Inntaksreglement
for skoleårene 2010–
2010–2011 og 20112011-2012
Reglementet omfatter ordinært inntak til videregående skoler i Akershus, inntak til
særskilt prioritert utdanningsprogram og inntak etter individuell vurdering.
Ordinært inntak skjer sentralt gjennom to karakterbaserte inntakskjøringer, samt
sentral oppfylling av plasser som er disponible etter at andre inntak er kjørt (inkludert
5 % av kapasiteten på ordinære Vg1 som er reservert til etter andre inntak).
Videre oppfylling av plasser som blir ledige fram til det sentrale inntaket avsluttes 1.
september, foretas av skolene i henhold til gjeldende regelverk. Forespørsler om
skoleplass etter 1. september vurderes av den enkelte videregående skole.
Det er også skolene som i inntaksperioden foretar inntak til særskilt prioritert
utdanningsprogram og inntak etter individuell vurdering. Inntak av minoritetsspråklige
søkere etter individuell vurdering skjer sentralt.
Henvisningene i inntaksreglementet til lov og forskrift gjelder Lov om grunnskolen og
den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), sist endret fra 01.08.10 og forskrift til
opplæringslova, sist endret fra 01.08.10.

Rett til videregående opplæring
1.1 Ungdomsrett
Ungdom med rett til videregående opplæring etter § 3-1 i opplæringsloven har etter
søknad rett til tre års videregående opplæring. I fag der læreplanen forutsetter lengre
opplæringstid enn tre år, har ungdommen rett til opplæring i samsvar med den
opplæringstiden som er fastsatt i læreplanen. Ungdom som har fylt 15 år, søker selv
om inntak til videregående opplæring.

Ungdom som har avsluttet grunnskolen i 2005 eller senere, må normalt ta ut
hele opplæringsretten i løpet av en sammenhengende periode på fem år, eller seks
år når opplæringen helt eller delvis blir gitt i lærebedrift, og innen utgangen av det
året de fyller 24 år. For ungdom som har avsluttet grunnskolen før 2005, løper fristen
for å ta ut retten til videregående opplæring fra det året de gikk ut av grunnskolen.
Opplæringslovens § 3-1 gir rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på
Vg1 og til to års videre opplæring innenfor utdanningsprogrammet.
Retten til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram går foran bestemmelsen i
§ 6-13 i forskrift til opplæringsloven som sier at søkerne skal rangeres etter
karakterpoengsum.
1.2 Rett til omvalg
Retten kan etter søknad om omvalg utvides med ett opplæringsår. Fristen for å ta ut
opplæringsretten utvides samtidig med ett år.
Omvalg defineres som nytt kurs på samme eller lavere nivå, dog ikke etter fullført
treårig videregående opplæring eller bestått fag-/svennebrev. Retten til inntak på ett
av tre søkte utdanningsprogram gjelder også søkere som gjør omvalg.
1.3 Voksenrett
Voksne søkere med rett etter § 4A-3 i opplæringsloven har etter søknad rett til
videregående opplæring tilpasset for dem. Dette gjelder voksne fra og med det året
de fyller 25 år som har fullført grunnskole eller tilsvarende, men som ikke har fullført
videregående opplæring. Voksne har rett til å få vurdert sin realkompetanse.
Godkjent realkompetanse kan gi et kortere opplæringsløp i videregående skole.
Voksne søkere med rett etter § 4A-3 i opplæringsloven skal rangeres etter ungdom
med rett etter § 3-1 når de konkurrerer om inntak til ordinære kurs på dagtid.
Mer informasjon om rettigheter og tilbud for voksne formidles gjennom
veiledningssenterene i fylkeskommunen.

1.4 Fullføringsrett
Opplæringslovens § 4A-3, andre ledd, gir søkere uten ungdomsrett/voksenrett som
er inne i et tilbud i videregående opplæring, rett til å fullføre det påbegynte løpet.
1.5 Utvidet rett
Elever som har rett til spesialundervisning etter reglene i kapittel 5 i opplæringsloven,
har etter sakkyndig vurdering rett til videregående opplæring i inntil to år ekstra når
det er nødvendig for å nå de opplæringsmålene som er satt for den enkelte.
Før det foretas vedtak om utvidet opplæringstid, skal det foreligge en sakkyndig
vurdering som tar stilling til elevens særskilte behov for slik utvidelse.
Minoritetsspråklige søkere med rett som tas inn til ettårig forberedende Vg1, bruker
ikke av opplæringsretten sin det aktuelle skoleåret.
1.6. AkershusAkershus-søkere
Søkere som er registrert bosatt i en Akershus-kommune per 1. mars det året de
søker videregående opplæring, regnes som Akershus-søkere. Ifølge forskrift til
folkeregisterloven har ungdom under 18 år anledning til selv å melde flytting til
folkeregistret dersom flyttingen er knyttet til en skoleplass. Flyttingen kan da kun
gjelde til den kommunen skolen ligger i og må skje med foresattes samtykke.
Flyttingen må ha skjedd innen søknadsfristen 1. mars for at søkeren skal få rett til
skoleplass i Akershus skoleåret kommende skoleår.
Følgende søkergrupper kan imidlertid bli behandlet som Akershus-søkere selv om de
ikke var folkeregistrert i fylket per 1. mars:


Søkere under 20 år med rett til videregående opplæring som innen skolestart
flytter med sine foresatte til Akershus



Søkere under 20 år med rett til videregående opplæring som innen skolestart
flytter til en av de foresatte som er folkeregistrert i Akershus

Fristen for å dokumentere at flyttingen skal skje, er 1. juni.

Øvrige søkere fra andre fylker vil bare bli vurdert for inntak til videregående skole i
Akershus dersom det foreligger en avtale med søkerens hjemfylke.

2. Søkning til videregående opplæring
Søkning til videregående opplæring i Akershus skjer på Internett. Adressen er
www.vigo.no. Nettstedet blir åpnet for søkning i løpet av uke 2. Søkere som ikke har
mulighet til å søke på Internett, vil kunne få tilsendt søknadsskjema ved å henvende
seg til inntakskontoret.
2.1. Søknadsfrister
Ordinær søknadsfrist er 1. mars.
Frist for søknad om inntak på særskilt grunnlag er 1. februar.
Dette gjelder følgende søkergrupper:
•

Søkere som søker om inntak til et særskilt prioritert utdanningsprogram på
Vg1

•

Søkere som søker om inntak etter individuell vurdering på grunn av ikke
sammenlignbart karaktergrunnlag

•

Noen grupper minoritetsspråklige søkere (se punkt 4.2)

I tillegg oppfordres følgende søkergrupper til å søke innen 1. februar:
•

Søkere som i forbindelse med det ordinære inntaket melder fra om behov for
spesialundervisning

•

Søkere til opplæringskontrakt (gjelder søkere som ikke sikter mot full
opplæring som fagarbeider med fag- eller svennebrev)

Søknader som er mottatt etter 1. mars, kan rangeres etter dem som er mottatt før
fristen med mindre søkeren kan godtgjøre at det foreligger akseptable årsaker til
forsinkelsen.

2.2. Endring av søknaden
Søkere til videregående opplæring kan endre og/eller supplere sine ønsker én gang
fram til 1. juni (gjelder både utdanningsprogram/programområder og skoler).
Ønskeendringer til Vg1 musikk, dans og drama og til Vg1 idrettsfag med fordypninger
(har egne koder for søkning) kan imidlertid ikke gjøres etter 1. april da det skal
foretas vurdering av framviste/dokumenterte ferdigheter i forbindelse med inntak til
disse tilbudene.
Søkere som søker om inntak etter individuell vurdering, inkludert minoritetsspråklige
søkere med søknadsfrist 1. februar (se punkt 4.2), kan heller ikke endre søknaden
etter 1. april da inntaket for disse søkerne kjøres i mai.
Alle endringer må skje skriftlig og være undertegnet av rådgiver ved den skolen
søkeren er elev ved.
Søkere til særskilt prioritert utdanningsprogram skal ha valgt utdanningsprogram på
grunnlag av og i samsvar med sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten. Slike søknader
kan derfor bare endres dersom det foreligger ny sakkyndig vurdering som anbefaler
endringen.
2.3. Søkning til tilbud som ikke finnes i Akershus
Akershus-elever som søker programområder på Vg2/Vg3 i andre fylker, som ikke
finnes i Akershus, kan søke om å få innvilget gjesteelevsgaranti fra Akershus
fylkeskommune. Det samme gjelder elever som søker toppidrettstilbud i andre fylker
dersom det dokumenteres at søkeren er på nasjonalt toppnivå innenfor sin årsklasse
i den aktuelle idretten. En gjesteelevsgaranti innebærer at søkerens hjemfylke vil
betale for plass i et annet fylke dersom søkeren blir tatt inn.
Søkeren må selv søke om skoleplass i det aktuelle fylket innen søknadsfristen.
Søknad om gjesteelevsgaranti sendes til Akershus fylkeskommune innen 1. april.

3. Inntak til videregående skole
3.1. Inntak til Vg1 (første år)
Ifølge forskrift til opplæringsloven skal karakterpoengsummen beregnes på følgende
måte ved inntak til Vg1 for elever som går ut av grunnskolen fra og med 2009:
Avsluttende karakterer i fagene fra grunnskolen (inkludert eventuelle
eksamenskarakterer) legges til grunn for poengberegningen. Hver av tallkarakterene
får tilsvarende poengverdi. Karakterpoengsummen blir et utregnet gjennomsnitt, med
to desimaler, multiplisert med 10 (jf. § 6-15 i forskriften).
For elever med grunnskolevitnemål fra før 2009 skal eventuell karakter i tilvalgsfag
og ”Skolens og elevenes valg” med læreplan fra L97 ikke telle med i
poengberegningen ved inntak til videregående opplæring. Det samme gjelder
eventuell karakter i fagene fremmedspråk, språklig fordypning i engelsk, norsk eller
samisk og programfag til valg i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (jf. § 24-2 i
forskriften).
For elever som ikke får standpunktkarakter i et fag fordi grunnlaget for vurdering
mangler, skal det ikke føres karakter i faget på vitnemålet. Det skal da føres på
vitnemålet at vurdering ikke var mulig. Siste halvårsvurdering med karakter skal ikke
føres som standpunktkarakter (jf. § 3-40 i forskriften).
Når en elev i grunnskolen får opplæring etter en individuell opplæringsplan, avgjør
foreldrene eller de foresatte om eleven skal ha vurdering med eller uten karakter.
Valgmuligheten gjelder bare i fag der eleven får opplæring etter individuell
opplæringsplan (jf. § 3-20 i forskriften). Dersom det mangler karakterer i mer enn
halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng. Inntaket skjer da ut fra en
skjønnsmessig vurdering (jf. § 6-15, punkt c).
Minoritetsspråklige søkere som ikke har vitnemål eller kan dokumentere/sannsynliggjøre at de har gjennomført minst 9 års grunnskoleopplæring (jf. § 6-10 i forskriften),
vil bli innkalt til kartleggingsprøve.

Minoritetsspråklige søkere uten norsk grunnskolevitnemål vil bli innkalt til norskprøve
når det er uklart hvilket nivå norskkunnskapene er på. Resultatet av prøven er
veiledende for hvilket tilbud en søker eventuelt skal få. Minoritetsspråklige søkere
uten dokumentasjon på tilstrekkelige norskkunnskaper kan tilbys forberedende Vg1.
Minoritetsspråklige søkere fra norsk grunnskole kan delta på norskprøven etter eget
ønske.
Minoritetsspråklige søkere med dokumenterte norskkunnskaper som søker ordinære
utdanningsprogram, blir normalt overført til ordinært inntak dersom de har vitnemål
som kan poengberegnes. Søkere som inneværende år går i ettårig forberedende
Vg1, kan likevel tas inn til førsteønsket sitt etter individuell vurdering. Forutsetningen
er at det dokumenteres at valget av utdanningsprogram er resultat av en grundig
forberedelsesprosess.
3.2. Inntak til Vg2 (andre år) og Vg3 (tredje år)
Ved inntak til Vg2 og Vg3 blir karakterpoengsummen beregnet på følgende måte:
Standpunkt- og eventuelle eksamenskarakterer i alle fag, samt halvårsvurderinger i
gjennomgående fag, fra det kompetansegivende trinnet legges til grunn. Hver av
karakterene får tilsvarende poengverdi. Karakterpoengsummen blir et utregnet
gjennomsnitt, med to desimaler, multiplisert med 10 (jf. § 6-26 i forskriften).
Vilkår for inntak til Vg2 og Vg3 er gjennomgått kompetansegivende Vg1 eller Vg2
med bestått i fag det bygges videre på i programområdet på Vg2 eller Vg3. Søkere
som har karakteren 1 eller mangler grunnlag for vurdering, har ikke bestått og har i
utgangspunktet ikke rett til inntak på et høyere trinn.
En søker som ikke har bestått ett eller flere fag som det søkte programområdet
bygger på, kan likevel tas inn som heltidselev dersom det etter intern vurdering på
skolen er dokumentert at han/hun har de kunnskapene og ferdighetene som etter
Læreplanverket for Kunnskapsløftet er nødvendige for å følge undervisningen (jf. §§
6-22 og 6-23 i forskriften). Skolen må foreta en individuell vurdering av den enkelte
elev, og det må fattes et enkeltvedtak om inntak til Vg2 eller Vg3.

Søkere som har enkeltkarakterer som inngår som kompetansegivende for det
programområdet de søker på, er selv ansvarlige for at inntakskontoret får
dokumentasjon på dette.
3.3 Inntaksordningen (regionalt skolevalg)
1. Søkere til Vg1 skal sette opp tre alternative utdanningsprogram.
Utdanningsprogram må prioriteres foran skoleønsker på søknaden.
2. Søkere til Vg2 og Vg3 bør sette opp flere programområder der
utdanningsprogrammet tillater det. Programområde må prioriteres foran
skoleønsker på søknaden.
3. Rangering av søkere til utdanningsprogram/programområde skjer etter
poengsum.
4. For hvert utdanningsprogram/programområde skal søkeren sette opp ett eller
flere skoleønsker. Når et tilbud finnes i alle tre regioner, vil en søker som
setter opp skoler utenfor sin egen region, stille bak regionens egne søkere ved
inntak til dette tilbudet.
5. Det kjøres to inntaksrunder der søkeren bare konkurrerer om plass på de
skolene han/hun selv har satt opp. Dette innebærer at søkere som ikke
konkurrerer seg inn på de skolene de har søkt, blir stående på venteliste til det
aktuelle utdanningsprogrammet/programområdet.
6. Dersom flere søkere står likt i konkurransen om den eller de siste plassen(e),
avgjøres rekkefølgen mellom dem ved loddtrekning (jf. § 6-13 og § 6-25 i
forskrift til opplæringsloven).
7. 5 % av plassene ved alle ordinære utdanningsprogram ved alle skoler på Vg1nivå disponeres av fylkesrådmannen etter andre inntaksrunde. Dette gjøres for
at flest mulig skal få oppfylt retten til ett av tre utdanningsprogram uten at
reiseveien blir urimelig lang. Utdanningsprogrammet musikk, dans og drama
er unntatt fra 5 %-ordningen.
8. For å kunne oppfylle de lovfestede rettighetene søkere med ungdomsrett har
til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på Vg1 eller til inntak på et
programområde på Vg2/Vg3 innen det påbegynte utdanningsprogrammet, vil
søkere som fortsatt står uten tilbud etter andre inntak, ha forrang til alle ledige
plasser. Det gis da ikke lenger opprykk på ventelistene for søkere som har fått

et tilbud om skoleplass, før alle søkere med ungdomsrett har fått et tilbud i tråd
med sine rettigheter. Det sentrale inntaket avsluttes 1. september.
9. Etter andre inntak kan det bli nødvendig å gi søkere til Vg1 tilbud på skoler de
ikke selv har søkt for at de skal få oppfylt retten til inntak på ett av tre søkte
utdanningsprogram. Søkere til Vg2 og Vg3 kan om nødvendig bli tilbudt plass
både på et programområde og en skole de ikke har søkt.
10. Dersom det foreligger tungtveiende grunner av medisinsk eller psykososial art
som det bør tas hensyn til ved skoleplassering, må disse oppgis og
dokumenteres i vedlegg til søknaden. Sammenhengen mellom søkerens
problem og spesielle behov i forhold til skoleplassering må gå tydelig fram av
dokumentasjonen. Slike spesielle behov i forhold til skoleplassering gir ikke
fortrinn til inntak på et bestemt utdanningsprogram/programområde. Søkere
som har helt spesielle behov for å bli tatt inn på et bestemt utdanningsprogram
på Vg1, henvises til å søke om inntak på et særskilt prioritert
utdanningsprogram (se punkt 4.1).
For elever i videregående skole som har tungtveiende grunner for å få
fortsette ved samme skole, må det i tillegg til dokumentasjon fra PP-tjenesten
eller annen aktuell instans, vedlegges en uttalelse fra skolen, med rektors
underskrift.
Vedlegg som gjelder spesielle behov i forhold til skoleplassering bør sendes
inn innen 1. juni.
11. I de studieforberedende utdanningsprogrammene, dvs. studiespesialisering,
studiespesialisering med formgivingsfag, idrettsfag og musikk, dans og drama,
har elever fra Vg1 og Vg2 forrang til plassene på egen skole på neste trinn
påfølgende skoleår. Ved oversøkning av elever fra egen skole, rangeres disse
elevene etter poengsum.
I utdanningsprogram for musikk, dans og drama gis elever som ønsker et
programområde på Vg2 som ikke finnes på egen skole, anledning til å
konkurrere om inntak på en skole som har det aktuelle tilbudet, på lik linje med
denne skolens egne elever.

Elever som måtte komme inn på en skole på Vg2 eller Vg3 som ikke tilbyr det
fremmedspråket de har påbegynt, gis rett til å bytte til en skole med det
aktuelle språktilbudet.
Utvekslingselever som har inngått en avtale med den skolen de gikk på før de
reiste ut, om å få året i utlandet godkjent som kompetansegivende, sikres
plass på påfølgende trinn ved skolen. Utvekslingselever som ønsker å få
godkjent et år i utlandet som tilsvarende Vg1 (første år), kan bare sikres plass
på Vg2 ved en bestemt skole dersom de var tatt inn til skolen før de reiste ut,
og det foreligger en avtale med skolen. Inntak av elever som har en avtale om
å bruke utvekslingsåret som kompetansegivende, skjer med forbehold om at
eleven ved skolestart kan dokumentere at året i utlandet er gjennomført i
henhold til den inngåtte avtalen.
Utvekslingselever som velger å ikke bruke året i utlandet som
kompetansegivende, behandles på lik linje med skolens øvrige elever hvis de
påfølgende skoleår søker seg tilbake til Vg2/Vg3 ved den skolen de gikk på før
de reiste ut.
3.4. Utsettelse av tildelt skoleplass
Utsettelse av skoleplass fra ett skoleår til det neste kan gis dersom søkeren fikk
tilsagn om skoleplass før skolestart eller har vært elev ved en videregående skole i
minst to uker før han/hun måtte avbryte opplæringen. Utsettelsen gjelder samme
utdanningsprogram/programområde og skole som søkeren ble tatt inn på. Slik
søknad innvilges av fylkesrådmannen dersom følgende årsaker kan dokumenteres:
•

utenlandsopphold i følge med foresatte

•

skolegang i land med avvikende skoleår

•

militær-/siviltjeneste

•

graviditet

•

sykdom eller særlig vanskelige sosiale forhold

3.5. Reservasjon av skoleplass
For elever i videregående skole kan reservasjon av plass på et bestemt
utdanningsprogram/programområde innvilges under følgende forutsetninger:
Det må dokumenteres at det foreligger en individuell opplæringsplan (IOP) som
forutsetter inntak på et bestemt utdanningsprogram/programområde.
Reservasjon av plass skal sikre at eleven får mulighet til å fullføre den opplæringen
som er påbegynt i henhold til den individuelle opplæringsplanen, og det skal derfor
normalt kreves at det er dokumentert at eleven på foregående trinn i videregående
skole har fått opplæring i deler av læreplanen for det
utdanningsprogrammet/programområdet det søkes om reservasjon på.
Spesialiseringen mot et bestemt utdanningsprogram/programområde må ha vart en
betydelig del av skoleåret.
Spesiell tilrettelegging i fag/bortvalg av fag er i seg selv ikke tilstrekkelig grunn til å få
reservert plass.
For elever med omfattende begrensninger i yrkesvalgmuligheter vil det kunne søkes
om reservert plass på Vg2/Vg3 uten at kravet til påbegynt opplæring i deler av
læreplanen for det programområdet det søkes om reservasjon på, er oppfylt.
Forutsetningen er at det dokumenteres at elevens vansker i sterk grad vil påvirke
mulighetene for å gjennomføre andre programområder enn det eleven har valgt.
Søkere med helt spesielle behov for å bli tatt inn på et bestemt utdanningsprogram
på Vg1, henvises til å søke om inntak på et særskilt prioritert utdanningsprogram
(se punkt 4.1).
Individuell søknad om reservert plass formidles gjennom skolen og skal inneholde
dokumentasjon som begrunner søknaden. Det må foreligge sakkyndig vurdering fra
PP-tjenesten som støtter valget av utdanningsprogram/programområde. Søknaden
skal være underskrevet av søker og skolens rektor.
Det kan også søkes om reservert plass for ungdom som er oppfølgingstjenestens
målgruppe. Disse ungdommene må ha skaffet seg kompetanse innen et

utdanningsprogram/programområde ved for eksempel praksisplass gjennom NAV,
arbeidsforhold som har vart over tid, eller på annen måte ha påbegynt et
opplæringsløp uten å gå i skole. Det forutsettes at det foreligger en plan for
opplæringen, og at oppnådd kompetanse er dokumentert. Søknaden skal være
underskrevet av søker og oppfølgingstjenesten.
Frist for søknad om reservert plass er 1. april.
3.6. Garanti for plass ved samme skole
Elever i videregående skole som ikke fyller vilkårene under punkt 3.4. og 3.5.
ovenfor, kan likevel i helt spesielle tilfeller garanteres plass ved samme skole som
foregående år. Forutsetningen er at eleven har nok poeng fra det
kompetansegivende trinnet til å kunne komme inn på en skole i regionen på det
aktuelle programområdet.
Individuell søknad formidles gjennom skolen og skal inneholde
dokumentasjon/sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten som begrunner søknaden.
Søknaden skal være underskrevet av søker og skolens rektor. Frist for søknad er 1.
april.
3.7. Utvekslingselever
Fylkesrådmannen får fullmakt til å vurdere behovet for plasser til utvekslingselever fra
andre land i forhold til mottatte søknader.
3.8. International Baccalaureate
Inntaket til International Baccalaureate (IB) skjer gjennom en sentral koordinering.
Søkere til IB skal i tillegg til å registrere søknaden sin elektronisk, fylle ut et eget
tilleggsskjema som fåes ved henvendelse til skolen. Søknadsfristen er 1. mars.
3.9. Ferdighetsbasert inntak til Vg1 musikk, dans og drama
Inntak til inntil halvparten av plassene på Vg1 musikk, dans og drama skjer på
bakgrunn av framviste ferdigheter. På bakgrunn av en opptaksprøve tildeles
deltakerne poeng etter et vurderingsskjema, som deretter legges til karakterene.
Attester og annen dokumentasjon blir ikke vurdert. Ved fordeling av plassene kan det
tas hensyn til en hensiktsmessig fordeling av elever til fagdisiplinene musikk, dans og

drama. Ved inntak til fagdisiplinen musikk kan det også tas hensyn til instrumentsammensetning. Det er kun søkere som har satt opp Vg1 musikk, dans og drama
som sitt første ønske på søknaden, som deltar i det ferdighetsbaserte inntaket.
3.10. Ferdighetsbasert inntak til Vg1 idrettsfag med fordypninger
Inntak til Vg1 idrettsfag med fordypninger (har egne koder for søkning) foretas på
grunnlag av dokumenterte ferdigheter i tillegg til poeng utregnet på grunnlag av
karakterer. Hvilke tilbud dette gjelder, vil framkomme på vilbli.no. Det er kun søkere
som har satt opp det aktuelle tilbudet som sitt første ønske på søknaden, som blir
vurdert for inntak. Da hvert av disse tilbudene bare finnes på en skole i fylket,
konkurrerer alle Akershus-søkere med ungdomsrett på lik linje om inntak til disse
plassene.

4. Inntak på særskilt grunnlag
4.1. Inntak på et særskilt prioritert utdanningsprogram
Opplæringsloven gir søkere som trenger spesialundervisning, og som etter sakkyndig
vurdering har særlige behov for et bestemt utdanningsprogram på Vg1, rett til inntak
på dette utdanningsprogrammet når visse vilkår er oppfylt. Disse vilkårene er
beskrevet i § 6-20 i forskrift til opplæringsloven.
Søkeren må ha rett til videregående opplæring etter § 3-1 i opplæringsloven og ha
behov for spesialundervisning på grunn av
 sansedefekter og motoriske defekter eller
 store lærevansker eller
 emosjonelle eller sosiale problemer eller
 store sammensatte funksjonshemninger eller
 andre funksjonshemninger
Vanskene må være av en slik art at de påvirker søkerens forutsetninger for å mestre
andre utdanningsprogram.

Søknaden må inneholde sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten (jfr. § 6-19 i forskriften)
og pedagogisk rapport/uttalelse fra skolen, samt eventuelle andre uttalelser som er
relevante for søknaden. Dokumentasjonen må være av nyere dato og gjøre rede for:


det behovet søkeren har for spesialundervisning



de problemene som ligger til grunn for søknaden



de forutsetninger og muligheter søkeren har for å mestre de
utdanningsprogrammene han/hun har søkt



hvorfor det særskilt prioriterte utdanningsprogrammet er anbefalt av den
sakkyndige



om søkeren eventuelt vurderes til å ha muligheter for å mestre andre
utdanningsprogram enn det primært valgte



tidligere tiltak og behov for tiltak i videregående opplæring



søkerens utviklingsmuligheter i det primært valgte utdanningsprogrammet



om en regner med at det kan bli behov for opplæring utover tre år

Søkeren må ha valgt utdanningsprogram på grunnlag av og i samsvar med den
sakkyndige vurderingen. Inntak på særskilt prioritert utdanningsprogram gir ikke rett
til inntak på en bestemt skole.
Søkere som ikke oppfyller vilkårene for inntak på et særskilt prioritert
utdanningsprogram, overføres til ordinært inntak. Elever som tas inn ordinært, har
rett til spesialundervisning og/eller fysisk/praktisk tilrettelegging på bakgrunn av
dokumenterte behov.
4.2. Inntak etter individuell vurdering
Følgende søkergrupper skal søke om inntak etter individuell vurdering innen 1.
februar:
a) Søkere uten sammenlignbart karaktergrunnlag fra grunnskolen
Søkere uten sammenlignbart karaktergrunnlag fra grunnskolen skal ifølge § 617 i forskrift til opplæringsloven vurderes individuelt. Ifølge § 6-15 i forskriften
skal det ikke beregnes poeng dersom det mangler karakterer i mer enn
halvparten av fagene.

Søkere som tas inn etter individuell vurdering, har ikke krav på å bli tatt inn på
førsteønsket sitt.
b) Søkere til Vg2/Vg3 uten karakterer fra det kompetansegivende trinnet
Søkere som har behov for spesialundervisning, og som ikke har vurdering
med karakterer fra det kompetansegivende trinnet, skal ifølge § 6-24 i forskrift
til opplæringsloven tas inn etter individuell vurdering. Ved inntaket skal det
gjøres en helhetsvurdering der det også blir lagt vekt på sakkyndig vurdering
og søkerens egen prioritering.
c) Noen grupper minoritetsspråklige søkere


Søkere til det første året i tilbud spesielt tilpasset for minoritetsspråklige
(ettårig forberedende Vg1, det første året i treårig studiespesialiserende
løp for minoritetsspråklige, samt Vg1 over to år tilpasset for
minoritetsspråklige)



Søkere til ordinære Vg1 som inneværende skoleår går i ettårig
forberedende Vg1 for minoritetsspråklige



Andre minoritetsspråklige søkere til ordinære Vg1 med utenlandsk
grunnskolevitnemål

4.3 Inntak til alternativ opplæring
Alle alternative opplæringstilbud kan belegges fullt ut med søkere som tas inn
utenom poengkonkurranse.

5. Søkere med behov for spesialundervisning eller
fysisk/praktisk tilrettelegging
Opplæringslovens § 5-1 gir elever som ikke har, eller som ikke kan få, tilfredsstillende
utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

Ikke alle søkere med dokumenterte behov for spesialundervisning har rett til inntak
på et særskilt prioritert utdanningsprogram. Slikt inntak er forbeholdt en liten gruppe
elever som har et særlig behov for et bestemt utdanningsprogram (se punkt 4.1)
Øvrige søkere med behov for spesialundervisning eller fysisk/praktisk tilrettelegging
betraktes som ordinære søkere, men kan melde fra om behovene sine i form av
vedlegg til den ordinære søknaden. Disse søkerne konkurrerer om plass på vanlig
måte ut fra karakterene sine.
Melding om behov for spesialundervisning i forbindelse med det ordinære inntaket
skal gis på eget vedleggsskjema. I tillegg skal det legges ved sakkyndig vurdering fra
PP-tjenesten, samt eventuelle andre rapporter/uttalelser som belyser søkerens
behov. Dokumentasjonen sendes i to eksemplarer til inntakskontoret (sammen med
utskrift av internettsøknaden). Inntakskontoret vil formidle dokumentasjonen til PPT
for videregående opplæring i regionen i løpet av våren og til den aktuelle
videregående skolen når det etter det ordinære inntaket er avklart hvor søkeren
kommer til å bli elev.
Søkere som ikke har behov for spesialundervisning, men for fysisk/praktisk
tilrettelegging, kan også melde fra om behovene sine når de søker om inntak til
videregående opplæring (søknadsfrist 1. mars). Det kan også opplyses om andre
forhold som søkeren ønsker at mottakerskolen skal være informert om. Slike søkere
skal ikke benytte vedleggsskjemaet som gjelder melding om behov for
spesialundervisning, og det stilles ikke krav til at det må foreligge sakkyndig
vurdering. Dokumentasjonen skal sendes i to eksemplarer til inntakskontoret som vil
videreformidle den til PPT for videregående opplæring i regionen og til den skolen
søkeren tas inn ved.

6. Svar på tilbud og aksept av skoleplass
6.1 Svar på tilbud om skoleplass/ventelisteplass
Søkere som ikke svarer på tilbudet om skoleplass og/eller ventelisteplass innen den
svarfristen som oppgis i forbindelse med inntaket, mister den tilbudte plassen. Det vil
være mulig å avgi forhåndssvar på www.vigo.no fra søknaden registreres og til og
med 1. juli.

6.2 Aksept av skoleplass
Skoleplassen anses som akseptert når søkeren har takket ja til den tilbudte plassen
og har møtt opp på skolen den første uken etter skolestart. Dersom en søker er
forhindret fra å møte på skolen en eller flere dager den første uken, må det gis
melding til skolen om fraværet fra første dag. Plassen vil ellers kunne bli gitt til en
annen søker.

7. Klager på inntak til videregående skole
Enhver søknad blir vurdert ut fra de opplysninger og den dokumentasjon som
søknaden inneholder.
Inntak til videregående opplæring er enkeltvedtak i henhold til forvaltningslovens §
28, og resultatet av inntaket kan påklages. Klagefristen er tre uker fra den dato
søkeren skal ha mottatt svar på inntak, i henhold til forvaltningslovens § 29. Klagen
må være begrunnet og framsettes skriftlig.
Klager som gjelder ordinært inntak, sendes til fylkesdirektøren for opplæring og
tjenester, som først behandler klagen. Dersom vedtaket opprettholdes, blir klagen
oversendt til fylkeskommunens klagenemnd eller til Fylkesmannen i Oslo og
Akershus, utdanningsavdelingen (avhengig av klagens art) for endelig avgjørelse.
Klager som gjelder inntak på et særskilt prioritert utdanningsprogram, sendes til den
skolen som har behandlet søknaden. For slike klager er Fylkesmannen i Oslo og
Akershus endelig klageinstans.

8. Skoleskyss
8.1 Regelverk
Ifølge § 7-2 i opplæringsloven har elever i videregående skole som bor mer enn seks
kilometer fra skolen, rett til gratis skoleskyss.
I skyssreglementet for Akershus av 8. mai 2002 er det fastsatt at maksimal reisetid
for elevene i fylkets videregående skoler er inntil 15 timer per uke. Av disse kan
samlet ventetid utgjøre maksimalt 10 timer per uke.

8.2. Klager på skoleskyss
Hvis tilbudet om skoleskyss ikke er i tråd med skyssreglementet, kan dette påklages
til Ruter (tidligere Stor-Oslo Lokaltrafikk) via skolen. Hvis Ruter opprettholder sitt
skysstilbud, skal det sendes en begrunnet, skriftlig klage til fylkesdirektøren for
opplæring og tjenester som legger klagen fram for klagenemnda. Klagefristen er tre
uker fra eleven har fått et skysstilbud.

