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18. des. 2018 
Til elever på 10. trinn og deres foresatte 
 
Elevene har i høst fått informasjon om tilbud i videregående skole i møtet med infokorpset og i 
klassene sammen med rådgiver.  Foresatte har også vært invitert til møte i aulaen med infokorpset. 
  
Elevene har gjennomført en interessetest, deltatt på kurs i utdanningsprogrammer på videregående 
skole og besøkt Yrkes NM +utdanningstorg på Hellerudsletta. 
Alle elevene på 10. trinn har mottatt YoU-arbeidsheftet  ”Videregående opplæring”- et oppgavehefte 
utgitt av Utdanningsetaten i Oslo. Videre har elevene blitt oppfordret til å søke informasjon på 
nettstedet Vilbli.no. Hver klasse har tillegg noen eksemplarer av katalogen ”Vil bli noe!”.  
En brosjyre om tilbudet i videregående opplæring i Oslo for skoleåret 2019-20 vil bli delt ut til elevene. 
Brosjyren er ventet til skolen i løpet av de første ukene i januar. 
 
Tiden etter nyttår fram til 1. mars er den viktige tiden for å søke videregående opplæring. 
I dette skrivet ønsker vi å gi en orientering om hvordan elever og foresatte kan få informasjon om 
tilbudene ved de forskjellige videregående skolene i Oslo, om søknadsprosessen og skolens rutiner 
omkring innsøking.    
 
Åpen dag ved de videregående skolene i Oslo i januar 
Oversikt over åpen dag ved de videregående skolene i Oslo, står i YoU-heftet ”Videregående 
opplæring” som alle elevene fikk utdelt tidlig i høst. I tillegg vil det henge oppslag på skolen bl.a. på 
biblioteket, på rådgivers oppslagstavle og i klasserommene og på nettstedet www.vilbli.no Alle skolene 
har åpent en ettermiddag / kveld i siste halvdel av januar for besøk av elever og foresatte.  
Elever og foresatte oppfordres til å besøke aktuelle skoler.  
Det vil ikke bli innvilget fri fra undervisningen for å besøke videregående skoler. 
 
Informasjon om tilbudet i Oslo   
Tirsdag 15. januar kl 11.00 har vi invitert representanter fra Persbråten, Ullern og Elvebakken 
videregående skole til Hovseter skole. Alle elevene på 10. trinn vil da få en kort orientering om 
spesielle tilbud ved disse skolene. Ytterligere informasjon kan finnes gjennom de forskjellige skolenes 
nettsider, ved besøk på "åpen dag" og på nettstedet www.vilbli.no 
 
Poengsystem ved inntak  
Elevene konkurrerer om inntak på de videregående skolene. Det er elevenes poengsum basert på 
karakterer alene som avgjør hvilket utdanningsprogram og skole de får plass på. Det er karakterene 
som står på vitnemålet i juni som vil være tellende. Poengsummen utregnes ved å finne 
gjennomsnittet av alle standpunkt- og eksamenskarakterer og deretter multiplisere med 10. I valgfag 
er det kun en karakter. Hvis eleven har hatt flere valgfag, vil gjennomsnittet av karakterene være 
gjeldende. 
 
Skolens rutiner omkring innsøking  
Rådgiver vil gi elevene en orientering om innsøking i klassen første uke i januar. Alle elevene har 
samtale i grupper med rådgiver og individuelle samtaler etter behov. På søknaden må elevene sette 
opp tre utdanningsprogram i prioritert rekkefølge og elevene kan føre opp inntil seks skoleønsker pr 
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utdanningsprogram. Elevene har rett til å komme inn på ett av de tre valgte utdanningsprogrammene 
(ingen rett til bestemt skole).  
NB: For å komme inn på egen søknad må elevene være registrert med MinID. Ved årsskiftet vil elevene 
få tilsendt PIN-koder i posten fra Skatteetaten. Elevene logger seg inn på MinID ved å gå inn på 
søkerbasen www.vigo.no. Her skal elevene registrere seg ved hjelp av fødselsnummer og PIN-kodene 
og lage et passord som de må huske (brukerprofil med passord). Det er viktig at elevene oppgir 
mobilnummer og mail adresse slik at de senere kan få oppgitt PIN-koder på mobil. Registrering på 
MinID bør skje før elevene får hjelp til skriving av søknad på skolen sammen med rådgiver. Skolen vil 
ikke få tilgang til elevenes passord og PIN-koder. Det er derfor meget viktig at elev/foresatte tar vare 
på PIN-kodene.  
 
Elevene får hjelp til skriving av søknaden på nett sammen med rådgiver på skolens datarom (planlagt i 
uke 6). Søknaden kan hentes fram på nettet også hjemme for å sjekke og evt. rette søknaden helt fram 
til 1. mars. 
 

• Skolen sikter mot at alle elevene har gjort sine valg og skrevet sine søknader på nettet i løpet 
av uke 6 og 7 (før vinterferien).  

 

• Den endelige fristen for ordinære søkere er 1. mars kl 23.59. Da stenges nettstedet. Etter 
denne tid kan det ikke gjøres endringer. 

 

• Eleven må ta utskrift – kvittering – av (den siste) søknaden og ta godt vare på den.  
 

• Vi gjør oppmerksom på at det er eleven som er ansvarlig for korrekt søknad og at søknaden 
er innsendt i tide. 

 

• Skolen ordner med innsøking til offentlige skoler og alle elevene skal sende inn en søknad. 
Dersom det er ønskelig å søke en privat skole, må eleven og foresatte selv ta kontakt med 
ønsket skole. En søknad til en privat skole kommer da i tillegg til den søknaden som sendes til 
inntakskontoret. 

• Svar på søknad ca. 10. juli: logg inn på www.vigo.no for å finne ut hvilket tilbud du har fått.  
 

• For elever som søker inntak med fortrinn, er siste søknadsfrist 1. februar. (Søknaden skrives i 
samarbeid med rådgiver). Søkere som har rett til særskilt innsøking, er kontaktet av rådgiver. 

 

• Elever som har spesialundervisning og som ønsker spesialundervisning i videregående skole, 
søker om spesialundervisning på eget skjema innen 1. april i samarbeid med rådgiver. 
Innsøking til videregående skole gjøres samtidig og på lik linje med de andre ordinære elevene 
hvor søknadsfristen er 1. mars. Elever dette angår skal ha mottatt skriv fra skolen om søknad 
om spesialundervisning. 

 
Skolen ønsker elever og foresatte lykke til med søknadsrunden. 
Vi kan bli kontaktet på skolens telefon 22 70 33 00. 
Dette skrivet vil også bli lagt ut på skolens hjemmeside under rådgiver. 

 
Med vennlig hilsen 

 
 

Evelyn Angell Veglo                      Mette Rollum Eckhoff                                
Rektor                        Rådgiver   
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Nyttige nettsteder: 

www.vilbli.no 

 

https://www.vilbli.no/nb/nb/oslo/fylke/f#vb_county_schools (skoler) 

 

www.vigo.no (til bruk ved innsøking) 

 

https://hovseter.osloskolen.no/  (info fra rådgiver) 

 

www.utdanning.no (om bl.a. yrker og utdanning) 

 

Informasjon om MinID: 

https://www.vilbli.no/nb/nb/oslo/hjelp-til-vigo-no-og-minid/a/027012   

 

 

 

Noen private skoler: 

 

www.kg.vgs.no    

Kristelig gymnasium. 

  

www.natur.vgs.no    

Natur videregående skole (ingen kostnad - betales av utdanningsetaten) 

 

www.treider.no    

Treider privatskole 

 

www.wang.no    

Wang, bl.a. Toppidrettsgymnas 

 

www.opg.vgs.no    

Oslo Private Gymnas 

 

www.oslo-bysteinerskole.no  

Oslo By Steinerskole 

 

www.heltberg.no    

Heltberg Gymas 

 

www.akademiet.no 

Akademiet vgs 
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