
Velkommen til felles foreldremøte



Agenda for kvelden

Generell informasjon fra ungdomsskolene

• Rådgivning fram til innsøking

• Innsøking

Videregående skole

• Kort presentasjon av utdanningsprogrammene

• Yrkesfag og  studieforberedende  – mulige veier videre

• Foreldrenes viktige rolle også inn i vgs



Mål

Alle elever og foresatte på 10.trinn skal få veiledning om 

mulighetene som finnes i videregående opplæring



Fra ungdomsskolene

• VGO-dager 

• PRYO-uke

• Utdanningsmesse 

• Faget utdanningsvalg

– er deler av skolens forberedelse til videregående skole



Rådgivning fram til innsøking

• Foresatte

• Venner

• Skolen

• Andre



Nyttige åpne spørsmål dere som foresatte kan 

bruke:

• Hva liker du å gjøre i fritiden? Hvorfor?

• Hvilke fag liker du best, og hvilke fag er du god i?

• Hvordan liker du å jobbe på skolen? Hvilke arbeidsmåter liker du best?

• Hva ønsker du å lære mer om? Hvorfor?

• Hvor har du lyst til å studere? I Norge eller i utlandet?

• Hvor lang utdanning ser du for deg?

• Hva vil du gjøre for å komme inn på et studium eller en linje du ønsker?

• Hvordan tenker du at jeg kan hjelpe deg i prosessen?



Innsøking

• Ungdomsskolene hjelper alle elevene med å opprette søknad.  Hjemmet er 

ansvarlig

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

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

• www.vigo.no åpner for alle ca. 4. januar

Søknadsfrister:

• 1. mars for ordinært inntak 

• 1. februar for elever med fortrinn eller for elever som søker under individuelle 

vurdering (kreves sakkyndige uttalelser, som regel PPT)

• Be elevene legge inn forhåndssvar, både til tilbud og venteplass!



Hvordan søker du?

• Du søker og svarer på vigo.no

Logg inn med MinID

• Sjekk at mobilnummer, e-postadresse og adresse er riktig på vigo.no

• Sett alltid opp tre alternative Vg1 i tre forskjellige utdanningsprogram. Alle 

har rett til å komme inn på ett av sine tre valg.

• I sommer får du påminnelse via SMS når du skal svare på tilbud om 

plass/ventelisteplass på vigo.no



Nyttige tips og råd

• Gjør deg kjent med tidsfristene for inntaket

• Overhold svarfristene

• Du kan miste plassen hvis du:

- ikke svarer til riktig tid

- ikke møter første skoledag

• Husk klagefristen 3 uker etter at du fikk inntaksmeldingen

• Bruk disse nettsidene, hvor det er mye nyttig informasjon: 

• www.vilbli.no

• www.utdanning.no

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


Ta kontakt når dere lurer på noe, så finner 

vi ut av det 



Valgmuligheter

Studieforberedende

Yrkesfag



Studieforberedende utdanningsprogram 

Disse utdanningsprogrammene leder til generell studiekompetanse

 Idrettsfag

 Studiespesialisering

 Musikk, dans og drama (Vågsbygd VGS)

 Medier og kommunikasjon (Tangen VGS)

 Kunst, design og arkitektur (Tangen VGS)
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Yrkesfaglige utdanningsprogram
Leder til fagbrev/svennebrev

 Bygg og anleggsteknikk

 Elektrofag

 Teknikk og industriell produksjon

 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

 Helse- og oppvekstfag

 Restaurant og matfag

 Salg, service og reiseliv

 Naturbruk (Søgne vgs, KVS Lyngdal, KVS Bygland, )

 Håndverk, design og produktutvikling (Sam Eyde vgs-Arendal)

 Informasjonsteknologi og medieproduksjon (Sam Eyde vgs og Tangen vgs)
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Påbygg til generell studiekompetanse

 Vg3 påbygg etter to år på yrkesfaglig utdanningsprogram (bestått vg2)

2 år på YF + 1 år på påbygg vg3 gir generell studiekompetanse om du består

alle fag 

 Konkurrerer seg inn på karakterer fra vg2 YF med resten av fylket

 10 t norsk/sidemål, 5 t matte, 3 t naturfag, 5 t historie, 2 t kroppsøving, 5 t 

valgfritt programfag)

 Totalt 3 år, ikke rett til basistilskudd 1 i dersom de ønsker ut i lære etterpå, 

brukt opp skoleretten)

 Krevende år



Påbygg til generell studiekompetanse forts.

 Vg4 påbygg etter læretid

2 år på YF + 2 år i lære (fagbrev) + 1 år på vg 4 påbygg gir generell 

studiekompetanse 

10 t norsk/sidemål, 5 t matte, 3 t naturfag, 5 t historie



Fremmedspråk og sidemål

Annet fremmedspråk:

 På yrkesfag har ikke elevene 2.fremmedspråk, kun engelsk

 På studieforberedende, to år dersom eleven har hatt 2.fremmedspråk på 

ungdomskolen

 Tre år dersom eleven ikke har hatt 2.fremmedspråk på ungdomskolen

Sidemål:

 Ikke vurdering med karakter på yrkesfag

 Ved valg av påbygg VG3/ VG4 vil eleven måtte ha sidemål

 Tre år på studieforberedende
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Alle kan bli RUSS
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Søkere fra tidligere Marnardal får også nærskolepoeng på 

Byremo, Setesdal og Vennesla videregående skoler.


