tildeling av skoleplass. Dette kan f.eks. være søkere som 

mangler mer enn halvparten av karakterene, er plassert i fosterhjem, enslige 

mindreårige asylsøkere, søkere som kan dokumentere psykiske vansker, kronisk 

utmattelsessyndrom, har omsorgsansvar osv. Det skal foreligge sakkyndig vurdering 

fra f.eks. barnevern, leger/psykolog.  

 Fortrinnsrett: For elever med sterkt nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne, 

opplæring på tegnspråk, og elever som kun har nytte av et særlig programfag på 

videregående. Dette må dokumenteres og det er krav til sakkyndig vurdering.  

 Overgangsskjema: Dette fylles ut dersom det er noe foresatte/eleven ønsker å 

kommunisere til skolen, som bør tas hensyn til. Dette kan f.eks. være 

spesialundervisning, lærevansker som dysleksi (dersom du ikke søker 

spesialundervisning), psykisk helse, somatisk helse, hjelpemidler som bør være på 

plass ved skolen (en spesiell stol, f.eks.) mm. 

 Idrettsfag/Musikk, dans og drama: Søker du disse linjene må du fylle ut 

tilleggsskjema som skal direkte til skolen. Eleven må selv ta kontakt med 

karriereveileder om hun/han ønsker hjelp.  

 Flytting: Inntakskontoret bruker din folkeregistrerte adresse. Hvis du flytter, må du 

skriftlig melde fra til inntakskontoret om dette. Frist for innsending av flyttemelding er 

ulik fra fylke til fylke, ta derfor kontakt med inntakskontoret i det fylket du skal flytte til. 

Ta selv kontakt med karriereveileder dersom du trenger/ønsker hjelp med dette.  

 

 

Svar på tilbud om plass og/eller venteplass  

Husk at du må svare på tilbud om plass og/eller ventelisteplass. For å finne ut hvilket tilbud 

du har fått, må du logge deg inn på: vigo.no. Du risikerer å miste tilbudet om plass og/eller 

ventelisteplass hvis du ikke overholder svarfristen. Vær obs på at det er mulig å 

forhåndssvare når man søker.   

OBS: Når eleven får tilbud om skoleplass, faller alle lavere ønsker bort. Det betyr at dersom 

man takker nei til skoleplass, og man har fått tilbud på sitt første ønske, er man uten 

skoleplass. (Man er ikke på vent til sitt andre ønske.)  

 

https://www.vigo.no/nyvigo/vigo
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Statens lånekasse for utdanning 

Elevene får informasjon om Statens lånekasse for utdanning i løpet av 10.klasse. Man kan 

søke stipend når man har fått tilbud om plass på lærestedet. Satsene nedfor gjelder for 

inneværende skoleår. Satsene blir justert i februar 2023. 

 Utstyrsstipend: Elevene har rett til et utstyrsstipend fra Lånekassen. Beløpet kan 

være mellom 1118 til 4603 kr, avhengig av hvilken utdanning du tar. Sjekk 

lånekassen sin nettside for å se hvor mye du kan få i utstyrsstipend. Videregående skole 

(lanekassen.no) 

 Bostipend: Dersom man må bo mer enn 40 km hjemmefra kan man ha rett til 

bostipend. Bostipendet er på ca. kr 4517,- pr måned i 10 måneder. 

 Tilskudd til reise: Reisestipendet blir regnet ut etter faste kilometersatser mellom 

hjemstedet ditt i Norge (folkeregistrert adresse) og lærestedet ditt.  

 Grunnstipend: Grunnstipendet er ment å være et bidrag til å dekke levekostnader for 

elever fra familier med svak økonomi.  

 Lån: Man kan søke lån i lånekassen. Dette må da tilbakebetales ved endt utdanning. 

Lånet er behovsprøvd etter foreldres inntekt. 

 Statens lånekasse for utdanning tlf: 22 700 300, eller Lånekassen (lanekassen.no) 

 

Om videregående opplæring i skole og/eller bedrift  

Du kan velge mellom opplæring som fører frem til studiekompetanse eller yrkeskompetanse, 

med eller uten fag-/svennebrev. Du kan også velge å ta deler av opplæringen innenfor disse 

områdene.  

 

Studiekompetanse 

Som hovedregel velger man studieforberedende fag dersom man ønsker høyere utdanning. 

Studieforberedende fag er 3 år på den videregående skole. Fra alle de studieforberedende 

fag får man generell studiekompetanse ved avsluttet eksamen. Man er da klar for å 

studere ved universitet eller høgskole som krever generell studiekompetanse. 

Dersom du planlegger videre skolegang fra videregående skole, kan det være lurt å 

undersøke hva skolene krever, for at man skal komme inn. Dette kan være: 

- Minimumskarakterer i enkelte fag. 

https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/norge/videregaende-skole/videregaende-skole/
https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/norge/videregaende-skole/videregaende-skole/
https://lanekassen.no/nb-NO/
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F.eks. grunnskolelærer: du må ha gjennomsnitt karakteren 3 eller bedre i norsk, og 

karakteren 4 i matematikk. Du må også ha minimum 35 skolepoeng, eller: karakteren 

3 i norsk og 3 i matte, og minst 40 skolepoeng.  

- Fagkombinasjoner fra videregående skole (spesiell studiekompetanse). 

Medisinstudiet, samt mange andre studier inn mot realfag krever generell 

studiekompetanse og faglig fordypning av ulik grad i matematikk, fysikk og kjemi. 

- Opptaksprøve. 

Politihøgskolen, samt en del kunst og design studier, har egne opptaksprøver.  

- Svenne- eller fagbrev fra spesielle områder. 

 

Yrkeskompetanse 

Innebærer videregående trinn 1 og 2 (2 år) og opplæring i bedrift (2 år) ved normalt løp. Det 

finnes også andre varianter. Etter fullført skole/opplæring har man yrkeskompetanse og kan 

få gå opp til fag- eller svennebrev. Etter fullført videregående trinn 2 kan man velge å 

gjennomføre et påbyggingsår i stedet for lærlingetid, eller et 3 opplæringsår i skole, innenfor 

yrkesrettingen, i stedet for læreplass.  Påbyggingsåret består av teoretiske fag og skal 

bygge på din yrkesfaglige kompetanse slik at man oppnår generell studiekompetanse. Man 

har da muligheten til å søke seg inn på høyere utdanning. 

Videreutdanningen for de som innehar yrkeskompetanse heter fagskoler. Forskjellige 

fagskoler tilbyr flere muligheter innenfor de fleste fagområder. Tips: Undersøk hvilke krav til 

fag- eller svennebrev de forskjellige skolene krever. 

 

Yrkesforberedende med mulighet for studieforberedende 

Naturbruk er et studieprogram som har begge alternativer. Etter at man har gått vg1 eller 

vg2 kan man velge om man ønsker opplæring i bedrift (lærlingetid), eller fortsette med vg3 

for å få generell studiekompetanse. Studieprogrammet er yrkesforberedende, med mulighet 

for studiekompetanse.  
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Nyttige lenker 

Informasjon om videregående opplæring: Videregående opplæring - vilbli.no 

Oversikt over utdanningsvei og yrker: Forside | Utdanning.no 

Søknad til videregående opplæring: vigo.no 

Direktoratet for forvaltning og IKT. Informasjon om MinID: MinID | eid.difi.no 

Bestille pin-koder til MinID: ID-porten (difi.no) 

Breilia skole: Breilia skole 

Breilia skole karriereveileder: Breilia skole : Karriereveileder 

Troms og Finnmark fylkeskommune: Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no) 

Lånekassen: Lånekassen (lanekassen.no)  

https://www.vilbli.no/nb/nb/no
https://utdanning.no/
https://www.vigo.no/nyvigo/vigo
https://eid.difi.no/nn/minid
https://brukerprofil.difi.no/orderpincode/
https://breiliaskole.no/index.php?pageID=1
https://breiliaskole.no/index.php?pageID=107
https://www.tffk.no/
https://lanekassen.no/
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Viktige datoer i overgangen til videregående skole 

 

Breilia skole 22-23 

 

TIDSPUNKT DELEMNER ANSVARLIGE 

foreldremøte 

september 

Rådgiver informerer om UV på 10 

trinn og overgangen til videregående 

skole. 

Trinnlærere og 

admin./karriereveileder 

September-oktober Gjennomgang av strukturen i 

videregående skole med spørsmål 

Karriereveileder 

Timer i 

utdanningsvalg 

gjennom året.  

Jobbe med karrierekompetanse:  

 

 ” Min framtid”-heftene 

 Annet materiale 

 

 

Faglærer 

Bruke yrkes- og 

utdanningsinformasjon for ungdom 

på internett: 

 

 www.vilbli.no 

 www.utdanning.no mm. 

 www.skoletest.no 

 

Faglærer 

  

Kontinuerlig 

september-

desember.  

Individuell /gruppe-veiledning Karriereveileder 

Torsdag 

27.oktober 

Åpen skole  

 

Hammerfest vgs. 

Faglærere/Kontaktlærere 

Karriereveileder 

29.-30. november 

Utdanningsvalg 

på Hammerfest  

videregående 

skole.  

Utprøving i to dager på 

Hammerfest vgs. 

Elevene setter opp tre linjeønsker i 

forkant.  

 

Hammerfest vgs. 

Karriereveileder 

Faglærer/kontaktlærer 

 

http://www.vilbli.no/
http://www.utdanning.no/
http://www.skoletest.no/
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Januar Informasjon om søknadsprosedyrer 

og elektronisk innsøking på 

www.vigo.no 

 

Karriereveileder 

1. februar Søknadsfrist:  

-søkere med fortrinnsrett 

-søkere som av andre særlige 

grunner må behandles individuelt 

-lærekandidat søkere 

-minoritetsspråklige søkere med kort 

botid 

Kontaktlærere  

Karriereveileder 

Sos. ped 

Spes.ped 

Kontaktlærere 

1.mars 

 

Søknadsfrist for ordinære søkere og 

søkere med meldeskjema.  

Karriereveileder 

Kontaktlærere 

15. mars Frist for endring av søknad for 

søkere med frist 1. februar.  

Elevene kan endre via 

karriereveileder 

15. april Frist for endring av søknad for 

søkere med frist 1. mars 

Elevene kan endre via 

karriereveileder 

Juni Informasjon om lånekassen, samt 

inntak. Skriv. 

Karriereveileder 

 

 

 

Kontaktinfo Karriereveileder 

 

E-post: Kine.henriksen@hammerfest.kommune.no 

Telefon: 78402125 

Eller finn meg på Teams 

 

 

 

http://www.vigo.no/
mailto:Kine.henriksen@hammerfest.kommune.no

