
 

1 
 

 
Oversikt over frister, krav og søknadsparagrafer ved søknad om inntak: 
 

 

Innta
k etter 

Hva Nivå Krav til 
sakkyndig 
vurdering  

Kommentar Delegert 
ansvar  

Frister 

§ 6-15 Særskilt 
utdanningsprogram 

Vg1 Ja, etter  
§ 6-16. 

1. Kommunen melder søker til 
inntaket innen 1. okt.  
2. Inntak sender bestilling av 
sakkyndig vurdering til PPT.  
3. PPT gir beskjed til inntak etter 
arkivering.  

Opplærings-
sjefen 

Kommunen: 1. okt. 
Inntak: Så snart 
oversikt er klart. 
PPT: Før 1. feb. 
Søker: 1. feb. 

§ 6-17 Sterkt nedsatt 
funksjonsevne 

Vg1 Nei, men 
kan være 
dokumenta-
sjonen som 
støtter det 
særlige 
behovet. 

1. Kommunen melder søker til 
inntak innen 1. okt.  
a). Må vedlegge dokumentasjon 
som støtter det særlige behovet. 
2. Inntak gir beskjed til skole og 
PPT. 

Opplærings-
sjefen 

Kommunen: 1. okt. 
Inntak: Så snart 
oversikt er klart 
Søker: 1. februar 

§ 6-18 Tegnspråk etter § 3-9  Vg1 Ja, etter  
§ 3-1 femte 
ledd, § 3-9, § 
3-10.  

Kan også søke om inntak til en 
knutepunktskole etter § 6-40 til  
§ 6-43.  

Opplærings-
sjefen 

Søker: 1. februar 
Kommunen: Meld 
gjerne ifra 1. oktober 

§ 6-19 Vedtak om utvidet tid Vg1 Ja, etter  
§ 3-1 femte 
ledd.  

Utvidet tid kan innvilges når som 
helst i opplæringsløpet (altså ikke 
når som helst i året) – f.eks. vg2 
over to år. Krever vedtak om utvidet 
opplæringstid med 4./5. år, som 
kan innvilges når som helst i året. 

Opplærings-
sjefen og 
rektor 

Søker: 1. februar 
Inntak: Sender 
bestilling til PPT 
medio okt. 
PPT: Gir beskjed til 
skole og inntak når 
sakkyndig er klart. 

§§ 6-20  
og 6-21 

Ordinære søkere Vg1 Nei. Konkurrerer med poeng, hhv. søkere 
med ungdomsrett, fullføringsrett, 
voksenrett og ikke-rett.  
 

Opplærings-
sjefen 

Søker: 1. mars 
Avgiverskole: Gir 
snarest beskjed om 
endret karakterpoeng 
til inntak.  

§ 6-22 Krav til spes.u. og 
mangler karakter i over 
enn halvparten av 
fagene.  

Vg1 Nei. Inntak på grunnlag av en vurdering 
etter skjønn. 

Opplærings-
sjefen 

Søker: 1. februar 

§§ 6-23 
og 2-8  
eller 6-8 
c, eller § 
3-12 og 
§ 6-8 b 

Særskilt språkopplæring 
og mangler karakter i 
over enn halvparten av 
fagene.  

Vg1 Nei.  Minoritetsspråklige søkere som er 
førstegangssøkere og har rett til 
særskilt språkopplæring eller har 
nylig ankommet til Norge, eller 
søkere til Vg2/3 som har vedtak om 
særskilt språkopplæring. 

Opplærings-
sjefen 

Søker: 1. februar 

§ 6-24 Vitnemål uten 
sammenlignbar tall- 
eller bokstavgrunnlag 

Vg1 Nei. Søkere med godkjent grunnskole og 
vitnemål uten bokstav/ 
tallkarakterer, vurderes etter 
uttalelsene fra grunnskolene. 
Øvrige uten sammenliknbart 
karaktergrunnlag vurderes 
individuelt.  

Opplærings-
sjefen 

Søker: 1. mars 
Avgiverskole: 
Uttalelse om vitnemål 
uten sammenlignbar 
karaktergrunnlag som 
vedlegg. 

§ 6-25 Tungtveiende grunner Vg1 Nei.  Fysisk eller psykisk sykdom, 
barneverntiltak, eller sterke sosiale 
årsaker. Krever vedlegg fra 
fagperson eller medisinsk instans, 
som bekrefter at den tungtveiende 
grunnen bør vektlegges i inntaket. 

Opplærings-
sjefen 

Søker: 1. februar 

§ 6-26 Mangler karakter i over 
enn halvparten av 
fagene.  

Vg1 Nei.  Må kunne utelukke inntak etter § 6-
22 til § 6-25, altså har ikke rett til 
spesialundervisning eller har 
tungtveiende grunner for inntak. 

Opplærings-
sjefen 

Søker: 1. mars 

§ 6-27 Deltidselev Vg1 Nei.  Inntak er delegert til rektor jf.  
§ 19 i lokal forskrift.  Deltidselever 
tas inn etter fulltidselever. Kan ikke 
tas inn som elev i beståtte fag. 

Rektor Frist: August. Skolen 
publiserer dato. 
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Inntak 
etter 

Hva Nivå Krav til 
sakkyndig 
vurdering  

Kommentar Delegert 
ansvar  

Frister 

§ 6-30 Sterkt nedsatt 
funksjonsevne 

Vg2/3 Ja. Søker som er tatt inn etter § 6-17 
har rett til å fortsette på samme 
skole. Ellers vurderer FFK på 
individuelt grunnlag ved inntak til en 
bestemt skole pga. tungtveiende 
grunner.  

Opplærings-
sjefen 

Søker: 1. februar 

§ 6-31 Tegnspråk etter  
§ 3-9 med ønske tolk 
ordinær vgs 

Vg2/3 Ja. Søkere som har gått vg1 på en 
knutepunktskole, kan også søke seg 
videre til vg2/vg3 her. 

Opplærings-
sjefen 

Søker: 1. februar 

§ 6-32 Vedtak om utvidet tid Vg2/3 Ja. Utvidet tid kan innvilges når som 
helst i opplæringsløpet (altså ikke 
når som helst i året) – f.eks. vg2 over 
to år. Krever vedtak om utvidet 
opplæringstid med 4./5. år. 

Opplærings-
sjefen 

Søker: 1. februar 
Inntak/skole: 
Sender bestilling til 
PPT så snart 
oversikt er klart. 
PPT: Gir beskjed til 
skole og inntak når 
sakkyndig er klart. 

§ 6-33 og  
§ 6-34 

Ordinære søkere Vg2/3 Nei. Konkurrerer med poeng. Opplærings-
sjefen 

Søker: 1. mars 
Avgiverskole: 
Beskjed om endret 
poeng snarest. 

§ 6-35  Enkeltvedtak om 
spes.u. eller planlagt 
grunnkompetanse 
uten karakterer fra 
Vg1/Vg2 

Vg2/3 Ja. Den individuelle vurderingen må 
legge vekt på sakkyndig vurdering 
og søkerens prioriteringer. 

Opplærings-
sjefen 

Søker: 1. februar 

§ 6-36 og  
§ 6-6 

Mangler 
tallkarakterer eller 
ingen 
sammenlignbar 
karaktergrunnlag 

Vg2/3 Nei.  Vurderes og rangeres på grunnlag 
av uttalelse fra skolen.  
 
Forhåndsgodkjenning av 
utvekslingselever: Skolen orienterer 
inntaket om elever både før og etter 
endt utveksling. 

Opplærings-
sjefen og 
rektor 

Søker: 1. mars 
Avgiverskolen: 
F.eks. på 
våren/høsten før 
utvekling og på 
våren etter endt 
utveksling. 

§ 6-37 
og  
§ 6-6 

Fulltidselever som 
ikke har bestått i alle 
fag 

Vg2/3 Nei. Skolen anbefaler søkers inntaks-
grunnlag i strykskjemaet, som 
sendes til inntak innen medio juni. 

Opplærings-
sjefen og 
rektor 

Søker: 1. mars 
Ev. ny søknad: 17. 
juni 

§ 6-38 Tungtveiende 
grunner 

Vg2/3 Nei.  Krever vedlegg fra fagperson eller 
medisinsk instans. 

Opplærings-
sjefen 

Søker: 1. februar 

§ 6-39 Deltidselever Vg2/3 Nei.  Inntak er delegert til rektor, § 19 i 
lokal forskrift. Deltidselever tas inn 
etter fulltidselever. Kan ikke tas inn 
som elev i beståtte fag. 

Rektor Frist: August. 
Skolen publiserer 
dato. 

§ 6-5 
tredje 
ledd 

Fra fulltids- til 
deltidselev 

Alle Nei.  Søkere er tatt inn som fulltidselev, 
men pga. tungtveiende grunner må 
ta vgo på deltid.  

Opplærings-
sjefen og 
rektor 

Søker: 1. mars 

 

Klage på vedtak om inntak, etter forskrift til opplæringslova § 6-10: 

«Avgjerda om inntak til vidaregåande opplæring er enkeltvedtak etter forvaltningslova. 
Søkjarar kan klage på enkeltvedtaket i samsvar med føresegnene i opplæringslova § 15-2 og 

forvaltningslova kapittel VI. Søkjarar kan ikkje klage på skoleplasseringa.» 

Klageinstans: 1. Opplæringssjefen, det vil si inntakskontoret, i første omgang. Hvis opplæringssjefen ikke gjør endring av 

vedtaket, sendes klagen videre til 2. Den fylkeskommunale klagenemnda eller Fylkesmannen i Finnmark 

v/utdanningsdirektøren – avhengig av klagens art.  
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