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� Arbeid i klassene, smakebitkurs, veiledning, interessetester

� Utdanningsmesse 11. november

� Veiledning hos Trygve/Lasse desember, januar og februar

� Åpen skole i januar 2016 – på kveldstid

� Søknad på skolen i februar uke 7 2016, elektronisk, 
søknadsfrist 01.03.16

� Brosjyre med viktig informasjon om inntaket sendes ut til alle 
elever i juni

� 1. inntak ca. 8. juli 2016, 2. inntak  første uke i august 2016 

Planen videre…



Informasjon om skoletilbudet i Oslo

�www.vilbli.no – velg fylke

�Brosjyren Videregående opplæring i Oslo, 
Opplæringstilbudet skoleåret 2016/2017

�Besøk Åpen skole – oversikt i 
elevheftet/hjemmesiden Nordberg

�Besøk YOU-messa (kveld for foresatte 10. nov 
kl.18.00)

�Snakke med rådgivere på vgs. og Nordberg



� MinID-brev til alle født i 2000 (PIN-koder fra Direktoratet 
for forvaltning og IKT – sendes folke registrert adresse)

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

� Alle må velge seg tre av 13 utdanningsprogram og inntil 
seks skoler pr. program i prioritert rekkefølge

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

Før søknad



Eksempel på søknad

Søknad vgs, eks Lars:

1. Utdanningsprogram Studiespesialisering: 
1. Skole: Foss 
2. Skole: Blindern
3. Skole: Bjerke
4. Skole: Persbråten
5. Skole: Hersleb
6. Skole: Edvard Munch

2. Utdanningsprogram Service og samferdsel:
1. Skole: Nydalen
2. Skole: Oslo handelsgymnasium
3. Skole: Etterstad

3. Utdanningsprogram Medier og kommunikasjon: 
1. Skole: Bjerke 
2. Skole: Ullern
3. Skole: Fyrstikkalleen
4. Skole: Elvebakken
5. Skole: Hellerud

• For at søknaden skal være gyldig, må 
det føres opp tre ulike 
utdanningsprogram i prioritert 
rekkefølge

Søknad vgs, eks Marie:

1. Utdanningsprogram Musikk, dans og drama/mu:

1. Skole: Foss

2. Utdanningsprogram Studiespesialisering: 
1. Skole: Nydalen 

3. Utdanningsprogram Idrettsfag:
1. Skole: Bjerke



� Karakterbasert: Gjennomsnittet av alle avgangskarakterer X 10 = Inntakssum

� Nedre poenggrenser ved inntak skoleåret 2015/2016: 
� Hjemmesiden under ”Rådgivers side” 

� Merk: 

� nedre poenggrense viser sist inntatte elev - ikke 

karaktersnittgjennomsnittet blant elevene

� nedre poenggrense er avhengig av forholdet mellom antall søkere og 
antall plasser og kan derfor forandre seg fra år til år

� Ca. 8. juli er første inntaket klart. Du får melding om tilbud på 
SMS eller e-post

� Du kan ikke stå på venteliste til et lavere prioritert 
utdanningsprogram og/eller skole

Inntaksordning





Viktig oppsummering til dere

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

� Søknad skriving i vigo (i uke 7 gjøres dette på skolen)
� Registrer privat e-postadresse

� Registrer mobilnummer (hvis du har mobil)

� Hvis ikke mobil eller nytt mobilnummer: gjem på PIN-kodebrevet !

� Benytt forhåndssvar i søknaden! 

� Husk PASSORDET!

� Har dere fått nytt mobilnummer og/eller ny e-post adresse

– husk å endre i vigo : Personlige opplysninger



Ansvar for 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 har ikke passordet eller tilgang 
til PIN-koder til søker



Ta kontakt dersom dere lurer på 
noe!

Trygve S. Bredeli
Tlf.: 22584900

Mail: trygve.bredeli@ude.oslo.kommune.no


