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Rådgivere

Nordberg skole



➢ You-messa 5. november i Oslo Spektrum

➢ Individuell veiledning hos rådgiver desember, januar 
og februar

➢Gruppeveiledning rettet mot spesifikke 
utdanningsprogram

➢ Rådgiver i UDV-timene

➢Åpen skole i januar 2020 – på kveldstid

➢ Innsøking gjøres på skolen i februar. Søknadsfrist 
01.03.19 - vigo.no

➢ 1. inntak andre uke i juli 2020, 2. inntak første/andre 
uke i august 2020

Aktiviteter



Informasjon om skoletilbudet i Oslo
➢www.vilbli.no – velg fylke

Her finner dere informasjon om skolene, fagtilbudet og 
internasjonalisering med mer.

➢ Brosjyren Videregående opplæring i Oslo, 
Opplæringstilbudet skoleåret 2020/2021

➢ Besøk på YOU-messa, 5. november (foresatte er 
velkommen)

➢ Sjekk ut skolenes hjemmesider

➢ Besøk Åpen skole – oversikt over datoer i 
elevheftet/hjemmesiden på Nordberg skole

http://www.vilbli.no/


➢ MinID-brev til alle født i 2004 – sendes til folkeregistrert 
adresse (PIN-koder fra Direktoratet for forvaltning og IKT)

➢ PIN-kodene behøver du første gang du bruker MinID for å 
logge inn på vigo.no

➢ Alle må velge seg tre av 15 utdanningsprogram og 
minimum en, maksimum seks skoler pr. program i prioritert 
rekkefølge

➢ Private skoler/friskoler: Tas inn på julekarakterer –
papirsøknader m/karakterutskrift – sjekk søknadsfrist

Søknad på vigo.no med MinID





MinID

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

➢ Brukerstøtte for MinID

800 30 300 (8 -17) alle hverdager eller minid@difi.no

➢ Inntakskontoret eller Nordberg skole har ikke passordet eller 
tilgang til PIN-koder til søker

mailto:minid@difi.no


➢ Karakterbasert: Gjennomsnittet av alle avgangskarakterer X 10 = Inntakssum

➢ Første inntak vil være klart rundt 2. uke i juli 2020. Du får 
melding om tilbud på SMS eller e-post. Andre inntak vil være 
klart ca. en måned etter. 

➢ Du kan ikke stå på venteliste til et lavere prioritert 
utdanningsprogram og/eller skoleønske – viktig å skjønne hva en 
evt. takker nei til

Inntaksordningen



Husk!

➢ Ta vare på PIN-kodene – de kommer rundt årsskiftet

➢ Bestill eventuelt nye i god tid (tidlig februar 2020)

➢ Innsøking i vigo vil skje på skolen i februar

➢ Registrer privat e-postadresse

➢ Registrer mobilnummer (hvis du har mobil)

➢ Hvis ikke mobil eller nytt mobilnummer brukes PIN-kodebrevet!

➢ Benytt forhåndssvar i søknaden

➢ Husk PASSORDET!

➢ Har du fått nytt mobilnummer og/eller ny e-post adresse?

– husk å endre i vigo.no       Personlige opplysninger



Ta kontakt dersom dere lurer på noe ☺

Trygve S. Bredeli
Tlf.: 22584900
E-post: trygve.bredeli@ude.oslo.kommune.no

Astrid Vagnildhaug

Tlf.: 22236841

E-post: astrid.vagnildhaug@ude.oslo.kommune.no

mailto:trygve.bredeli@ude.oslo.kommune.no
mailto:astrid.vagnildhaug@ude.oslo.kommune.no

