
   

 
 

 

                                                                                                                                                       

OVERGANGEN FRA UNGDOMSSKOLE  

TIL VIDEREGÅENDE SKOLE 2016/17 
 

Til deg som er elev på 10.trinn 

Her vil du få vite mer om det som skal skje i løpet av 10.trinn for å 

forberede overgangen din til videregående skole. 

Etter avsluttet 10-årig grunnskole har du en rettighet til plass på 

videregående skole. Dette er forankret i Lov om grunnskolen og den 

videregående opplæringa (Opplæringsloven), samt i forskrift til 

opplæringsloven. Det betyr at du er garantert en elevplass i 

videregående skole på ett av tre ønsket utdanningsprogram. Du søker 

deg inn på ønsket utdanningsprogram med karakterene dine fra 

vitnemålet. 

I løpet av 10.klasse skal du bli mer bevisst valgene du tar. Du skal bli 

tryggere på hvilke utdanningsprogram du skal søke på, og hvilke 

muligheter disse gir deg i framtidig valg av utdanning og yrke. 

Mye av kunnskapen om mulige valg for din karrierevei får du gjennom 

deltakelse i faget Utdanningsvalg. 

Det er viktig at du snakker med foresatte, rådgiver, kontaktlærer og 

andre som kan gi nyttig informasjon og veiledning.  

Veien til det endelige valget kan oppleves spennende, frustrerende, 

skremmende og morsomt.  

Det er valg for DIN FRAMTID! 

 

Hilsen  

 

Rådgiver    Inspektør 10.trinn  Rektor 

Nina Hågensen Venås  Bodil F. Westby  Ronny Engan 

 

 



   

 
 

 

  

Tidspunkt Dette skjer 

September  Utdanningsvalg, 1 time i uka hele skoleåret. 

 Møte for foresatte på 10. trinn, med tema vgs. 

 Elever på 10.trinn besøker Malvik videregående skole.  

(Generell informasjon og omvisning)  

Oktober  Karrieredager, yrkesfag uke 40:  

Mandag 3.oktober kl 12.30-15.30 på Charlottenlund 

Tirsdag 4.oktober kl 8.30-11.30 på Strinda  

Tirsdag 4.oktober kl 18.00-20.00: Informasjonsmøte på 

Charlottenlund, elever (obligatorisk oppmøte) + 1 foresatt 
 

 Karrieredag studieforberedende fag Uke 42:  

Torsdag 20.oktober kl 12.30-15.00 på Rosenborg skole 
 

 Rådgiver gjennomfører gruppesamtaler/individuelle samtaler 

med elevene fra oktober til mars. 

 Utviklingssamtalene med kontaktlærer inneholder tema 

videregående skole. 

 Forberedelse til hospitering i videregående skole. (Elever 

melder ønsker i uke 43.) 

November  Hospitering uke 45/46. 

(Elevene er en skoledag på et ønsket utdanningsprogram på en 

videregående skole.) 

Desember  Økonomi og karrierevalg (program fra Ungt Entreprenørskap.) 

(Evt. annet tidspunkt). 

  Veien videre: Fordypningsoppgave om utdanning og yrker. 

Samarbeid i UV og norsk muntlig, med vurdering i norsk 

muntlig. 

 Desember/januar: Møter med elever og foreldre der det er 

spesielle behov i forhold til overgangen til vgs.  

Januar  Åpen kveld på videregående skoler uke 3 og 4 

(egen oversikt over datoer.) 

 Elevene mottar MinID i posten 

 Web-søknad åpner på www.vigo.no  

 Møte for foresatte: Info om søknadsprosess/siste nytt. 

Februar  1. februar: Søknadsfrist for elever som søker individuell 

behandling.  

 Alle elever legger inn søknad på vigo.no. 

http://www.vigo.no/


   

 
 

 

 

 

 

  

Mars  1.mars: Søknadsfrist for ordinær søknad. 

 Meldingsskjema 1.mars, for de som ønsker det: 

Skolen skriver, i samarbeid med elev og foresatte, opplysninger 

om behov eleven har som videregående skole bør vite om. 

 Attester: Elevene er selv ansvarlige for å skaffe attester til 

utdanningsprogram som krever det, for eksempel musikk, dans, 

drama, idrett. (Sendes med søknaden senest 1.mars.) 

Mars-juni  Etter søknaden:  

- Gjennomgang i klassene om prosedyrer i forhold til svar på 

søknaden og om oppmøte på videregående skole. 

- Orientering om statens lånekasse for utdanning. 

- Informasjon om pc-ordning i videregående skole. 

- Hvordan skrive jobbsøknader og CV 

- Mai: opptaksprøver i musikk, dans og drama, for elever som 

har det som første ønske. 

Juli  1.opptak: Svar på søknaden ca. 10.juli.  

(Elever som kommer inn på andre eller tredje ønsket, står på 

venteliste til 2.opptak.) 

August  2.opptak: De som står på venteliste, får svar ca. 5.august om 

de kommer inn på et høyere ønske. 

 Oppmøte på videregående skole; sjekk hjemmesida for 

oppstarttidspunkt samt i avisa. Videregående skole sender 

også ut eget informasjonsbrev til elevene.  

 Oppmøte: Elevene må selv melde fra om de er forhindret fra å 

møte første skoledag, ellers kan de miste plassen! 

 Åpen dag/kveld 

 

(Mer info om tidspunkt kommer. Andre private skoler kommer også inn på denne lista, når de har bestemt 

datoer; Steinerskolen, Øya videregående skole og Lukas videregående skole.) 

 



   

 
 

 

 

 

Utdanningsprogram 
  

Yrkesforberedende  

  Bygg- og anleggsteknikk 

  Design og håndverk  

  Elektrofag 

  Helse- og oppvekstfag 

  Naturbruk 

  Restaurant- og matfag 

  Service og samferdsel 

 
Studieforberedende 

  Idrettsfag  

  Kunst, design og arkitektur 

  Medier og kommunikasjon 

  Musikk, dans og drama 

  Studiespesialisering 

 

 Teknikk og industriell produksjon 
 
 
Nyttige adresser: 
 
www.skolenmin.no    (Zokrates) 

https://www.stfk.no/Tjenester/opplaring/Elev/Inntak-til-videregaende-opplaring/ 

www.vilbli.no  

http://utdanning.no/ 

http://velgetyrke.no/ 

www.nla.no (nasjonal digital læringsarena) 

http://www.samordnaopptak.no/info/  

www.nhoung.no  

http://www.rollemodell.no/  

 

http://stfk.no/en/Tjenester/opplaring/Youth_and_education/Fagopplaring/Larling-i-utlandet/  

https://www.facebook.com/STFK.Placement  

http://fagskoleopptak.no/index.php?parID=186&pageID=187&page=Generell+informasjon  

http://www.folkehogskole.no/  

http://norgesuniversitetet.no/  

http://forsvaret.no/utdanning-karriere/Sider/utdanning-karriere.aspx  

http://www.ansa.no/  

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Test+deg+for+jobb+og+utdanning/Interessetester.3472

53.cms  

http://www.vilbli.no/?Side=Artikkel&amp;Artikkel=017884&amp;Fylke=3  

  

                       

http://www.vilbli.no/?Side=1.0&Kurs=&Program=V.BA
http://www.vilbli.no/?Side=1.0&Kurs=&Program=V.DH
http://www.vilbli.no/?Side=1.0&Kurs=&Program=V.EL
http://www.vilbli.no/?Side=1.0&Kurs=&Program=V.HS
http://www.vilbli.no/?Side=1.0&Kurs=&Program=V.NA
http://www.vilbli.no/?Side=1.0&Kurs=&Program=V.RM
http://www.vilbli.no/?Side=1.0&Kurs=&Program=V.SS
http://www.vilbli.no/?Side=1.0&Kurs=&Program=V.ID
http://www.vilbli.no/?Side=1.0&Kurs=&Program=V.KD
http://www.vilbli.no/?Side=1.0&Kurs=&Program=V.ME
http://www.vilbli.no/?Side=1.0&Kurs=&Program=V.MD
http://www.vilbli.no/?Side=1.0&Kurs=&Program=V.ST
http://www.vilbli.no/?Side=1.0&Kurs=&Program=V.TP
http://www.skolenmin.no/
http://www.vilbli.no/
http://utdanning.no/
http://velgetyrke.no/
http://www.nla.no/
http://www.samordnaopptak.no/info/
http://www.rollemodell.no/
http://stfk.no/en/Tjenester/opplaring/Youth_and_education/Fagopplaring/Larling-i-utlandet/
https://www.facebook.com/STFK.Placement
http://fagskoleopptak.no/index.php?parID=186&pageID=187&page=Generell+informasjon
http://www.folkehogskole.no/
http://norgesuniversitetet.no/
http://forsvaret.no/utdanning-karriere/Sider/utdanning-karriere.aspx
http://www.ansa.no/
https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Test+deg+for+jobb+og+utdanning/Interessetester.347253.cms
https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Test+deg+for+jobb+og+utdanning/Interessetester.347253.cms
http://www.vilbli.no/?Side=Artikkel&amp;Artikkel=017884&amp;Fylke=3

