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09:00-09:15 Velkommen. Presentasjon av nyansatte på inntak og rådgivere i salen
09:15-10:00 Generell informasjon og informasjon om minoritetsspråklige søkere
10:00-10:15 Pause
10.15-11.00 Informasjon om individuell- og fortrinnsrettssøkere skoleåret 2018-2019.

11:00-11:15 Pause
11:15-12:00 Rådgivere løser ulike caser sammen for å finne felles forståelse om hvilke elever som
kommer under de ulike paragrafene. Oppsummering til slutt. Toni
12.00.12.15 Pause

12.15-13.00 Årets formidlingstall og kompetansebarometeret NHO. Marit og Siren Storli
13.00-14.00 Lunsj og vel hjem

15.11.2017 Endres i topp-/bunntekst
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AGENDA

•Nytt lovverk
•Ulike informasjonssider
•Vigo skole
•Tilbudsstruktur og søking 2018-2019
• Søking til Opplæringsregion nord (ORN)
• Gjesteelever
• Søking i Finnmark
• Fortrinnsrett
• Individuell vurdering
• Minoritetsspråklige

15.11.2017 Endres i topp-/bunntekst

3

Gjennomføring innen fem år; fra 2006-kullet til 2011-kullet

15.11.2017 Endres i topp-/bunntekst
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LOVENDRINGER FRA AUGUST 2017
•Rett til videregående opplæring er ikke lengre begrenset
av en frist
• Tidligere 3års rett som skal tas ut i løpet av 5års frist
• Retten gjelder nå rett til 3 års fulltidsopplæring som skal tas ut innen året man fyller 24 år

•Rett til 1 omvalg som før, men nå med rett til å fullføre
omvalget
• Ungdom som gjør omvalg f.eks. etter fullført Vg2 til nytt Vg1, får utvidet retten tilsvarende
for å kunne fullføre nytt løp

•Ved spørsmål om rett ber vi om at henvendelser rettes til
inntakskontoret (opplæringsavdelinga)
15.11.2017 Endres i topp-/bunntekst
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LOVENDRINGER FRA AUGUST 2017
•Det er også gitt rett til ungdom/voksne med opplæring fra
utlandet som ikke får godkjent sin utdanning i Norge
•For ungdom/voksne med videregående opplæring fra
utlandet, er det viktig at de har avklart godkjenning av
egen utdanning i Norge før de søker
• Aktuelle søkere bes kontakte Samordna opptak mht. hva som mangler for å kunne få
generell studiekompetanse i Norge
• Dette er ikke godkjenninger som kan gjøre av fylkeskommunen
• NOKUT kontaktes mht. godkjenninger for yrkesfaglige utdanninger
15.11.2017 Endres i topp-/bunntekst
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SØKING OPPLÆRINGSREGION NORD (ORN)
• Alle tilbud som ikke gis i Finnmark, ligger søkbare via opplæringsregion nord
• Tilbudene via ORN skal søkes via Finnmark på vigo.no

• Oversikt over tilbudene finnes i opplæringskatalogen
• Søkerne må være kvalifiserte og søke innen fristen
• Finnmark kjøper et visst antall plasser som de aktuelle søkerne konkurrerer
seg inn på
15.11.2017 Endres i topp-/bunntekst

7

GJESTEELEVER
Følgende regler gjelder når du søker om plass i et annet fylke:
• Du må registrere en egen søknad på vigo.no som legges inn på det fylket der
skolen ligger
• Søkerne som er bosatt i fylket får tilbud om skoleplass først
• Deretter får prioriterte søkere fra andre fylker tilbud om plass
• Hvis det fremdeles er ledige plasser ved skolen og programområdet du søker
til, kan du konkurrere deg inn på grunnlag av karakterer
• Dersom det er ledige plasser og fylket kan tilby deg en plass, vil du i de fleste
tilfeller ikke få beskjed om dette før ved siste inntak i august
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PRIORITERTE GJESTEELEVER
• Søkere med ungdomsrett som har tungtveiende sosiale eller pedagogiske
grunner for å gå på skole i et annet fylke enn sitt hjemfylke, kan søke om å bli
prioritert i dette fylket
• Søknaden behandles av vertsfylke, ikke hjemfylket

• Søkere med ungdomsrett med rett til opplæring i samisk, og som har behov
for å gå på skole i et annet fylke for å få opplæring i eller på samisk eller i
særskilte samiske fag, kan også søke om å bli prioritert
• Kontakt inntakskontoret i fylket der tilbudet er for nærmere informasjon om
vilkår/framgangsmåte/informasjon om hvordan du søker. Selve skolesøknaden
registreres på vigo.no i fylket der tilbudet ligger
15.11.2017 Endres i topp-/bunntekst
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SØKING TIL ANNET FYLKE
• Frist for flytting
• Dette må sjekkes med det enkelte fylket søker skal flytte til
• For Finnmark gjelder frist for melding om flytting 15. juni (flyttemelding eller annen dokumentasjon på flytting)

• Søkere som flytter for å bedrive toppidrett
• Dette behandler fylket søker flytter til
• Søker må søke som prioritert gjesteelev
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INFORMASJONSSIDER
• Vigo.no
• Vilbli.no

• Utdanning.no
• Udir.no

• Ffk.no
• Opplæringskatalogen
• Skjemaer
• Generell informasjon
15.11.2017 Endres i topp-/bunntekst
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VIGO SKOLE
• vigoskole
• Brukerne blir deaktivert
• Skolene må gi beskjed om hvem som skal ha tilgang

• Oversikt over egne elever
• Om de har søkt (spesielt viktig for OT mht. å følge opp ikke-søkere)
• Søknadstyper

• Oversikt over søkere til egen skole

15.11.2017 Endres i topp-/bunntekst
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Skjemaer
•1.februar
•
•
•
•

Fortrinnsrett
Individuell vurdering
Lærekandidater
Minoritetsspråklige

•1.mars
• Ordinær søknad til skole og læreplass
• Overgangsskjema om behov for tilrettelegging

15.11.2017 Endres i topp-/bunntekst
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MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE
Krav om lovlig opphold § 6-3
• Vilkår for inntak at søkeren har lovlig opphold i Norge
• Søkere som oppholder seg i Norge i påvente av vedtak om oppholdstillatelse har ikke rett til videregående
opplæring, man asylsøkere kan tas inn i påvente av vedtak (også de over 18 år). Disse søkerne/elevene har ikke
rett til å fullføre skoleåret ved avslag på oppholdstillatelse

Inntaksvilkår § 6-13
• Vilkår for inntak til Vg1 er at søkeren har fullført norsk grunnskoleopplæring
eller tilsvarende. Søkeren må være skrevet ut fra norsk grunnskole, eller
oppfylle et av vilkårene under:
• A) skrevet ut av grunnskolen etter opplæringslovens § 2-1, fjerde ledd (fritak fra opplæringsplikt)
• B) har gjennomgått allmenn grunnskoleopplæring i utlandet i minst 9 år
• C) har tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringslovens
§4A-1 og forskrift § 4-33

•
15.11.2017 Endres i topp-/bunntekst

14

To lovverk – like opplæringsbehov
Rett til videregående opplæring

Ikke rett til videregående opplæring

• Skrevet ut av norsk grunnskole

• Ikke skrevet ut av norsk grunnskole
• Kan ikke dokumentere grunnskole fra
utlandet

• Kan dokumentere minst 9årig
grunnskole fra utlandet
• Men ofte kort botid og behov for
både mer norsk- og
grunnskoleundervisning før
videregående opplæring

Rett til videregående opplæring § 3-1
15.11.2017 Endres i topp-/bunntekst

• Må gå grunnskole for voksne før rett
til inntak i videregående opplæring
• Behov for mer norsk- og
grunnskoleopplæring før
videregående opplæring
Rett til grunnskole for voksne etter § 4A-1
15

To lovverk – like opplæringsbehov
Miriam, 15 år
• Kom til Norge januar 2017
• 4 måneder i norsk grunnskole
• 5 år grunnskole fra hjemland
• Kort botid og behov for både mer norskog grunnskoleundervisning før
videregående opplæring

Rahim, 16 år
• Kom til Norge januar 2017
• Over skolepliktig alder
• 5 år grunnskole fra hjemland
• Må gå grunnskole for voksne før rett til
inntak i videregående opplæring
• Behov for mer norsk- og
grunnskoleopplæring før videregående
opplæring

Rett til videregående opplæring § 3-1
Rett til mer grunnskoleopplæring § 4A-1, 2.ledd Rett til grunnskole for voksne etter § 4A-1
15.11.2017 Endres i topp-/bunntekst
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KOMBINASJONSKLASSER
• Tilbys ved Vadsø, Hammerfest og Kirkenes videregående skole i samarbeid med tilhørende kommuner
(Vadsø. Hammerfest og Sør-Varanger)

• Kombinasjonsklasser er et felles tilbud for Miriam og Rahim stedlig på
videregående skole
• En kombinasjon av ungdommer med rett til videregående skole og ungdommer med rett til
grunnskole for voksne, med et felles behov for mer norsk- og grunnskoleopplæring
• Tilbud om de fem fagene som gis i grunnskole for voksne
• Norsk, matematikk, naturfag, engelsk, samfunnsfag (eller RLE)
• I Finnmark gis også kroppsøving (mål at dette skal gis sammen med ordinære Vg1-tilbud)

• Søkere med rett til videregående opplæring kan søke seg til tilbudet
• Søkere med rett til grunnskole for voksne tas inn av voksenopplæringa til tilbudet
15.11.2017 Endres i topp-/bunntekst
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MINORITETSSPRÅKLIGE
• Vilbli.no – informasjon på mange språk
• Fremmedspråk for privatister – nye språk
• Minoritetsspråklig info Udir
• Informasjon om kartlegging

• Læreplaner
• Særskilt språkopplæring
• NAFO
• Tema morsmål

• OBS! Ny læreplan – Læreplan for språklige minoriteter med kort botid
• Tilskuddordninger

Fortrinnsrett, jf. inntaksforskrift
• Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram, jf. § 6-15 i forskriften
– Søkeren har et omfattende behov for spesialundervisning
• Må foreligge enkeltvedtak om spesialundervisning på 10.trinn (jf. rundskriv)
– Særlig behov for inntak til et bestemt utdanningsprogram
– Kommunen skal melde disse søkerne til fylkeskommunen innen 1.oktober
• Kommunen må legge ved siste enkeltvedtak med sakkyndig vurdering.
• Kommunen skal også gjøre rede for
– Vanskene som ligger til grunn for enkeltvedtaket og hvorfor kommunen mener vilkårene for et særskilt
utdanningsprogram er oppfylt
– Tidligere vedtak
– Hva vanskene betyr for videregående opplæring
• PPT for videregående skole skal utarbeide sakkyndig vurdering
– Gir ikke rett til inntak ved en spesiell skole, bare til et særskilt utdanningsprogram
– Om søkeren sannsynligvis kan fullføre tre utdanningsprogram, har søkeren ikke rett til slikt inntak
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Fortrinnsrett forts.
• Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne, jf. § 6-17 i forskriften
– Rett til spesialundervisning og som har sterkt nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne
– Kan tas inn ved en skole som er spesielt tilrettelagt
• Fylkeskommunen må vurdere om det er tungtveiende grunner for inntak ved en bestemt skole, men ingen automatisk
rett til inntak ved en bestemt skole
– Rett til ett av tre valgte utdanningsprogram
– Kommunen skal melde fra om slike søkere innen 1.oktober

• Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk, jf. § 6-18 i forskriften
– Sakkyndig vurdering av behovet
• Skal også vurdere om det er tilleggsvansker som gir behov for spesialundervisning

• Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid, jf. § 6-19 i forskriften
– Gjelder elever som har enkeltvedtak om utvidet tid og som trenger flere år på VG1 (eller VG2/3)
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Individuell behandling av søkere
• Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt.
– Sikkerhetsventil ved særlige forhold og tungtveiende grunner, som taler for at søker for eksempel
må plasseres på en bestemt skole.
– Dette kan for eksempel være søkere som er plassert av barnevernet på institusjon/i fosterhjem,
enslige mindreårige asylsøkere på mottak, søkere som kan dokumentere psykiske vansker, kronisk
utmattelsessyndrom, har omsorgsansvar, mangler karakterer o.sv.
– Det skal foreligge henvisning fra barnevern eller dokumentasjon fra leger/psykolog.
– Her er en oversikt over alle paragrafer som omhandler inntaket:
Oversikt over frister og krav
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Spesialundervisning/ Overgangsskjema
• § 1-3: Tilpasset opplæring
– «Opplæringa skal tilpassast evnene og forutsetningene hos den enkelte eleven, lærlingen og
lærekandidaten.»
– Gjelder alle elever.
• § 5-1: Rett til spesialundervisning
– «Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til
spesialundervisning.»’
– Rektor fatter vedtak om spesialundervisning, inntakskontoret fatter vedtak om inntak.
– Gjelder opplæring, ikke pleie/behandling
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Søknaden
Behandling av søknaden til fortrinnsrett og individuell behandling:
• Inntakskontoret fatter vedtak om inntak ihht. forskriften
– Enkeltvedtak med klagerett
– Søkere kan ikke klage på skoleplassering, jf. § 6-10 i forskriften
• Alle søkere til VG1 må føre opp tre ønsker i prioritert rekkefølge, jf. § 6-9 i forskriften
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• Hvilke paragrafer havner de ulike elevene inn under ved søking til videregående skoler?
1. Elev søker vg1. Eleven har fått diagnosen ME. Eleven mangler karakterer i over halvparten av fagene.
Hva er rett paragraf?
2. Elev har diagnosen moderat psykisk utviklingshemming. Eleven har omfattende behov for
spesialundervisning. Hva er rett paragraf?
3. En annen elev med samme problemstilling som i spørsmål 2, vil søke om et 4 år i videregående skole.
Hvilken paragraf er rett å bruke?
4. Eleven i spørsmål 1 med ME skal bruke 2 år på vg1. Skal eleven bruke samme paragraf som elev i
spørsmål 3?
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FORMIDLING TIL LÆREPLASS HØST 2017

UTEN LÆREPLASS 1.NOVEMBER 2017
Tømrerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
Salgsfaget
Mediegrafikerfaget
Motormannfaget
Matrosfaget
Industrimekanikerfaget
IKT-servicefaget
Helsearbeiderfaget
Frisørfaget
Fiske- og fangst

Energimontørfaget
Elektrikerfaget
Billakkererfaget
Bilfaget, lette kjøretøy
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Automatiseringsfaget,VERDISK
Anleggsmaskinmekaniker,VERDISK
0

2

4

6

8

10

12

BEHOV I ARBEIDS- OG NÆRINGSLIVET
• Kompetansebarometeret til NHO
• Konjunkturbarometeret SNN
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