Introduksjon til videregående
opplæring (med pdf på fem språk)
Hva er videregående opplæring?
Hvilke valgmuligheter har du?
Hva lærer du om i de ulike utdanningsprogrammene?
Sett deg inn i de ulike alternativene du har å velge mellom og hvilke regler som gjelder.
Da kan det bli lettere for deg å velge din videregående opplæring.

Hva er videregående opplæring?
Når du er ferdig med 10. trinn i grunnskolen, har du rett til å ta videregående
opplæring.
Du må selv søke om plass i videregående opplæring.
Du fører opp tre utdanningsprogram i søknaden din.
Du kommer inn på ett av de tre utdanningsprogrammene du ønsket mest.

Hvilket utdanningsprogram skal du velge?
I videregående opplæring er det 15 ulike utdanningsprogram å velge mellom.
Utdanningsprogrammene omfatter opplæringer innen ulike fagfelt, for eksempel
idrettsfag, elektro og datateknologi og naturbruk. Du må nne ut hvilke
utdanningsprogram som passer for deg og dine interesser.

Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring?
Vi skiller mellom studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.
Ser du for deg at du vil studere videre ved høyskole eller universitet?
Studieforberedende opplæring forbereder deg til høyere utdanning. Det er 5
studieforberedende utdanningsprogram.
Ønsker du et praktisk yrke etter videregående opplæring? Yrkesfaglig opplæring gir
deg en yrkeskompetanse slik at du kan gå ut i yrkeslivet. Det er 10 yrkesfaglige
utdanningsprogram.
Hvis du velger yrkesfag, har du også mulighet til å få videre opplæring og oppnå
studiekompetanse etter at du har fullført og bestått yrkesopplæringen.
Er du usikker på hva du skal velge?
Snakk med utdannings- og yrkesrådgiveren på skolen din om hvilke
utdanningsprogram som passer best for deg.
Det nnes ere hjelpemidler på Internett der du kan kartlegge dine interesser. Prøv
gjerne oppgavene «Hva kan passe for deg?», du nner dem på forsiden til vilbli.no.
De kan gi deg en pekepinn om hvilke utdanningsprogram du kan starte med å
utforske.

15 utdanningsprogram gir deg
mange muligheter
5 studieforberedende utdanningsprogram
Studieforberedende opplæring er for deg som vil ta høyere utdanning, slik at du for
eksempel kan bli lærer, sykepleier eller advokat.
Det er 5 studieforberedende utdanningsprogram å velge mellom.
De este fagene i studieforberedende opplæring er typiske «lesefag» som norsk,
matematikk, samfunnsfag, historie, naturfag og fremmedspråk.
I tillegg har du fag fra utdanningsprogrammet ditt, for eksempel musikk, toppidrett,
design og arkitektur eller fysikk.
Når du har fullført og bestått tre år i skole, får du studiekompetanse.
Du må ha studiekompetanse for å søke høyere utdanning ved høyskole og
universitet.

Les om utdanningsprogrammene du kan velge mellom:
Idrettsfag
Kunst, design og arkitektur
Medier og kommunikasjon
Musikk, dans og drama
Studiespesialisering

Idrettsfag
Du lærer
om fysisk aktivitet og trening
treningsledelse
om helse, kosthold og kroppens oppbygging
teoretiske fag

Du bør være
interessert i helse og fysisk aktivitet
innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden
god i én eller ere idretter

Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller
dokumenterte ferdigheter.

Du oppnår
studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
fysioterapeut, idrettspsykolog eller personlig trener
lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og helse
leder innen naturbasert friluftsliv og turisme

politi, befal eller o ser
Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du
søke de este studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være
skoler
treningssentre eller idrettsorganisasjoner
behandlingsinstitusjoner
militær- og politivesen

Opptakskrav til høyere utdanning
Med generell studiekompetanse kan du søke de este studier ved høyskoler og
universiteter. Men noen studier har spesielle opptakskrav:
Opptaksprøver: Forsvaret og politihøgskolen har fysiske minstekrav. Med idrettsfag
får du et godt grunnlag for å gjennomføre fysiske tester.
Realfagskrav: Noen studier krever at du har visse realfag. Eksempler på slike studier
er ingeniør-, realfags- og medisinske studier. Du nner opptakskravene til høyskoleog universitetsstudier på samordnaopptak.no. På idrettsfag kan det være vanskelig
å få plass på timeplanen til å velge alle de realfagene du trenger. Sjekk med skolen
din om de kan tilby deg de realfagene du ønsker å ta.

Kunst, design og arkitektur
Du lærer
å tegne
utforming av gjenstander i forskjellige materialer
å videreutvikle dine kreative evner
om kunst og kultur
om steds- og byutvikling
teoretiske fag

Du bør være
interessert i å lære om visuelle virkemidler
interessert i å utvikle kreative og kunstneriske ferdigheter
interessert i estetiske uttrykksformer
opptatt av å utforske og skape
opptatt av å lære mer om kunst, design og arkitektur

Du oppnår

studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
arkitekt, landskapsarkitekt eller interiørarkitekt
produktdesigner, industridesigner eller gra sk designer
kunst- og kulturformidler, kurator eller kunstner
Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du
søke de este studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være
arkitektkontor eller bygg- og entreprenørbedrifter
produksjonsbedrifter eller designbyråer
museer, gallerier eller kunstneratelier

Opptakskrav til høyere utdanning
Med generell studiekompetanse kan du søke de este studier ved høyskoler og
universiteter. Men noen studier har spesielle opptakskrav:
Opptaksprøver: Mange arkitektur- og kunstfaglige studier krever en praktisk
opptaksprøve. Med kunst, design og arkitektur får du et godt grunnlag for å
gjennomføre slike opptaksprøver.
Realfagskrav: Noen studier krever at du har visse realfag. Eksempler på slike studier
er ingeniør-, realfags- og medisinske studier og arkitektur ved NTNU. Du nner
opptakskravene til høyskole- og universitetsstudier på samordnaopptak.no. På
kunst, design og arkitektur kan det være vanskelig å få plass på timeplanen til å
velge alle de realfagene du trenger. Sjekk med skolen din om de kan tilby deg de
realfagene du ønsker å ta.

Medier og kommunikasjon
Du lærer
fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde
om mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk
å utforme budskap, uttrykk og layout
bruk av form, farge, lys og lyd som virkemiddel
å videreutvikle din digitale kompetanse
teoretiske fag

Du bør være
kreativ og nysgjerrig

interessert i å lære om kommunikasjon og mediebruk
interessert i å formidle gjennom bilder, lm, lyd og ord
opptatt av informasjonsteknologi og digitale medier

Du oppnår
studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
journalist, tekstforfatter eller innholdsprodusent
webdesigner, interaksjonsdesigner eller spilldesigner
lydtekniker, lyd- eller lmprodusent
kommunikasjonsrådgiver eller medie- og samfunnskonsulent
Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du
søke de este studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være
aviser eller magasiner
reklamebyråer eller kommunikasjonsbyråer
produksjonsselskap eller mediebedrifter
o entlige bedrifter

Opptakskrav til høyere utdanning
Med generell studiekompetanse kan du søke de este studier ved høyskoler og
universiteter. Men noen studier har spesielle opptakskrav:
Opptaksprøver: Mange mediefaglige studier krever en praktisk opptaksprøve. Med
medier og kommunikasjon får du et godt grunnlag for å gjennomføre slike
opptaksprøver.
Realfagskrav: Noen studier krever at du har visse realfag. Eksempler på slike studier
er ingeniør-, realfags- og medisinske studier. Du nner opptakskravene til høyskoleog universitetsstudier på samordnaopptak.no. På medier og kommunikasjon kan
det være vanskelig å få plass på timeplanen til å velge alle de realfagene du trenger.
Sjekk med skolen din om de kan tilby deg de realfagene du ønsker å ta.

Musikk, dans og drama
Du velger fordypning innen
dans
drama
musikk

Du lærer
Avhengig av dine fagvalg:
musikkutøvelse, individuelt og i samspill
danseuttrykk, danseteknikker og koreogra
skuespillerteknikker, regi og teaterproduksjon
å videreutvikle dine kunstneriske ferdigheter
teoretiske fag

Du bør være
Avhengig av din fordypning:
musikalsk og god til å synge eller spille et instrument
god i en form for dans
interessert i å spille roller og stå på en scene
innstilt på å øve mye, alene og sammen med andre, i og utenfor skoletiden
kreativ

Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller
dokumenterte ferdigheter.

Du oppnår
studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
danser, koreograf eller dansepedagog
sanger, musikkpedagog eller musikkterapeut
skuespiller, scenograf eller dramaturg
Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du
søke de este studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være
teatre eller operahus
orkestre, konsertscener eller band
sykehjem eller skoler

Opptakskrav til høyere utdanning
Med generell studiekompetanse kan du søke de este studier ved høyskoler og
universiteter. Men noen studier har spesielle opptakskrav:
Opptaksprøver: Mange kunstfaglige studier innen dans, drama eller musikk krever
en praktisk opptaksprøve. Med dans, drama eller musikk får du et godt grunnlag for
å gjennomføre slike opptaksprøver.

Realfagskrav: Noen studier krever at du har visse realfag. Eksempler på slike studier
er ingeniør-, realfags- og medisinske studier. Du nner opptakskravene til høyskoleog universitetsstudier på samordnaopptak.no. På musikk, dans og drama kan det
være vanskelig å få plass på timeplanen til å velge alle de realfagene du trenger.
Sjekk med skolen din om de kan tilby deg de realfagene du ønsker å ta.

Studiespesialisering
Du velger fordypning innen
realfag
språk, samfunnsfag og økonomi

Du lærer
Avhengig av dine fagvalg:
matematikk og andre realfag
ledelse og økonomi
historie, politikk og psykologi
språk
andre teoretiske fag

Du bør være
interessert i å arbeide med teoretiske fag
samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
interessert i å skrive eller regne
interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår
studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
sykepleier, lege eller veterinær
ingeniør, jurist eller økonom
lærer, psykolog eller forsker
Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du
søke de este studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være
sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon

advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
barnehage, skole eller universitet

Opptakskrav til høyere utdanning
Med generell studiekompetanse kan du søke de este studier ved høyskoler og
universiteter. Men noen studier har spesielle opptakskrav:
Opptaksprøver: Mange studier innen kreative fag krever en praktisk opptaksprøve.
Realfagskrav: Noen studier krever at du har visse realfag. Eksempler på slike studier
er ingeniør-, realfags- og medisinske studier. Du nner opptakskravene til høyskoleog universitetsstudier på samordnaopptak.no. Velger du studiespesialisering med
realfag på Vg2 og Vg3, er det størst mulighet til å få tatt de realfagene du trenger.

10 yrkesfaglige utdanningsprogram
Yrkesfaglige opplæring er for deg som ønsker et praktisk yrke, for eksempel elektriker,
kokk eller frisør.
Det er 10 yrkesfaglige utdanningsprogram å velge mellom.
I de este yrkesfag gis opplæringen to år i skole og to år i bedrift.
Opplæring i bedrift kalles læretid. I læretiden er det mulighet for lønn.
Når du har fullført og bestått en yrkesfaglig opplæring, får du yrkeskompetanse.
Med yrkeskompetanse kan du velge å søke jobb eller ta videre utdanning ved en
fagskole.
Du har også rett til å ta påbygging til generell studiekompetanse (se nedenfor).

Les om utdanningsprogrammene du kan velge mellom:
Bygg- og anleggsteknikk
Elektro og datateknologi
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Håndverk, design og produktutvikling
Helse- og oppvekstfag
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Naturbruk (med mulighet for studieforberedende Vg3)
Restaurant- og matfag
Salg, service og reiseliv
Teknologi- og industrifag

Bygg- og anleggsteknikk
Du lærer

produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
om klima og teknologi
om bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger
om kvalitet og sikkerhet
materialkunnskap

Du bør være
praktisk anlagt og ha godt håndlag
selvstendig og nøyaktig
god til å samarbeide

Du kan bli
vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
anleggsgartner eller anleggsmaskinfører
maler, murer, tømrer eller rørlegger
stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
snekker eller glassfagarbeider
Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder
o entlig eller privat virksomhet
større eller mindre håndverksbedrifter
industri- eller entreprenørbedrifter

Videre utdanning
Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller
svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre
utdanning:
Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og
yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
Du kan ta mesterbrev hvis du har fag- eller svennebrev i et fag som ligger under
mesterbrevordningen, og har tilstrekkelig praksiserfaring. Mesterutdanningen
kvali serer deg til en leder- eller mellomlederstilling innen ditt fagområde, og gir
deg kompetanse til å kunne starte egen bedrift.
Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
– etter Vg2 eller
– etter oppnådd yrkeskompetanse.
Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at

noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har
visse realfag.
Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien,
yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant
yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

Elektro og datateknologi
Du lærer
installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og
anlegg
reparasjon av elektrisk utstyr
om utvikling av nye elektroniske produkter
kon gurering og programmering av utstyr og komponenter
sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være
nøyaktig og systematisk
praktisk anlagt og ha godt håndlag
serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
kreativ og ha godt fargesyn

Du kan bli
elektriker eller elektroreparatør
energioperatør eller energimontør
tavle-, signal eller heismontør
avioniker eller ymekaniker
romteknolog, data- eller produksjonselektroniker
automatiker eller FU-operatør
kulde- og varmepumpemontør
Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder
o entlige eller private bedrifter
prosess- eller elektronikkindustrien
mekanisk industri, energiverk eller jernbanedrift
data-, y- eller oljebransjen

Videre utdanning
Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller
svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre
utdanning:
Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og
yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
– etter Vg2 eller
– etter oppnådd yrkeskompetanse.
Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at
noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har
visse realfag.
Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien,
yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant
yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

Frisør, blomster, interiør og
eksponeringsdesign
Du lærer
design og visuelle uttrykk
videreutvikling av kreative ferdigheter
utvikling og utførelse av ulike teknikker og uttrykk
om stilhistorie og trender
om kommunikasjon og kundebehandling

Du bør være
kreativ og estetisk anlagt
interessert i å arbeide med hendene
interessert i visuelle uttrykksformer
nøyaktig og utholdende

Du kan bli
blomsterdekoratør
frisør
interiørkonsulent

utstillings- eller eksponeringsdesigner
maskør- og parykkmaker
Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder
blomsterforretning eller blomsterverksted
frisørsalonger eller teater
reklame-, design- og mediebyråer
egen bedrift

Videre utdanning
Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller
svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre
utdanning:
Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og
yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
Du kan ta mesterbrev hvis du har fag- eller svennebrev i et fag som ligger under
mesterbrevordningen, og har tilstrekkelig praksiserfaring. Mesterutdanningen
kvali serer deg til en leder- eller mellomlederstilling innen ditt fagområde, og gir
deg kompetanse til å kunne starte egen bedrift.
Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
– etter Vg2 eller
– etter oppnådd yrkeskompetanse.
Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at
noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har
visse realfag.
Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien,
yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant
yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

Helse- og oppvekstfag
Du lærer
om helsefremmende arbeid
om fysisk og psykisk helse
om hvordan kroppen er oppbygd
om kommunikasjon og samhandling
om barn og unges utvikling

om kost, ernæring og hygiene

Du bør være
omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
ink til å kommunisere
god til å samhandle med andre

Du kan bli
helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider
apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker
Se alle yrker

Arbeidssteder
sykehus eller hjemmetjeneste
barnehager eller skolefritidsordninger
apotek, tannlege- eller legekontor
fot- eller hudpleiesalonger

Videre utdanning
Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller
svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre
utdanning:
Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og
yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
– etter Vg2 eller
– etter oppnådd yrkeskompetanse.
Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at
noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har
visse realfag.
Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien,
yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant
yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

Håndverk, design og
produktutvikling
Du lærer
håndverksteknikker
om ulike materialer
om bærekraftig design og produktutvikling
bruk av skisser og produksjonstegninger
håndverks- og kulturhistorie

Du bør være
interessert i å arbeide med hendene
interessert i å forme og lage gjenstander
nøyaktig og utholdende

Du kan bli
urmaker, gull- eller sølvsmed
kjole- og draktsyer, kostymesyer eller bunadtilvirker
møbelsnekker, treskjærer eller orgelbygger
keramiker, skomaker eller smed
Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder
design- og håndverksbedrifter
systuer
teater eller opera
egen bedrift

Videre utdanning
Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller
svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre
utdanning:
Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og
yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
Du kan ta mesterbrev hvis du har fag- eller svennebrev i et fag som ligger under
mesterbrevordningen, og har tilstrekkelig praksiserfaring. Mesterutdanningen

kvali serer deg til en leder- eller mellomlederstilling innen ditt fagområde, og gir
deg kompetanse til å kunne starte egen bedrift.
Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
– etter Vg2 eller
– etter oppnådd yrkeskompetanse.
Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at
noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har
visse realfag.
Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien,
yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant
yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

Informasjonsteknologi og
medieproduksjon
Du lærer
idéutvikling og kreativ problemløsning
om brukerstøtte, nettverk, IT-sikkerhet og programmering
innholdsformidling og historiefortelling
foto, lm og gra sk design
kommunikasjon og markedsføring

Du bør være
kreativ
Interessert i IT, nettverk og programvare
interessert i visuelle uttrykksformer
nøyaktig

Du kan bli
IT-utvikler eller IT-driftstekniker
mediedesigner, medietekniker eller medieprodusent
Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder
IT-driftsselskaper og IT-avdelinger
multimediebedrifter, reklamebyråer eller forlag

Videre utdanning
Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller
svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre
utdanning:
Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og
yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
– etter Vg2 eller
– etter oppnådd yrkeskompetanse.
Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at
noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har
visse realfag.
Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien,
yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant
yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

Naturbruk
Du lærer
om naturmaterialer og landskapsutforming
om ske- og friluftssliv
om dyrestell og dyrevelferd
om planteliv og naturprosesser
om biologisk produksjon

Du bør være
praktisk anlagt
interessert i utendørs arbeid
omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø

Du kan bli
gartner eller agronom
skogsoperatør
hovslager eller hestefaglært
fagarbeider i reindriftsfaget
sker eller fagarbeider i akvakultur
Se alle yrker og kompetanser

Du oppnår
studiekompetanse og kan ta høyere utdanning hvis du velger studieforberedende
Vg3 naturbruk

Arbeidssteder
landbruk eller skogbruk
gartneri eller hagebruk
ske eller skeoppdrett
reindrift

Videre utdanning
Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller
svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre
utdanning:
Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og
yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
– etter Vg2 eller
– etter oppnådd yrkeskompetanse.
Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at
noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har
visse realfag.
Du kan ta studieforberedende Vg3 naturbruk
Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Avhengig
av skolens tilbud kan du velge realfag som gir kompetanse for høyere utdanning
innen f.eks. miljø- og biovitenskap.
Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien,
yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant
yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

Restaurant- og matfag
Du lærer
om kosthold, næringsmidler og ernæring
tilberedning og servering av mat
behandling av råvarer, mat og drikke
om mattradisjoner

om helsefremmende livsstil og hygiene

Du bør være
praktisk anlagt og ha godt håndlag
kreativ og nøyaktig
serviceinnstilt

Du kan bli
kokk, ernæringskokk eller servitør
baker eller konditor
pølsemaker eller kjøttskjærer
slakter eller ferskvarehandler
fagarbeider i sjømatproduksjon eller industriell matproduksjon
Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder
hotell- eller restaurantnæringen
sykehus og helseinstitusjoner
næringsmiddelindustrien
bakerier, konditorier eller slakterier
forretninger som selger ferskvarer

Videre utdanning
Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller
svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre
utdanning:
Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og
yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
Du kan ta mesterbrev hvis du har fag- eller svennebrev i et fag som ligger under
mesterbrevordningen, og har tilstrekkelig praksiserfaring. Mesterutdanningen
kvali serer deg til en leder- eller mellomlederstilling innen ditt fagområde, og gir
deg kompetanse til å kunne starte egen bedrift.
Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
– etter Vg2 eller
– etter oppnådd yrkeskompetanse.
Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at
noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har
visse realfag.

Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien,
yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant
yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

Salg, service og reiseliv
Du lærer
økonomisk og bærekraftig drift
om markedsføring, entreprenørskap og innovasjon
administrasjon og digitale verktøy
om reiseliv og turisme
kundebehandling og salg
planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak

Du bør være
organisert, strukturert og resultatorientert
kreativ og ha evne til å tenke strategisk
åpen for ulike kulturer og tradisjoner
interessert i å kommunisere med mennesker

Du kan bli
salgsmedarbeider eller reiselivsmedarbeider
administrasjonskoordinator eller sikkerhetsmedarbeider
Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder
egen bedrift
kontorer og hoteller
turisme- og reiselivsbedrifter
butikker eller større bedrifter
vaktselskaper, alarmsentraler eller yplasser

Videre utdanning
Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller
svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre
utdanning:

Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og
yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
– etter Vg2 eller
– etter oppnådd yrkeskompetanse.
Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at
noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har
visse realfag.
Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien,
yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant
yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

Teknologi- og industrifag
Du lærer
om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
om automatisering og programmering av roboter
om maskiner og produksjonsutstyr
om kjøretøy og transport
om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være
praktisk anlagt og ha godt håndlag
selvstendig og nøyaktig
interessert i ny teknologi

Du kan bli
aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
verktøymaker eller nmekaniker
faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
logistikkoperatør eller yrkessjåfør
anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
bore- eller brønnoperatør
matros eller motormann
Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder
teknisk og elektromekanisk industri
skipsindustrien eller bilindustrien
kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
bilbransjen eller oljebransjen
vare- eller transportbedrifter

Videre utdanning
Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller
svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre
utdanning:
Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og
yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
Du kan ta mesterbrev hvis du har fag- eller svennebrev i et fag som ligger under
mesterbrevordningen, og har tilstrekkelig praksiserfaring. Mesterutdanningen
kvali serer deg til en leder- eller mellomlederstilling innen ditt fagområde, og gir
deg kompetanse til å kunne starte egen bedrift.
Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
– etter Vg2 eller
– etter oppnådd yrkeskompetanse.
Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at
noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har
visse realfag.
Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien,
yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant
yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

Påbygging til generell studiekompetanse
Ønsker du studiekompetanse etter at du har fullført og bestått yrkesopplæringen?
Du har rett til å få et ekstra opplæringsår, slik at du kan få studiekompetanse.
Du kan søke om påbygging til generell studiekompetanse etter 2 år i et yrkesfaglig
utdanningsprogram eller etter at du har oppnådd yrkeskompetanse.
Påbygging til generell studiekompetanse er en krevende og teoretisk opplæring som
foregår i skole.
Du oppnår studiekompetanse etter fullført og bestått opplæring, og har dermed
mulighet til å søke høyere utdanning ved høyskole eller universitet.

Grunnkompetanse
Grunnkompetanse er et alternativ for deg som av ulike grunner har problemer med
å gjennomføre full opplæring.
Du får et kompetansebevis som dokumenterer at du har fullført deler av
opplæringen.
Du har mulighet til å endre målet ditt og gjennomføre hele opplæringen, slik at du
kan oppnå full yrkeskompetanse eller studiekompetanse.

Hva er Vg1, Vg2 og Vg3?
Vg1
Opplæringen foregår i skole og består av både fellesfag (f.eks. norsk, matematikk og
engelsk) og programfag fra utdanningsprogrammet ditt.
Studieforberedende

Yrkesfaglig

Opplæringen er for det meste teoretisk.

Vg1 skal gi deg en grunnleggende

De este skoletimene brukes til

opplæring i arbeidsprosesser,

fellesfag.

teknikker og verktøy som er typiske

Du har to eller tre programfag (gjelder

for ditt utdanningsprogram.

ikke studiespesialisering), og i noen av

De este timene brukes til

utdanningsprogrammene kan du velge

programfag.

programfag på Vg1.

Du har også faget yrkesfaglig
fordypning med mulighet til å
prøve ut aktuelle lærefag i
lærebedrifter.

Vg2
På Vg2 velger du mellom de programområdene som nnes innenfor
utdanningsprogrammet du valgte på Vg1.
Studieforberedende

Yrkesfaglig

I tillegg til fellesfagene, velger du

Du velger et programområde og får

mellom forskjellige programfag etter

dermed muligheten til å

bestemte regler.

spesialisere deg i større grad.

Opplæringen foregår i skole.

For de este foregår opplæringen i
skole
Du får ere timer til faget
yrkesfaglig fordypning enn på Vg1.
Det nnes også noen få særløp
hvor du etter Vg1 får opplæringen i
bedrift (3 år).

Vg3 / opplæring i bedrift
Vg3 bygger på det Vg2 du gikk på, og foregår enten i skole eller i bedrift.
Studieforberedende

Yrkesfaglig

Du fortsetter med det programområdet

Du velger mellom programområder

du valgte på Vg2, og velger videre

som bygger på det Vg2 du gikk på,

fordypning i programfag eller nye

og du spesialiserer deg nå

programfag etter bestemte regler.

ytterligere.

Opplæringen foregår i skole.

De este programområder er på

Med godkjent vitnemål fra Vg3, kan du

Vg3-nivå lærefag. Da får du

søke høyere utdanning ved høyskole og

opplæringen som lærling i en

universitet.

bedrift og læretiden er 2 år.
Noen programområder gis på Vg3
som 1 års opplæring i skole.
Noen få yrkesfaglige løp har Vg3 i
skole før de avsluttes med 1,5 eller
2 års læretid i bedrift.

Oversikt over hele opplæringsløpet
Oppbyggingen av videregående opplæring er vist på oversiktskartet.
Gul: Opplæringen foregår i skole
Grønn: Opplæringen foregår i bedrift
Blå: Opplæringen er fullført og bestått, og du har kompetanse til å gå ut i arbeid
eller søke høyere utdanning.

Hva krever skolen av deg som
elev?
I videregående opplæring er det en rekke bestemmelser du må følge. Sørg for at du er
kjent med de pliktene du har som elev.

Plikt til å møte til undervisningen
Elever i videregående skole har plikt til å møte til undervisningen og delta aktivt i
opplæringen.
I tilfeller der du er borte fra undervisningen, må du dokumentere fraværet.
Ugyldig eller udokumentert fravær kan føre til at det ikke er grunnlag for karakter i
enkeltfag. Som hovedregel vil mer enn 10 % udokumentert fravær føre til at du ikke
får karakter i faget.
Alt fravær føres på vitnemålet, men med mulighet for et fratrekk på 10 dager
dersom fraværet er gyldig og dokumentert.

Les mer om fraværsregler.

Levere dokumentasjon for gyldig fravær
Hvis du er borte fra undervisningen på grunn av sykdom eller andre gyldige grunner, er
det viktig at du leverer dokumentasjon slik at fraværet ikke får konsekvenser for
karakterer eller vitnemål.
De gyldige grunnene til å være borte fra undervisningen er:
helse- og velferdsgrunner (for helsegrunner må du ha legeerklæring)
arbeid som tillitsvalgt
politisk arbeid
hjelpearbeid
lovpålagt oppmøte
representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå (f.eks idrett eller
kultur)
religiøs høytid for medlemmer av et annet trossamfunn enn Den norske kirke (inntil
2 skoledager)
Møte med rådgiver, elevrådsarbeid og organisert studiearbeid etter avtale med
faglærer eller rektor regnes ikke som fravær.

Delta aktivt i opplæring og vurderingssituasjoner
Læreren må ha tilstrekkelig grunnlag for å kunne vurdere din kompetanse og gi
karakter i faget.

Følge skolens ordensreglement
Høyt fravær og brudd på skolens ordensreglement kan føre til nedsatt karakter i
orden eller atferd.

Valget er ditt!
Hvilke drømmer har du om framtiden? Hva vil du bli?
Det er du selv som må velge hva du skal bruke årene i videregående opplæring til.
Derfor er det lurt å tenke nøye gjennom hvilken utdanning du har lyst til å satse på, og
hva du tror du vil like å jobbe med i framtiden. Det er viktig at du gjør dette til ditt eget
valg!

Snakk med foreldrene dine og med utdannings- og yrkesrådgiveren på skolen om ulike
utdanningsmuligheter og yrkesvalg.

Hva passer for deg?
Det er nødvendig at du kjenner deg selv når du skal velge utdanning og yrke. Først og
fremst bør du nne fram til hva som er dine sterke sider. Det gir deg selvtillit, noe som
er viktig når du skal gjøre et godt valg. Spør deg selv:
Hva er jeg ink til?
Hva er jeg interessert i?
Hva liker jeg å holde på med?
Hva drømmer jeg om å gjøre?

Dine evner, anlegg og ferdigheter
På skolen har du sikkert funnet ut hvilke fag som er de letteste for deg, og hvilke fag du
strever med. I hvilken retning går evnene dine?
Er du ink i teorifagene? Hva liker du best, språk eller matematikk?
Har du kunstneriske evner, liker du å tegne og male eller spille et instrument?
Går evnene dine i praktisk retning? Trives du med å lage mat, sy eller snekre,
reparere eller mekke?
Eller er det kanskje i kroppsøvingstimene du har det aller best?

Dine egenskaper
Med egenskaper mener vi hvordan du er som person. Dette har betydning for ditt valg
av framtidig yrke.
Er du sosial? Liker du å være sammen med mange mennesker? Har du lett for å
prate og bli kjent med andre, eller trives du best sammen med noen få gode
venner?
Greier du å samarbeide, eller vil du helst løse ting selv?
Er du ink til å lytte til andres ideer og meninger?
Er du til å stole på?
Liker du å ha det ryddig rundt deg, eller er det like greit med litt kreativt rot?
Er du full av initiativ, eller liker du best at andre bestemmer og ordner opp?
Når du en gang i framtiden skal søke jobb, vil arbeidsgiveren legge stor vekt på hvilke
personlige egenskaper du har. For eksempel om du er til å stole på, om du har lite
fravær, og om du kan samarbeide og arbeide selvstendig. Holdningen til arbeidet og
dem du skal arbeide sammen med kan være vel så viktig som gode karakterer fra
skolen. Derfor er også ordens- og atferdskarakterene viktige!

Dine interesser
Hvis du får holde på med noe du er interessert i og motivert for, er sjansen stor for at
du vil lykkes. Men du kan ikke alltid regne med å være så heldig at interessene dine er
sammenfallende med en bestemt utdanning eller et spesielt yrke. Likevel kan du nne
igjen interesseområdet ditt i ere av utdanningsprogrammene. Tenk også på at
interessene endrer seg fort i tenårene. Andre interesser kan dukke opp i tillegg til dem
du allerede har.

Din helse
Det kan være nødvendig å ta egen helse med i betraktning ved valg av utdanning og
yrke.
I noen yrker kreves det mer fysisk styrke enn i andre.
Allergi kan begrense valgmulighetene dine.
Det kan være bestemte krav til syn og hørsel, eller det kan være andre spesielle krav
i visse yrker.
Dette er forhold du bør undersøke før du velger utdanning. Spør utdannings- og
yrkesrådgiveren dersom du er i tvil.

Andres forventninger
Det er lurt å bruke mye tid sammen med dine foresatte til å snakke om forskjellige
alternativer og muligheter. Lytt til rådene fra familie og venner. Be også utdannings- og
yrkesrådgiveren på skolen og andre du stoler på om råd.
Det er ikke uvanlig at foresatte, søsken, slekt og venner har meninger om hva du bør
bli. Mange foresatte har store forventninger for barnas framtid. Men det endelige
valget må du selv ta! Du må ikke la deg påvirke til å velge noe du ikke ønsker, bare fordi
andre mener at det er det rette for deg.

Yrker og kjønnsroller
Arbeidslivet trenger mangfold! Det er viktig at du velger utdanningsprogram uavhengig
av tradisjonelle kjønnsroller. Ikke la deg styre av forestillinger om at noen yrker er for
menn, mens andre passer best for kvinner. Tenk gjennom hva du ønsker!

Utforsk alle dine muligheter
Du vet sikkert en del om ulike yrker, og du har kanskje en formening om hvilke yrker
som kan passe for deg. Men er du sikker på at du har god nok oversikt? Bare innenfor
yrkesfaglig opplæring er det nesten 200 ulike yrker du kan få opplæring i, og høyskoleog universitetsutdanning åpner for en rekke yrkesmuligheter.

Liker du fart og spenning, og tenker at politi, brannmann eller pilot er noe for deg?
Da kan du kanskje også vurdere yrker som ambulansearbeider, vekter eller
ygeleder?
Har du fundert på å jobbe innenfor helsesektoren som lege eller sykepleier? Du kan
også undersøke andre helseyrker som for eksempel portør eller manuellterapeut?
Vær nysgjerrig og åpen når du utforsker dine muligheter. Du kommer nok til å oppdage
at det nnes langt ere alternativer enn du visste om.

Hva bør du tenke på før du skal
søke?
Når du skal velge videregående opplæring, er det lurt å tenke gjennom hvilke
muligheter du har og hvilke begrensninger du kanskje møter. Hva bør du tenke på før
du søker, og hvordan påvirker valget framtiden?

Bo hjemme eller ytte?
Finnes det utdanningsprogrammet du aller mest ønsker, der du bor? Hvis ikke må du
vurdere om du er villig til å bruke tiden på lange reiser, eller om du kan tenke deg å
ytte hjemmefra. Noen skoler har internatplasser. Hvis reisetiden din mellom hjem og
skole utgjør minst tre timer per dag, eller avstanden er minst 40 km, kan du få
borteboerstipend fra Lånekassen.

Hva kreves det for å komme inn?
Det kan være vanskelig å komme inn på enkelte utdanningsprogram. Karakterkravene
varierer fra år til år, alt etter hvor stor søkingen er. Undersøk derfor hvor mange poeng
som kreves for å komme inn på det utdanningsprogrammet du ønsker, men husk at
poengtallet kan endre seg fra år til år.

Kan jeg velge om igjen hvis jeg har valgt feil?
Du synes kanskje at de valgene du må gjøre kan virke skremmende. Skulle det vise seg
at du har valgt feil, er det mulig å ombestemme seg én gang og gjøre ett omvalg og få
et ekstra opplæringsår. Det betyr at du kan velge utdanningsprogram/ programområde
på nytt.

Hvor lett er det å få arbeid etter avsluttet
utdanning?
Behovet for arbeidskraft i de ulike yrkene varierer fra år til år. Derfor bør du ikke bare
velge yrke ut fra hvor det akkurat nå er lett å få arbeid. Samtidig er det viktig at du ikke
utdanner deg til arbeidsledighet. Ska deg så god informasjon du kan om hvilke yrker
det er behov for.

Hvor lang tid tar det før jeg kommer i arbeid?
Hvis du vil velge et av utdanningsprogrammene som gir deg studiekompetanse etter
tre år, bør du være motivert for videre teoretiske studier. Studieforberedende
utdanningsprogram fører nemlig ikke direkte fram til noe yrke. Det betyr at det tar
lengre tid før du er klar for arbeidslivet.

Hva kan jeg vente meg av yrkeskarriere, lønn og
arbeidsmiljø?
Du er kanskje opptatt av om det er mulig å «stige i gradene» etter at du har vært ansatt
i en jobb en tid. Prøv å nne ut hvilke muligheter som nnes i det yrket du kan tenke
deg å velge. Alle vil gjerne tjene godt, men trivsel, arbeidsmiljø og opplevelsen av at du
gjør noe verdifullt, kan bety like mye for hvordan du kommer til å trives i yrkeslivet.
Du bør også undersøke hvordan arbeidstiden er. Er det mye reising? Er det vanlig med
skiftarbeid i det yrket du kan tenke deg? Er du innstilt på det?

Hvor kan du få vite mer om
videregående opplæring?
Her er en oversikt over hvor du kan få mer informasjon om videregående opplæring og
om yrker.

Rådgiveren kan informere
Rådgiveren ved skolen din kan informere om strukturen i videregående opplæring,
de forskjellige utdanningsprogrammene og om valgmulighetene dine.
Rådgivere fra videregående skoler besøker ofte skoler med elever på ungdomstrinn.

Utdannings- og yrkesmesser
Dersom du besøker utdannings- og yrkesmesser, kan du få mye god informasjon.
Videregående skoler inviterer ofte elever på ungdomstrinnet med foresatte til
informasjonskvelder eller «Åpen dag».

Erfaring fra ulike utdanningprogram
I løpet av ungdomsskolen skal du få praktisk erfaring fra utdanningsprogram i
videregående opplæring og arbeids- og yrkesliv gjennom faget utdanningsvalg.

Les om videregående opplæring på vilbli.no
På vilbli.no nner du all informasjon om videregående opplæring og oversikt over
hvilke utdanningsprogram og programområder skolene tilbyr.
Du nner også oversikt over andre nyttige nettsteder.

Søknad og inntak til Vg1
På 10. trinn må du velge hvilke utdanningsprogram du skal søke på. Som hovedregel
søker du i fylket du bor i.
Du har rett til å komme inn på ett av de tre utdanningsprogrammene du ønsker
mest.
Sluttkarakterene dine fra 10. trinn kan være med på å avgjøre om du kommer inn
på førsteønsket ditt.

Inntaksregler i fylket
Hvert fylke har egne regler som bestemmer hvilken skole du kan søke på. Undersøk
hvilke regler som gjelder for ditt fylke. Vanligvis følger inntaksreglene i fylket ett av
disse tre prinsippene:
Du kan søke alle skoler i fylket
eller
Du kan søke skoler som ligger i din del av fylket (din region)
eller
Du må søke den skolen som ligger nærmest der du bor.
I fylker der du kan velge mellom skoler, vil karakterene dine fra 10. trinn være med på å
avgjøre hvilken skole du kommer inn på.

Søknadsfrister
1. mars er ordinær søknadsfrist for deg som skal søke videregående skole.
1. februar er søknadsfristen dersom du har spesielle behov.
Du skal søke innen 1. februar hvis du
har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
søker om fortrinnsrett eller individuell behandling
nylig har kommet til Norge

Søknad om fortrinnsrett
Noen søkergrupper kan bli prioritert først i inntaket til videregående skole.
Dette gjelder deg som har
rett til spesialundervisning, og samtidig har spesielle behov som gjør at du må gå et
bestemt utdanningsprogram for å kunne fullføre opplæringen.
sterk nedsatt funksjonsevne og behov for tilrettelegging.
rett til opplæring i og på tegnspråk.

Søknad om individuell behandling
Søknaden din blir behandlet individuelt, uten hensyn til poeng, hvis du
har hatt spesialundervisning i grunnskolen og mangler karakter i mer enn
halvparten av fagene.
har hatt forsterket språkopplæring i grunnskolen og mangler karakter i mer enn
halvparten av fagene.
må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner.
Du har rett til inntak på ett av de tre utdanningsprogrammene du søkte på, men du har
ikke nødvendigvis rett til inntak på et bestemt utdanningsprogram.

Hvordan søker du?
vigo.no

vigo.no er nettstedet for deg som søker videregående skole og formidling til læreplass i
bedrift. Mange privatskoler har søking direkte til skolen.
Logg inn på vigo.no med MinID.
Registrer søknaden din.
Husk å skrive ut kvittering av søknaden.
Fram til søknadfristen utløper (1. februar eller 1. mars) kan du endre søknaden så
mange ganger du vil.
Du kan endre mobilnummer og adresser på vigo.no før 1. juli (i de este fylker).
Etter denne datoen må inntakskontoret ha beskjed.

Hva er MinID?
MinID er én av re elektroniske ID-er du kan velge mellom når du skal logge inn på
o entlige tjenester på Internett (blant annet vigo.no).

Hvordan svarer du?
Du får melding om at inntaket er klart via SMS (i noen fylker via e-post). Logg inn på
vigo.no med MinID for å nne ut hvilket tilbud du har fått og for å svare på tilbudet om
plass og/eller ventelisteplass.
Tilbud om plass på ditt første ønske? Du bør svare ja. Du får ikke tilbud om plass på
lavere ønsker.
Tilbud om plass på et lavere ønske og ventelisteplass på et høyere ønske? Du bør
svare ja til begge deler. Men hvis du senere får tilbud om plass på et høyere ønske,
har du ikke lenger plassen du takket ja til tidligere.
Bare tilbud om ventelisteplass? Du bør svare ja. Svarer du nei, blir du tatt ut av
inntakssystemet.

Svarfrist
Du må svare på tilbud om plass ca. én uke etter du har fått tilbudet.
Du kan miste tilbudet om plass og/eller ventelisteplass hvis du ikke svarer innen
fristen.
Du kan registrere forhåndssvar på vigo.no.

Til deg som er minoritetsspråklig
søker
I Norge har du rett til videregående opplæring hvis du har
fullført norsk grunnskole eller tilsvarende opplæring i utlandet i minst 9 år.
gyldig oppholdstillatelse i Norge.
Har du nylig begynt på skole i Norge?
Minoritetsspråklige elever som har gått kort tid i norsk grunnskole, har også rett til
videregående opplæring.
Alle elever som blir skrevet ut av 10. trinn får et vitnemål, og kan søke inntak til
videregående opplæring.
Språklige utfordringer?
Det nnes spesielle rettigheter og tilbud til deg som har et annet morsmål og
opplever språklige utfordringer.

Språkopplæring for
minoritetsspråklige
For elever med et annet morsmål kan det være utfordrende å følge undervisningen
samtidig som man skal lære seg å mestre det norske språket. Dersom du har
begrensede norskkunnskaper, har du rett til særskilt språkopplæring (forsterket og
tilpasset språkopplæring).
Særskilt språkopplæring gjelder først og fremst
særskilt norskopplæring (styrket opplæring i norsk),
men du kan også få tilbud om
morsmålsopplæring (opplæring i morsmålet ditt).
tospråklig fagopplæring (opplæring i andre fag på ditt eget språk)

Skolen skal kartlegge ditt behov

Skolen skal kartlegge dine norskkunnskaper før det blir bestemt om du kan få
særskilt språkopplæring.
Skolen skal også kartlegge dine norskkunnskaper underveis i opplæringen for å
avgjøre når du kan gå over til den vanlige opplæringen.
Retten til særskilt språkopplæring gjelder altså inntil du er god nok i norsk til å følge
den vanlige opplæringen.

Særskilt norskopplæring
Har du behov for styrket opplæring i norsk, nnes det tre muligheter:
1. Du kan følge læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.
Denne læreplanen er ikke knyttet til din alder, men ditt nivå.
Du får ikke karakter i norsk hvis du følger denne læreplanen.
Du følger denne læreplanen inntil du kan gå over til den ordinære læreplanen i
norsk.
2. Du kan følge læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge.
Med kort botid menes mindre enn seks år.
Denne læreplanen kan brukes på alle tre trinn.
Du får standpunktkarakter og går opp til eksamen etter denne læreplanen.
3. Du kan følge den ordinære læreplanen i norsk med tilpasninger (tilpasset for deg).

Når du får eller har fått forsterket norskopplæring, er du fritatt fra opplæring og
vurdering i skriftlig sidemål.

Morsmålsopplæring
Du kan også få tilbud om å styrke språkferdighetene i ditt eget morsmål.
Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter tar utgangspunkt i ditt nivå, og ikke
din alder.
Morsmålsopplæring går ut på at du skal forbedre lese- og skriveferdighetene i ditt
eget språk, slik at morsmålet kan bli et støttespråk når du skal lære norsk.
Denne opplæringen kan gis ved en annen skole.*

Tospråklig fagopplæring
Du kan også få tilbud om tospråklig opplæring i andre fag.
Opplæringen i faget (f.eks samfunnsfag eller naturfag) foregår både på norsk og på
ditt eget morsmål.

På den måten vil du ha mulighet til å få forklaringer på et språk du forstår.
Opplæring på to språk kan gjennomføres i alle fag.
Denne opplæringen skal gis ved din egen skole.*

* Hvis det ikke nnes lærere som kan gi morsmålsopplæring og/eller tospråklig
opplæring i andre fag, skal du få tilbud om annen opplæring som er tilpasset ditt
behov.

Spesielle tilbud for
minoritetsspråklige
Som minoritetsspråklig kan du søke om å
bruke mer enn tre år på opplæringen
Hvis du har rett til særskilt språkopplæring eller spesialundervisning, har du rett til
inntil to ekstra opplæringsår.
få et innføringsår for minoritetsspråklige søkere (forberedende Vg1) før du søker
vanlig Vg1
Noen fylker tilbyr forberedende Vg1 før du begynner på ordinær videregående
opplæring. Du bruker ikke av retten du har til tre års opplæring. Innføringstilbudet
kan gis i egne grupper eller klasser.
erstatte fremmedspråksopplæring med eksamen i morsmålet ditt
Dette gjelder de programområdene der fremmedspråk er obligatorisk.
bruke programfagstimene i studieforberedende utdanningsprogram til styrking av
opplæringen i norsk og engelsk
Dette gjelder 280 timer som kan fordeles over tre år.

Til foresatte
Din sønn eller datter står foran et viktig veiskille – valg av videregående opplæring. Du
kan ha dine drømmer om hva barna skal bli – men de unge må få utforske mulighetene

som nnes og ta et selvstendig valg basert på egne interesser og ønsker for framtiden!
Som forelder har du en viktig funksjon som samtalepartner og veileder. For å hjelpe din
ungdom på best mulig måte, bør du lese grundig gjennom informasjonen om
videregående opplæring.

Økonomi – hvem betaler for
videregående opplæring?
Opplæring i o entlig videregående skole og i lærebedrift er gratis i Norge. Elever ved
privatskoler må betale skolepenger.
Disse ordningene gjelder for alle elever:
Trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr er gratis, både i o entlige
videregående skoler og ved private skoler med rett til statstilskudd.
Legger skolen opp til at du må bruke pc både på skolen og hjemme, skal skolen
holde deg med bærbar pc. Skolen kan kreve en årlig egenandel for pc-en.
Under kan du lese mer om ulike stipend- og støtteordninger for elever på
videregående. Vær oppmerksom på at alle beløp og regler gjelder for skoleåret 2022–
2023.
Se også lanekassen.no for mer informasjon om stipend.

Utstyrsstipend
Alle elever på videregående med ungdomsrett kan få utstyrsstipend fra Lånekassen.
Elever får utstyrsstipendet uavhengig av hvor mye foreldrene tjener.
Størrelsen på utstyrsstipendet er avhengig av hvilket utdanningsprogram eleven tar,
og er fra
1 118 til 4 603 kroner.
Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater får ikke utstyrsstipend, men kan
ha rett til andre stipend.

Borteboerstipend

Hvis elever må bo borte for å gå på skolen, kan de få borteboerstipend på inntil 4 979
kroner i måneden fra Lånekassen. For å få dette stipendet må de oppfylle ett av disse

kravene:
Skolen ligger 40 km eller mer fra foreldrehjemmet.
Det er en samlet reisetid hver dag på tre timer eller mer.
Det er særlige forhold av personlig eller sosial karakter som gjør at eleven må bo
borte under utdanningen.
Stipendet er behovsprøvd for lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater. Det
betyr at stipendet blir gradvis redusert når man tjener over grensen på 15 723 kroner
før skatt per måned.

Inntektsavhengig stipend
Inntektsavhengig stipend er ment å være et bidrag til å dekke levekostnader for elever
fra familier med svak økonomi. De som får inntektsavhengig stipend, kan få inntil 3 489
kroner per måned. Dersom eleven ønsker å søke om inntektsavhengig stipend, må
eleven krysse av for dette i søknaden.

Andre støtteordninger for elever
Elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring kan søke om lån og andre
stipend i Lånekassen. På lanekassen.no nnes mer informasjon om hva du kan få i
stipend og lån.
Det er også mulig å søke en rekke stipend og legater til utdanning, videreutdanning,
kultur og forskning og til sosial hjelp. Se legathandboken.no, eller spør etter
Legathåndboken på biblioteket eller i bokhandelen.

Hjelp den unge til selv å ta ansvar!
Som forelder er du en viktig samtalepartner og veileder for ungdommen når det gjelder
valg av utdanning og yrke. Du har kanskje kunnskaper fra egen utdanning eller
erfaringer fra arbeidslivet som du ønsker å dele. Det er ingen som kjenner
ungdommens evner, anlegg, egenskaper og interesser så godt som deg. Men du kan
likevel ikke ta valget for ditt barn.

Slik kan du bli en god veileder
For å kunne være en god veileder for egne barn må du sette den unge i sentrum og
lytte til hans eller hennes tanker og ønsker om utdanning og yrke. Her er noen tips og

råd til deg i veilederrollen:
Lytt til den unges tanker om sin egen situasjon, og vis respekt for den unges
synspunkter.
Gi ham eller henne tid til å utforske, tenke og overveie ulike muligheter.
Gi uttrykk for at du ser på den unge som ansvarlig og selvstendig.
La egne forventninger komme i bakgrunnen.
Start samtalene tidlig, slik at valget langsomt kan modnes.
Ikke vær redd for å stille konfronterende spørsmål, men lytt til den unges
begrunnelser for sitt valg.
La det endelige valget bli den unges eget ansvar.
Å velge framtidig utdanning er et viktig valg. Mange elever og foreldre opplever valget
som vanskelig – nesten skremmende. Da kan det være en trøst å vite at hvis det første
valget viser seg å være et feilvalg, går det an å velge på nytt.

Hvor nner dere informasjon?
For å bli gode veiledere er det nødvendig at dere også kjenner til dagens skolesystem
og utdanningsmuligheter. Aktuell informasjon kan dere få på mange måter:
Ungdomsskolen arrangerer ulike informasjonsmøter om utdanning og framtidig
yrkesvalg, og elevene får med seg informasjonsmateriell hjem fra skolen.
Det blir vanligvis arrangert informasjonsmøter for foresatte.
Dere kan møte opp på «åpen dag» på videregående skoler eller besøke utdanningsog yrkesmesser.
I tillegg kan dere be om en individuell samtale med utdannings- og yrkesrådgiveren
for å drøfte ulike utdanningsvalg.
På vilbli.no nner du utfyllende informasjon om videregående opplæring.

Samarbeid mellom skole og hjem

Videregående skoler skal holde kontakt med foresatte til umyndige elever gjennom
hele opplæringsåret. Det skal skje ved
informasjonsmøte ved starten av skoleåret (Vg1 og Vg2)
samtale med kontaktlæreren (Vg1 og Vg2)
informasjon om rettigheter
varsel om elevens fravær
annen informasjon om eleven
Når eleven har fylt 18 år, skal foresatte ikke lenger informeres uten elevens samtykke.

