
1 
 

Hjelp til MinID 

 Alle må bruke elektronisk ID for å søke videregående opplæring på 

vigo.no. 

 MinID er én av fire elektroniske ID-er søkerne kan velge mellom. 

 Søkerne får brev med PIN-koder til MinID sendt til sin folkeregistrerte 

adresse ved årsskiftet (gjelder de som ikke har brukt MinID tidligere). 

 PIN-kodene til MinID er personlige. Rådgivere og skoler får ikke tilgang til 

søkernes koder.  

Hva er MinID? 

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

tjenester på nettet.  

 Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er ansvarlig for MinID.  

 

Brukestøtte for MinID og elektronisk ID  

 telefon 800 30 300 

 e-post brukerstotte@difi.no 

 nettsted eid.difi.no 

Hva er elektronisk ID? 

Når du skal bruke offentlige tjenester på Internett, er sikker identifisering 

nødvendig. Elektronisk ID gjør kommunikasjonen trygg mellom deg og det 

offentlige, for eksempel når du skal søke skoleplass. Derfor må søkerne bruke 

elektronisk ID for å logge inn på vigo.no. De kan velge mellom fire elektroniske 

ID-er: MinID, BankID, Buypass og Commfides. På eid.difi.no får du hjelp og 

brukerstøtte til alle de fire elektroniske ID-ene. Her, og på vilbli.no, finner dere 

bare informasjon om MinID 
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Første gang søkeren bruker MinID 

 Gå til vigo.no. 

 Logg inn med MinID. Søkeren 

trenger 

o fødselsnummer (11 siffer) 

o PIN-koder fra kodebrev  

 Søkeren legger inn 

o selvvalgt passord 

o mobilnummer* 

o avkryssing for kode på SMS 

o e-postadresse 

Neste gang søkeren bruker MinID 

 Gå til vigo.no  

 Logg inn med MinID. Søkeren 

trenger 

o fødselsnummer 

o selvvalgt passord 

o kode som kommer på SMS* 

Tips 

I god tid før søknadsfristen bør søkeren 

teste innlogging på vigo.no med MinID 

med fødselsnummer, selvvalgt passord 

og kode på SMS! 

   

* Har ikke søkeren mobiltelefon må PIN-koder fra kodebrevet brukes hver gang 

søkeren skal logge inn på vigo.no med MinID.  

 

Det kan også være lurt å tenke på følgende:  

 Logg inn på vigo.no og registrer deg med MinID med en gang du har 

fått PIN-kodene.  

 Ta godt vare på PIN-kodebrevet!  

 Ta med PIN-kodene dine hvis du skal logge inn på vigo.no på skolen. 

Det kan være lurt å ta bilde av pinkodene med telefonen.  

 Du må sjekke at mobilnummer, e-postadresse og adresse er riktig på 

vigo.no også. 

 Disse opplysningene overføres ikke fra MinID til vigo.no.  

 Du må bruke MinID i sommer for å svare på tilbud om 

plass/ventelisteplass på vigo.no og du kan bruke MinID for å søke om 

stipend i Lånekassen. 
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