Håndbok
Overgang grunnskole -> videregående opplæring
Overgang videregående opplæring -> bedrift
Overgang videregående opplæring -> høyere utdanning

Håndbok for skoler, kommuner og fylkeskommunen
Innledning:
«Håndbok for overganger mellom grunnskole -> videregående opplæring» er første trinn i et større
arbeid for å styrke prosesskvaliteten i overgangene fra grunnskolen til videregående opplæring,
overgang i videregående opplæring og overgangen fra videregående opplæring til opplæring i
bedrift/universitet/høyskole/arbeidsliv. Fylkeskommunen har et pådriver- og koordineringsansvar for
dette arbeidet i kraft av sin rolle som regional utviklingsaktør. Fylkeskommunene er også tildelt
koordineringsansvaret for de fylkesvise «Partnerskap for karriereveiledning» som ble opprettet for å
styrke regional koordinering, sørge for samordning og støtte lokale behov i arbeidet med yrkes- og
utdanningsveiledning.
Hovedfokus for håndboka er prosesskvalitet, herunder årshjul for overgangene med fokus på «Når? –
Hva? – Hvem?». I trinn en har det vært jobbet systematisk med overgangen fra grunnskolen til
videregående opplæring og overgangen i videregående opplæring. Ungdomsskolene og de
videregående skolene har vært involvert i arbeidet sammen med Fagenhet for videregående opplæring
(FVO) i Sør-Trøndelag fylkeskommune. I trinn to skal det gjennomføres et tilsvarende arbeid for
overgangen fra videregående opplæring til opplæring i bedrift/universitet/høyskole/arbeidsliv.
Håndboka vil være et dynamisk dokument, som på sikt kun vil foreligge i elektronisk utgave på
fylkeskommunens hjemmeside, for å sikre at alle opplysninger til enhver tid er oppdatert.
Parallelt med arbeidet med prosesskvalitet vil Sør-Trøndelag fylkeskommune ta et pådriver- og
koordineringsansvar for å videreutvikle vår felles strukturkvalitet på arbeidet med overganger. Det
vil si at det vil jobbes systematisk med støttestrukturene knyttet til arbeidet med overganger.

Overgang fra grunnskole til videregående opplæring
Når
August
September

Oktober

November

Hva
Skolestart 10.trinn
 Orientering til foresatte om søknadsprosessen til
videregående opplæring
 Laste inn 10.klassinger/avgangselever til vigo skole
Elever som ikke har norsk personnummer sendes på
epost med navn, fødselsdato og kjønn.
 Hospitering grunnskole og vgo
 Årlig rådgivingskonferanse
 Frist for å melde elever til STFK etter
inntaksforskriftens §§ 6-15 og § 6-17. Frist 1.
oktober Har ikke ungdomsskole fått tilbakemelding
innen nyttår gir meldingen tilstrekkelig
dokumentasjon for å søke etter meldte paragraf
 Vilbli.no åpner for nytt skoleår 15. oktober
 Publisering av skjema for neste års inntak på
STFK.no
 Hospitering i vgo i uke 45 og 46

Hvem
Ungdomsskole

Ungdomsskole og
videregående skole
STFK
Ungdomsskole

FVO
Ungdomsskole og
videregående skole
FVO

Desember
Januar










Februar








Mars





April





Regionsamlinger om overganger
Forberede dokumentasjon som skal følge søknad
om individuell vurdering, jf. vedleggsskjema
vigo.no åpnes for å søke ca. 8. januar
Vigo skole åpnes: følge opp avgangselever
og søknadsprosessen
Laste inn terminkarakterer i vigo skole
Frist 20. januar
Søke videregående opplæring på vigo.no for søkere
etter forskrift til opplæringslova § 6-8
Frist 1. februar. Gjelder for følgende søkere:
o § 6-15, 6-17, 6-18, 6-19, 6-22, 6-25
o har enkeltvedtak om særskilt
språkopplæring etter opplæringslova § 2-8
o er nylig kommet til Norge
Vedleggsskjema med dokumentasjon sendes FVO
Skrive sakkyndig vurdering om særskilt
utdanningsprogram. Sendes FVO. Frist 1.februar
Søke videregående opplæring på vigo.no Frist
1.mars
Søker med behov markerer i vigo.no at
meldingsskjema sendes FVO.
Sende idretts- og musikkattester til FVO. Frist 1.
mars
Søkere til landsdekkende linjer og landslinjer skal
søke på vigo.no gjennom hjemfylket sitt
Søkere fra Sør-Trøndelag til grensetilbud i NordTrøndelag og Hedmark skal søke vigo.no gjennom
hjemfylket sitt
Sende søknad til FVO om gjesteelevsøknad i andre
fylker for søkere som:
o Søker på tilbud som ikke finnes i SørTrøndelag
o Søker av andre individuelle årsaker
o Søknadsskjema: Gjesteelevsgaranti
Saksbehandling fortrinnsrett
Vg1 idrett; sende søkerlister til de videregående
skolene
Vg1 MDD; sende søkerlister til de videregående
skolene
Fortrinnsinntaket
o Søkeren får tilbud om plass med svarfrist
o De videregående skolene og PPT for
videregående får tilsendt oversikt over
søkerne
Starte arbeidet med søkerne som er tatt inn med
fortrinnsrett
o Invitere søker/foresatte/grunnskole til
samtale

Ungdomsskole
FVO
Ungdomsskole

Søker og
hjelpeinstans

PPT for
videregående
Ungdomsskole og
søker

FVO

FVO

Videregående skole

o Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP
Sende etterlysningsbrev til søkere som mangler
dokumentasjon
o Inntaksgrunnlag og oppholdstillatelse for
minoritetsspråklige
 Sende meldingsskjema og evt vedlegg til FVO
Frist 1. mai







Mai

Tilbudsstrukturen vedtas i Fylkestinget i mai
Skolene gjennomfører opptaksprøver for MDD
Videregående skole melder til FVO hvilke søkere
som tas inn etter ferdigheter til MDD og IDR. Frist
20. mai
 Prøveinntak sendes til de videregående skolene og
PPT for videregående i månedsskiftet mai/juni
 Ettersende dokumentasjon på flytting. Gjelder for
de som flytter etter 1.mars. Frist 1.juni
Juni
 Oversende vedleggsskjema § 6-26 på søkere som
mangler vurdering i over halvparten av fagene
Frist 20. juni
 Laste inn standpunkt- og eksamenskarakterer i vigo
skole. Frist 20. juni
Juli
 1. inntak til plass i vgo
 Svar på tilbud på vigo.no
 Velkomstbrev sendes til elevene
 Endringer av karakterer etter klage blir tatt til følge
ved 2. inntaket
o FVO mottar resultat på klager på
eksamenskarakterer fra Fylkesmannen
o Ungdomsskolene sender resultat av klager
på standpunktkarakterer
August
Skolestart videregående opplæring
 Tilbud om plass etter 2. inntak
 Svar på tilbud på vigo.no
 Annonsering av ledige skoleplasser på STFKs
hjemmeside
 Inntaket overføres til videregående skole etter 2.
inntaket.
o Fyller opp ledige plasser etter venteliste
o Inntaket er over 1. september
o Individuelle plasseringer fra FVO kan
forekomme etter at inntaket er overført til
skolene
Overgang i videregående opplæring
Når
August

Hva

PPT for
videregående og
videregående skole
FVO

Ungdomsskole
Fylkestinget
Videregående skole
FVO

Søker

Ungdomsskole

FVO
Søker
Videregående skole
FVO

Ungdomsskole

FVO
Søker
FVO

Hvem




2. inntak ca 7. august
Svar på tilbud på vigo.no
Velkomstbrev sendes til elevene

FVO
Søker
Videregående skole



September

Oktober

Annonsering av ledige skoleplasser på STFKs
hjemmeside
 Inntaket overføres til de videregående skolene etter
2. inntaket
o Fyller opp ledige plasser etter venteliste
o Inntaket er over 1. september
o Individuelle plasseringer fra FVO kan
forekomme etter at inntaket er overført til
skolene
 Elevene lastes inn i Extens etter 2. inntaket
 Ajourhold av elever i Extens. Frist 1. september
o Merk! Rutinene for Extensarbeidet følges
Skolestart!
 Ta imot elevene
 Samtale med elever som på bakgrunn av søknader
om individuell vurdering (1.februar) samt
meldingsskjema (1.mars), har behov for at det
opprettes rask kontakt med skolen
 Etter tilmelding – snarest utarbeide ny sakkyndig
vurdering for elever hvor det er åpenbart at behovet
ikke kan løses innenfor det ordinære
opplæringstilbudet
 For elever med uavklart behov for
spesialundervisning: Vurderer og prøver ut tiltak
innenfor det ordinære opplæringstilbudet med sikte
på å gi elevene tilfredsstillende utbytte uten behov
for spesialundervisning
 Tilmelding til PPT med vedlagt pedagogisk rapport
for elever som ønskes vurdert for
spesialundervisning
 Skrive – etter tilmelding - fortløpende sakkyndige
vurderinger om behov for spesialundervisning for
inneværende skoleår
 Fatte fortløpende vedtak om spesialundervisning for
inneværende skoleår
o Ved klager, hvor vedtaket opprettholdes,
sendes klagen til FVO som videreformidler
til Fylkesmannen
 Vilbli.no åpner for nytt skoleår 21. august
 Hospitering avtales mellom grunnskole og vgo





Årlig rådgivingskonferanse
Publisering av skjema for neste års inntak på
STFK.no
Merk! De som avbryter opplæringen før 1.
november vil ikke bruke av opplæringsretten sin.
Hospitering i vgo i uke 45 og 46




«Karrieredagene» i STFK
Regionsamlinger om overganger


November

FVO
FVO

FVO
Videregående skole
Videregående skole
PPT

Videregående skole

PPT

Videregående skole
Videregående skole
og FVO

Ungdomsskole og
videregående skole
STFK
FVO

Ungdomsskole og
videregående skole
FVO
Videregående skole,
PPT og FVO



Desember




Januar








Februar








Mars
April





Gjesteelever: Tilbakemelding til FVO på elever fra
andre fylker med vedtak om spesialundervisning
Frist 30. november
Søke fra Vg1 stud.spes til Vg2 i Norfolk
Frist 1. desember
Gjesteelever: Sende refusjonskrav til hjemfylke ved
behov for spesialundervisning. Frist 15. desember
Melde om mulige søkere til utvidet opplæringstid til
FVO. Jf forskrift til opplæringslova §§ 6-19 og 6-32
Frist 15. desember
vigo.no åpnes for å søke ca. 8. januar
Vigo skole åpnes: Følge egne elevers søknad og
søkerstatistikk til Vg1
Søke videregående opplæring på vigo.no for søkere
etter forskrift til opplæringslova § 6-8
Frist 1. februar. Gjelder for følgende søkere;
o § 6-30, 6-32, 6-35, 6-38
o med enkeltvedtak om særskilt
språkopplæring etter opplæringslova § 3-12
o er nylig kommet til Norge
Ferdigstille 1. terminkarakterer i Extens
Vedleggsskjema med dokumentasjon legges i
elevmappa i elark
Innmelding av mulige lærekandidater til FVO og PPT
Frist januar
Søke videregående opplæring på vigo.no Frist
1.mars
Søkere til landsdekkende linjer og landslinjer skal
søke på vigo.no gjennom hjemfylket sitt
Søkere fra Sør-Trøndelag til grensetilbud i NordTrøndelag og Hedmark skal søke vigo.no gjennom
hjemfylket sitt
Søkere fra Hedmark, Møre og Romsdal og NordTrøndelag til grensetilbud i Sør-Trøndelag skal søke
vigo.no gjennom hjemfylket sitt
Meldingselever:
o Søker markerer i vigo.no at meldingsskjema
legges i elevmappa i elark
Sende søknad til FVO om gjesteelevsøknad i andre
fylker for søkere som:
o Søker på tilbud som ikke finnes i SørTrøndelag
o Søker av andre individuelle årsaker
o Søknadsskjema: Gjesteelevsgaranti
Søknad om forlenga uttaksramme. Frist 1. mars
Saksbehandling fortrinnsrett
Fortrinnsinntaket
o Søkeren får tilbud om plass med svarfrist
o De videregående skolene og PPT for
videregående får tilsendt oversikt over
søkerne

Videregående skole

Søker
FVO
Videregående skole

FVO

Søker og
hjelpeinstans

Videregående skole

Videregående skole

FVO
FVO

o






Mai







Juni




Juli









Starte arbeidet med søkerne som er tatt inn
med fortrinnsrett
o Invitere søker/foresatte/grunnskole til
samtale
o Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP
Etterspørre manglende dokumentasjon fra søkere
Etterspørre inntaksgrunnlag og oppholdstillatelse
for minoritetsspråklige fra søkere
Etterspørre elever på 3-årig løp fra skolen.
Frist 1. mai
Etterspørre elever med reservert plass
(utvekslingselever, forlenget uttaksramme m.m.) fra
skolene. Frist 1. mai
Søknader om permisjoner og reservasjoner samt
utsetting/avbrudd («annullering») Frist 1. mai
Tilbudsstrukturen vedtas i Fylkestinget i mai
Skolene gjennomfører opptaksprøver for MDD
Skolene gjør vurderinger av søkere som tas inn etter
ferdigheter til MDD og IDR
Prøveinntak sendes til de videregående skolene og
PPT for videregående i månedsskiftet mai/juni
Ettersende dokumentasjon på flytting. Gjelder for
søkere som flytter etter 1.mars. Frist 1. juni
Ferdigstille sluttvurdering og eksamenskarakterer i
Extens. Frist 20. juni
o Merk! Rutinene for Extensarbeidet følges
§ 6-37 Inntak på individuelt grunnlag som
fulltidselev for søkere som ikke har bestått i alle fag
o Skjema legges i elevmappa. Frist 20. juni
o Samleskjema sendes inntak@stfk.no
Frist 20. juni
1. inntak ca 10. juli
Dokumentasjon på meldingselever ligger i
elevmappa
Svar på tilbud på vigo.no
Velkomstbrev sendes til elevene
Sende beskjed til FVO om evt endringer etter klage.
Endringer på karakterer blir tatt med til 2. inntak
Karakterer fra sommerskolen blir tatt med til 2.
inntak
Inntakslister på solgte plasser blir sendt skolene

Overgang fra videregående skole til formidling
Når
Hva
Desember- Avklare status på vg2-elevene
Januar
 Kartlegge hvor elevene er på YFF, hvem har fått avtaler
om læreplass, hvem trenger evt. tilpasninger mm.
 Samarbeid med aktuelle opplæringskontor
 Gjennomføre nødvendige intensivkurs

Videregående skole
og PPT for
videregående

FVO

Søker/
videregående skole
Fylkestinget
Videregående skole

FVO

Søker
Videregående skole

FVO
Videregående skole
Søker
Videregående skole
Videregående skole
FVO

Hvem
Videregående skole

Februarmai

Juli

August
(medio)

September

Søke læreplass
 Søke på vigo.no
Frist: 01. mars. (lærekandidater 01.februar)
 Viktig: Sende søknad med CV til bedrifter man søker
læreplass hos.
Skolen følger opp egne elever i forhold til læreplass. Fyller ut
skjema, returnerer
 Kartlegger status på læreplassituasjonen, hvor de har
vært i YFF i de ulike periodene, evt. ulike grep for å på
læreplass, tilpasninger som må gjøres.
 Elevene skal svare på en questback om søkeprosessen
og status.
 Skjema fås av FVO og returneres innen oppsatt dato
Frist mai/juni
Tilbakemelding til søkere:
 Oppfølging av Questback; tilbakemelding og
avklaringer om status på læreplass, også i forhold til de
som ikke har fått læreplass.
SMS/EPOST sendes ut.
 Sender brev til søkere som ikke har fått læreplass med
informasjon om viktige datoer, vg3 i skole og
læreplasskurset, samt en svarslipp om status. Svarfrist:
August
Avklaringsmøte med aktuelle elever ved skolene
 Status for skolens elever i forhold til prosessen som
har vært kjørt i løpet av våren/forsommeren.
 Info om VG3 i skole og læreplasskurs
 Elever som ikke har fått læreplass deltar på
intensivkurs «Veien til læreplass» Varighet ca 5 dager.
Oversikt vg3 i skole

Overgang fra videregående skole til lærekandidater
Når
Hva
August Søknad ekstraordinært tilskudd
desember
 Klargjøring av søknad om ekstraordinært tilskudd med
søknadsfrist 1. oktober
Januar Søke VIGO
mars
 Bistå ungdommene til å søke på vigo.no innen 1.
februar
 Ta imot søknader, og gå gjennom disse
Sørge for at bedrifter har tilstrekkelig informasjon om
ordningen og den eventuelle ungdommen
Mars-juni
Prosess
 Gjennomføre samtaler med FVO og bedrift




Sakkyndig uttalelse utarbeides ved behov
«Inntakssamtaler» som kartlegger eventuelle søkere
mot grunnkompetanse
Veiledningsbesøk i bedrifter

Søker
Søker

Videregående skole
Formidlingskoord.
Søker
Videregående skole
/ FVO
FVO

FVO
Søker

FVO/ Videregående
skole / Søker
FVO
Søker
FVO

Hvem
FVO, OLK/bedrift

Videregående skole,
Søker
FVO

Søker, Videregående
skole
PPT
Videregående skole
FVO

Oppfølgingstjenesten (OT)
Når

Hva
OT-lister
Januar Gjennomgang av OT-lister (bla med «rett OT-kode»)
februar
på ungdommene som står registrert i
oppfølgingstjenesten.
Frist 15. februar
OT-samling/ arbeidsdag i OTTO.
Mars Oversikt over ikke-søkere blir overlastet fra VIGO til
april
OTTO. Rydder i lister, sende tilbake ungdommer som
er på lista ved en «feil».
 OT- veileder oppretter kontakt med ikke-søkere og
brev sendes ut
OT-lister
Juni
 Gjennomgang av OT-lister (bla med «rett OT-kode»)
på ungdommene som står registrert i
oppfølgingstjenesten.
Frist 15.juni
September OT-samling/ arbeidsdag i OTTO.
 Overføring fra VIGO til OTTO av søkere som har
takker nei til skoleplass og de som har sluttet etter
skolestart.
 Det sendes ut brev til de som har sluttet, med info
om OT. Samme informasjon til foresatte av de unge
under 18 år.
November OT-lister
 Gjennomgang av OT-lister (bla med «rett OT-kode»)
på ungdommene som står registrert i
oppfølgingstjenesten.
Frist 15. november

Hvem
OT-veiledere

FVO

OT-veileder

OT-veiledere

FVO
OT-veileder

OT-veiledere

Håndbok overgangen vgo - høyskole/universitet
Når

Hva

August






Hvem

Skolene må ha oversikt over hvem som har rett på
ny, utsatt og særskilt eksamen.
Skolene må ha oversikt over minoritetsspråklige
som skal følge læreplan i norsk for elever med
kort botid i Norge.
Sjekke inntaksgrunnlaget til nye elever på Vg2 og
Vg3 – også fra andre fylker.
Gjennomføre oppstartsamtale og elevsamtale ihht

Rektor

Rektor
Inntaksansvarlig
ved skolene

STFKs Prosedyre for gjennomføring av oppstartsamtale Videregående skole
og elevsamtale.

September

Fristen for oppmelding til privatisteksamen
15. september.

Privatist

Sjekke programområde for å sikre at riktig
fagkombinasjon er på plass.

(mangler vurdering
i ett eller flere fag)



Godkjenne utenlandsopphold – må foreligge en
skriftlig avtale i forkant av utenlandsoppholdet

Videregående skole



Frist for oppmelding til Ny, utsatt og særskilt
prøve 1. oktober

Elev



Sende inn oversikt over minoritetsspråklige som
har vedtak om særskilt språkopplæring til FVO

Elev



Samling om Utdanningsvalg (rådgivere,
utdanningsvalgslærere, opplæringskontor)

Videregående skole

Søker

Skoleeier

Oktober



Halvårig realfagskurs NTNU– søknadsfrist 15.
oktober. Søker via NTNUs søknadsweb

November



Ny, utsatt og særskilt prøve og privatisteksamen – Skoleeier /
videregående skole
fra medio november

Desember



Ny, utsatt og særskilt prøve og privatisteksamen –
til medio desember
Bachelorstudiet i utøvende musikk ved NTNU
søknadsfrist 15. desember. Søke via NTNUs
søknadsweb.
Norges musikkhøgskole – søknadsfrist 15.
desember. Søke via Norges musikkhøgskoles
søknadsweb.

Skoleeier /

Frist for oppmelding til privatisteksamen
1. februar
Kjøre testvitnemål i god tid før eksamensfrist

Privatisten



Utdanningsmesse (Trondheim spektrum) – elever
i vgo deltar på eget initiativ på kveldstid. Noen
skoler har åpning for å delta på dagtid.

Elev



Søknadsfrist til høyere utdanning med frist 1.
mars.

Søker




Januar




Februar





Søkere til Politihøgskolen
Søkere til luftfartsfag ved UIT Norges Arktiske
Universitet
Søkere med utanlandsk utdanning utanfor Norden

videregående skole

Søker

Søker

Videregående skole





Søkere som søker med realkompetanse
Søkere som søker om tidleg opptak
Søkere som søker om særskilt vurdering

Mer informasjon: https://www.samordnaopptak.no


Universitetsturne – besøk på alle videregående
skoler

Universitetsturneen

Søkere med tilretteleggingsbehov i høyere
utdanning
Film om tilretteleggingsmuligheter ved NTNU
https://innsida.ntnu.no/tilrettelegging



Lage oversikt over søkere med
tilretteleggingsbehov i høyere utdanning.

Mal for samtale er under utarbeidelse.

Mars

Videregående skole

Skoleeier



Det er mulig å søke om betinget opptak og
dispensasjon ved opptak. Les mer om dette på
følgende lenke særskilt vurdering.

Søker



Sommerskolen Tiller vgs
Søknadsfrist 1. april for Vg2-elever, lærlinger, OT

Elev/privatisten



Ettersendelse av dokumentasjon til Samordna
opptak for de med søknadsfrist 1. mars. Frist
20. mars.

Søker



Søknadsfrist høyere utdanning 15. april



Ta kontakt med høyskole/universitet for å varsle
Søker
om tilretteleggingsbehov i høyere utdanning.
Tilbud om tilrettelegging kan variere fra studiested
til studiested.

Mai



Ettersendelse av dokumentasjon til Samordna
opptak for ordinær søknadsfrist. Frist 10. mai.

Søker

Juni



Produsere vitnemål

Videregående skole



Søknad via samordnet opptak, kontroller at
vitnemål er lagt inn, evt. last opp vitnemål selv.
Frist 1.juli.
Frist for omprioritering av studieønsker høyere
utdanning. Frist 1. juli

April



Søker

Søker

Søker

Sommerskolen Tiller vgs
 Søknadsfrist umiddelbart etter skoleslutt for
Vg1-elever
Juli



Elev
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