
Overgang 

grunnskole – videregående 

opplæring

2016-17



Søknadsfrister

1. februar

1. mars

• Se forskrift til Opplæringslova kapittel 6



www.malvik.kommune.no

Plan for overgangen til vgs

- Utdanningsvalg 1 t/u
- Karrieredager uke 40 og 42, 
- Hospitering uke 45-46.
- Samtaler med Rådgiver 
- Fordypningsoppgave om 

utdanning (des/jan)
- Åpen kveld på videregående 

skoler (januar)
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fortsetter;

- Utviklingssamtalen høst: valg 
av utdanningsprogram er 
tema

- Karrieredager: Infomøte 
04.10 på Charlottenlund

- Foreldremøte i februar med 
informasjon om søke-
prosessen og eventuelle 
endringer
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Karrieredager uke 40

1. Mandag 3.oktober kl 12.30-15.30:

Yrkesfag på Charlottenlund

2. Tirsdag 4.oktober kl 8.30-11.30

Yrkesfag på Strinda

3. Tirsdag 4.oktober kl 18.00-20.00 

Informasjonsmøte på Charlottenlund 

for elever (møteplikt) + 1 foresatt
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Karrieredager uke 42

Torsdag 20.oktober kl. 12.30-15.30:

Studieforberedende fag.

Rosenborg skole
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Begrep
• Utdanningsprogram

• Fellesfag

• Programfag

• Studieforberedende

• Yrkesforberedende
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Studiekompetanse: 

Opplæringen legger vekt på teoretisk 

kunnskap som forbereder til studier ved 

universitet og høyskoler 

Yrkeskompetanse:

Opplæringen fører fram til et yrke, med 

eller uten fagbrev eller svennebrev

Videregående skole gir 

kompetanse



Oversiktskart



Yrkesfaglige 

utdanningsprogram:

• Bygg- og anleggsteknikk (BA)

• Design og håndverk (DH)

• + Medieproduksjon

• Elektrofag (El)

• Helse- og oppvekstfag (HO)

• Naturbruk (+studiekomp) 

• Restaurant- og matfag (RM)

• Service og samferdsel (SS)

• Teknikk og industriell produksjon (TIP)
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Studieforberedende 

utdanningsprogram:

 Studiespesialisering, med fordypning i 

-språk, samfunnsfag, økonomi 

-realfag 

Idrett 

Musikk, dans og drama (MDD)

Medier og kommunikasjon (MK)

Kunst, Design og Arkitektur (KDA)



GENERELL 

STUDIEKOMPETANSE

• Eksempler på yrker

Befal
Psykolog Advokat

Politi
Statsviter Prest

Lærer/adjunkt/lektor

Barnevernspedagog
Sykepleier

Fysioterapeut     

Journalist



Spesiell studiekompetanse

Studiespesialisering med fordypning i 

realfag 

Eksempel på yrker
-Ingeniør 

stiller krav til matematikk,

fysikk

-Lege, tannlege, veterinær

Stiller krav til matematikk,

fysikk, kjemi



Inntak til videregående opplæring

• Inntak til Vg1 på bakgrunn av: 

o Standpunkt- og eksamenskarakterer 

fra 10. trinn*

o Inntaksenhet

o Nærskole



Hovedprinsippene inntak Vg1

• Opplæringslova § 3-1 sier hvilken rett du har til 

videregående opplæring

• Søkeren:

ohar rett til inntak på ett av tre ulike 

utdanningsprogram på Vg1

okan ønske inntil fire skoler på hvert 

utdanningsprogram, men kun to skoler fra hver 

inntaksenhet



Inntaksenheter

• Trondheim: Alle fylkeskommunale skoler 

• Malvik vgs

• Melhus vgs/Gauldal vgs

• Selbu vgs

• Røros vgs

• Oppdal vgs

• Meldal vgs/Orkdal vgs

• Hemne vgs

• Guri Kunna vgs (tidl Frøya/Hitra)

• Fosen vgs/Rissa vgs/Åfjord vgs



Nærskole

• Sjekk nærskole: http://skoleskyss.stfk.no/

• Beregnes ut fra søkers folkeregistrerte adresse pr 1.mars

• Skole som ligger innenfor 6 km av folkeregistrert adresse 

pr 1. mars. Søkere kan ha en eller flere nærskoler:

• mer enn 6 km fra alle vgs: nærskole defineres ut fra den 

grunnskolen søker tilhører*

• Søkere fra Trondheim som bor innenfor 6 km fra Malvik 

vgs får også Malvik vgs som nærskole, dersom de har 

søkt Malvik vgs

http://skoleskyss.stfk.no/


Nærskoleprinsippet
 Elevene fra Vikhammer ungdomsskole har 

Malvik videregående skole som sin 
nærskole, når Malvik vgs kan tilby ønsket 
utdanningsprogram. 

 Utdanningsprogram Malvik vgs ikke tilbyr:

Elevene kan søke andre vgs

i Sør-Trøndelag

Unntak fra nærskoleprinsippet:

private skoler, landslinjer

http://www.malvik.vgs.no/

http://www.malvik.vgs.no/


MALVIK vgs

 Studiespesialisering

 Idrettsfag

 Helse- og oppvekstfag (HO), Vg1
Vg2 Hudpleie

Vg3 Hudpleie

Vg2 Helsearbeiderfag

 Elektrofag, vg1
Vg2 Automatisering

Vg3 Automatisering

Vg2 Elenergi

http://www.malvik.vgs.no/

http://www.malvik.vgs.no/


Konsekvenser av å søke 

utenfor egen inntaksenhet
• Eksempel på søknad fra søker fra 

Malvik:

1)Studiespesialisering: Strinda vgs –

Thora Storm vgs

2)Helse- og oppvekstfag: Malvik vgs

3)Elektrofag: Malvik vgs



Eksempel på søknad 

Studiespesialisering:

1) Studiespesialisering: Thora Storm vgs – Strinda 

vgs 

2) Idrettsfag: Heimdal vgs

3) Bygg- og anleggsteknikk: Tiller vgs

Konkurrerer på studiespesialisering (stusp) i 

inntaksenhet Trondheim. Dersom søkeren IKKE 

kommer inn på ønsket skole, kan han/hun få tilbud 

om en annen skole i inntaksenheten.



Studiespesialisering

Hver skole har ulike programfag som 

kan velges på studiespesialisering, 

men det gir ingen rettigheter i inntaket

(entrepenørskap, forskerlinje…)

Eleven søker på 

utdanningsprogrammet stud.spes og 

ikke på programfaget
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http://www.vigo.no/


Hvordan søke?

• Det søkes og svares på vigo.no

• Logg inn med MinID

• Sjekke at det er lagt inn riktig mobilnummer og 

epostadresse på søknaden på vigo.no og MinID

• Huske å ta med MinID for å kunne sjekke 

inntaket og svare hvis du er på ferie

Merk av for «forhåndssvar i søknaden =

takker ja til plassen i vgs

http://www.vigo.no/
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Melding 1.oktober

• Søkere med sterkt nedsatt 

funksjonsevne (§ 6-17)

• Men: søker 1. februar



Søker 1.februar
• Søkere med fortrinnsrett 

(melding 1.oktober)

• Søkere med manglende 

karaktergrunnlag og med vedtak om 

spesialundervisning samt søkere på 

Vg1 og Vg2 med planlagt 

grunnkompetanse 

• Søknad om individuell behandling av 

særlige grunner



Søker 1.mars, med melding

• 1.mars-søkere med behov mottakerskole

bør vite om

• Merkes på www.vigo.no

• Meldingsskjema og dokumentasjon 

sendes senest 1. mai*

• Meldingsskjema gir ingen rettigheter i 

inntaket

http://www.vigo.no/


Søke læreplass

• Det er mulig å starte 

opplæring i bedrift

direkte fra grunnskolen

• Forutsetter avtale med bedrift

• Ta kontakt med rådgiver (eller 

Fagenhet for videregående 

Opplæring) for nærmere 

informasjon



Nyttige lenker 

www.vilbli.no

https://utdanning.no/

www.vigo.no

www.udir.no

www.stfk.no
https://www.stfk.no/Tjenester/opplaring/Elev

/Inntak-til-videregaende-opplaring/

www.minid.difi.no

http://www.vilbli.no/
https://utdanning.no/
http://www.vigo.no/
http://www.udir.no/
http://www.stfk.no/
https://www.stfk.no/Tjenester/opplaring/Elev/Inntak-til-videregaende-opplaring/
http://www.minid.difi.no/

