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Troms og Finnmark fylkeskommune

• Fylkestinget har vedtatt at to lokale inntaksforskrifter skal benyttes for inntaket til skoleåret 2020-
2021

• Forskrift for inntak og formidling for den videregående opplæring i Finnmark fylkeskommune
– Omfatter inntak til skoler i tidligere Finnmark fylke, samt Karasjok og Kautokeino

• Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass, Troms fylkeskommune
– Omfatter inntak til regioner i tidligere Troms fylke

Utdanning Øst (1 region)

Alta 
Kirkenes
Hammerfest
Vadsø
Nordkapp
Lakselv
Vardø
Tana
LOSA
Samisk videregående
Samisk videregående og reindriftsskole

Utdanning Vest (4 regioner)

Sør-Troms Midt-Troms Tromsø Nord-Troms
Heggen Bardufoss Nordkjosbotn Nord-Troms videregående
Stangnes Senja Breivang
Rå Sjøvegan Kongsbakken

Tromsdalen
Ishavsbyen
Kvaløya
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Hvor kan elevene søke inntak?

• Søkerens adresse i folkeregisteret per 1. mars 2020 avgjør hvilken inntaksforskrift og 
region søkeren skal forholde seg til 

• Søkere bosatt i en kommune i tidligere Finnmark fylke, skal primært søke inntak til skoler i 
Utdanning Øst

• Tilbud som ikke gis på skoler i Utdanning Øst (tidligere Finnmark), vil være tilgjengelig på 
skoler i Utdanning Vest

– Søkere fra Finnmark konkurrerer på lik linje med søkere fra Troms om inntak til slike tilbud
– KDA og enkelte Vg2-løp innenfor yrkesfag

• Søkere fra Finnmark kan ikke søke inntak til tilbud på skoler i Utdanning Vest dersom 
tilbudet gis på skoler i Utdanning Øst

– Ønskene stanses i inntaket
– ST, MK, MDD, ID, Vg1-tilbud innenfor yrkesfag
– Altså ikke mulig å være gjesteelev i Utdanning Vest



Opplæringsregion Nord (ORN)

• Majoriteten av tilbud som tidligere ble gjort søkbar gjennom ORN, vil være tilgjengelig i 
Utdanning Vest

• Per dags dato er det ikke avgjort om tilbud som ikke gis i det nye fylket blir gjort søkbar 
gjennom ORN

– Et alternativ er å søke direkte til aktuell fylkeskommune som ordinær eller prioritert gjesteelev
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Søknad til andre fylker

• Flyttefrist
– Fristene varierer fra fylke til fylke. Viktig å ta kontakt med inntakskontoret for aktuell fylkeskommune
– I Finnmark er fristen for å melde flytting 15. juni

• Søknad som prioritert gjesteelev
– Søkere med tungtveiende sosiale eller pedagogiske grunner for å gå på skole i et annet fylke enn sitt

hjemfylke, kan søke om å bli prioritert gjesteelev i dette fylket
• Søknad behandles av skolefylket
• Ta kontakt med inntakskontoret i skolefylket

• Søknad som ordinær gjesteelev i et annet fylke
– Registreres i www.vigo.no, men på fylket der skolen ligger

• Søknad om inntak til Thora Storm videregående skal registreres på Trøndelag fylkeskommune

• Landslinjer
– Små og/kostbare tilbud som finansieres av staten. Søkere fra hele landet konkurrerer på likt grunnlag
– Søknad til et slikt tilbud registreres på søkerens hjemfylke

• Landsdekkende tilbud
– Søknad til et slikt tilbud skal registreres på søkerens hjemfylke
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Informasjonssider og lenker

• Søknader registreres på www.vigo.no
– Portalen åpner mandag 6. januar 2020

• Informasjon til søkere og vedleggsskjemaer blir lagt ut på nettsidene til Troms og Finnmark 
fylke

– Nettsidene lanseres 1. januar 2020
– Per dags dato er ikke det nye fylkets URL klar
– Merk at enkelte informasjonssider deles i to: Utdanning Øst og Utdanning Vest

• Søkere fra tidligere Finnmark skal forholde seg til Utdanning Øst

• Oppdatert fylkesinformasjon på www.vilbli.no
– Oppdateres i løpet av desember
– Informasjon om skoler og søkbare tilbud 2020-2021

• For grunnskoler og videregående skoler www.vigoportalen.no
– Vigo Skole

• Kontakt inntakskontoret for brukertilgang
– Vigo kodeverksbase
– Vigo IKS 6

http://www.vigo.no/
http://www.vilbli.no/
http://www.vigoportalen.no/
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For rådgivere på grunnskoler

• Årets avgangselever fra 10. trinn er lastet opp i inntaksprogramvaren VIGO Opplæring
– Hver enkelt grunnskole overfører data til fylkeskommunen i VIGO Skole
– Avgangselever som ikke er overført til inntakskontoret vil ikke motta MinID fra Direktoratet for forvaltning

og ikt (Difi)
– MinID kan bestilles fra Difi
– Avgangselever som ikke er overført til inntakskontoret kan ikke søke digitalt

• Innhenting av opplysninger om avgangselevenes terminkarakterer (H1)
– Inntakskontoret sender ut brev i januar
– Den enkelte grunnskole vil motta et nytt VIGO-skolenummer.

• Skolene må derfor vente med å laste opp filen i VIGO Skole til nytt skolenummer er registrert i
skolens SAS.

– Danner grunnlaget for prøveinntak og dimensjonering av tilbud

• Innhenting av opplysninger om avgangselevenes standpunktvurderinger (ST)
– Inntakskontoret sender ut brev medio juni

• Følg med på statusen til avgangselevene i VIGO Skole og følg opp de som ikke har søkt
– Merk at informasjonen dere har tilgang til er konfidensiell
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For rådgivere på videregående skoler

• Rådgivere på videregående skoler kan se søknadsstatusen til egne elever i VIGO Skole
– Kontakt inntakskontoret dersom det mangler elever (avgiverskole må endres fra VIGO Opplæring)
– Dersom dere ikke kan se avgangselever er brukeridentiteten koblet til feil skolenummer. Ta kontakt med 

inntakskontoret

• OT-rådgivere ser søknadsstatusen på ungdom i sin OT-enhet i VIGO Skole

• Utvekslingselever kan være registrert på feil kode på Vg2 (STSSA2/STREA2)
– Kontakt inntakskontoret for å endre avgiverkoden

• Inntakskontoret anbefaler at rådgivere følger med på søknadsstatusen til skolens elever
– Elever med 0 ønsker
– Elever uten forhåndssvar?

• Ikke-søkere 2020-2021 overføres til VIGO OT i mars
– Søknader fra OT kan registreres etter utgått søknadsfrist

10



11



13


	Rådgiversamling 04.12.19
	Troms og Finnmark fylkeskommune
	Hvor kan elevene søke inntak?
	Opplæringsregion Nord (ORN)
	Søknad til andre fylker
	Informasjonssider og lenker
	Lysbildenummer 7
	For rådgivere på grunnskoler
	Lysbildenummer 9
	For rådgivere på videregående skoler
	Lysbildenummer 11
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Ungdomsrett



