Ofte stilte spørsmål
•

Har jeg rett på skoleplass?
- Er du mellom 15 og 24 år, har fullført grunnskolen eller tilsvarende kan du ha
rett på skoleplass. Les her for hvilke rettigheter som finnes:
http://www.vilbli.no/?Fylke=16&Artikkel=021443 Du kan også ta kontakt med
inntak til videregående opplæring på inntak@stfk.no

•

Skal jeg søke 1. februar eller 1. mars?
- Dersom du er usikker anbefaler vi deg å ta kontakt med rådgiver på den
skolen du er elev ved nå. Er du ikke elev ved en skole kan du ta kontakt med
oppfølgingstjenesten ved en videregående skole. For søknadsfrister kan du
lese her: http://www.vilbli.no/?Fylke=16&Artikkel=021447

•

Hvilke karakterer er det jeg konkurrerer med når jeg søker skoleplass?
- Til Vg1 konkurrerer du med karakterene fra 10. klasse/grunnskolen.
- Til Vg2 konkurrerer du med karakterene fra Vg1.
- Til Vg3 konkurrerer du med karakterene fra Vg2.
Gjør du omvalg så er det alltid karakterene fra trinnet under du konkurrerer
med.

•

Jeg skal søke «særinntak». Hvordan gjør jeg det?
- Det er ingenting som heter «særinntak». Du kan søke om ordinært inntak,
fortrinnsrett eller individuell behandling. Mer info om de ulike søknadstypene
finner du her: http://www.vilbli.no/?&Side=Artikkel&Artikkel=021449&Fylke=16

•

Jeg har søkt om fortrinnsrett eller individuell behandling. Kommer jeg inn på
1.ønsket mitt da?
- Du har ikke rett til å få plass på 1.ønsket ditt selv om du søker fortrinn eller
individuell behandling.
http://www.vilbli.no/?&Side=Artikkel&Artikkel=021449&Fylke=16

•

Hvor mange poeng kan jeg få når jeg søker skoleplass?
- Du konkurrerer alltid med karakterene dine. Poengsummen får du ved å
summere alle tallkarakterene og deretter dele på antall karakterer. Dette
gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Les mer om dette her:
http://www.vilbli.no/?Fylke=16&Artikkel=021449

•

Hvor mange poeng må jeg ha for å komme inn på det jeg ønsker meg?
- Vi lager ingen oversikt over inntakspoeng da dette varierer fra år til år. Her
kan du imidlertid finne ut hvor mange som har søkt ved siste inntak:
http://www.vilbli.no/?Fylke=16&Artikkel=021574

•

Hva betyr nærskole?
- Det er den eller de skolene som er innenfor 6 km av folkeregistrert adresse i
Trondheim. Det benyttes følgende nettsted for beregning av nærskole:
http://skoleskyss.stfk.no/

•

Hvor mange poeng får jeg når jeg søker nærskole?
- Du får ingen poeng, det er en teknisk beregning i vigo. Det er bare
karakterpoengene du kan gjøre noe med. Samme hvor gode karakterer du
har, vil du ikke komme inn på en skole som ikke er nærskolen din foran andre
søkere som har denne som nærskole. Les mer her:
http://www.vilbli.no/?Fylke=16&Artikkel=021572

•

Må jeg søke nærskolen min?
- Nei det må du ikke. Men hvis du ikke søker nærskolen din og ikke kommer
inn på de skolene du har søkt, så blir du tatt inn på en annen skole selv om du
ikke har søkt den. Du vil ikke bli prioritert inn på nærskolen din hvis du ikke har
søkt dit.

•

Hva betyr inntaksenhet for skoleplassen min?
- Utenfor Trondheim er ikke nærskole avgjørende. Men du vil bli prioritert til
skoleplass i den inntaksenheten du bor. Oversikt over inntaksenheter:
http://www.vilbli.no/?Fylke=16&Artikkel=021572&Side

•

Jeg vil endre søknaden min. Går det an?
Før søknadsfristen, 1. feb/1. mars, kan du endre søknaden din på vigo.no.
Etter søknadsfristen er det i utgangspunktet ikke mulig å endre søknaden.
Du kan sende en skriftlig søknad om å få endre. Du må begrunne hvorfor du
ønsker å endre søknaden.

•

Hvilke skoler kan legge til rette for at jeg kan drive med idretten min?
- Videregående skoler med idrettsfag er de som best kan legge til rette for en
kombinasjon med idrett og skole. Noen skoler legger til rette slik at du kan
bruke lengre tid på utdanningen din, og noen skoler har egne trenere i enkelte
idretter. Oversikt over skolene finner du her:
http://www.vilbli.no/?Fylke=16&Artikkel=021656

•

Jeg skal flytte til Sør-Trøndelag og trenger skoleplass i videregående
opplæring. Får jeg det?
- Du har rett til videregående opplæring i det fylket du er folkeregistrert 1.
mars. Her kan du lese mer om flytting til Sør-Trøndelag fylkeskommune:
http://www.vilbli.no/?Side=Artikkel&amp;Artikkel=021782&amp;Fylke=16

•

Jeg skal flytte til et annet fylke. Får jeg skoleplass der?
- Ja, det vil du få om du følger reglene for flytting. Du har rett til videregående
opplæring i det fylket du er folkeregistrert 1. mars. Ta kontakt med den
fylkeskommunen du skal flytte til for å høre hvilke regler de har for flytting.

•

Kan jeg bytte skole etter skolestart?
- Ta kontakt med rådgiver på skolen du er kommet inn på for å høre hvilke
muligheter du kan ha.

•

Jeg skal være utvekslingselev i et annet land ett år. Hvordan gjør jeg det når
jeg kommer tilbake?
- Før du reiser må du ta kontakt med skolen i Sør-Trøndelag du er elev ved
slik at de vet at du reiser. Dersom skolen kjenner til at du skal være ute ett år
trenger du ikke søke skoleplass for det året du skal tilbake. Ønsker du derimot
å bytte til en annen skole i Sør-Trøndelag når du kommer tilbake, må du søke
på www.vigo.no. Husk at det er du selv som må sørge for å ta med
kompetansebeviset fra utlandet og levere dette til skolen i Norge. Her kan du
lese mer om elevutveksling: http://www.vilbli.no/?Fylke=16&Artikkel=021794

•

Må jeg svare på tilbud om skoleplass?
- Ja, du må svare på det tilbudet du har fått. Du kan legge inn forhåndssvar
samtidig som du søker, eller senere.
- Hvis du ikke svarer vil du miste skoleplassen din.
- Hvis du ikke kommer inn på førsteønsket, må du først svare ja til det tilbudet
du har fått. Du må også svare ja eller nei til om du vil står på venteliste til
høyere ønske. Les mer her: http://www.vilbli.no/?Fylke=16&Artikkel=021448

•

Hva skjer hvis jeg svarer nei til en skoleplass?
- Da mister du skoleplassen din.
- Du vil ikke automatisk få et nytt tilbud ved andreinntaket.
- Alle har rett på et skoletilbud, men velger du å si nei til det tilbudet du har fått,
kan det hende du blir stående uten skoleplass.

•

Jeg har kommet inn på 1.ønsket mitt, men jeg vil heller ha 2.ønsket. Kan jeg
det?
- Når du har kommet inn på 1. ønsket ditt så kommer du ikke på venteliste på
2. eller 3. ønsket.

•

Jeg står på venteliste. Hva er sjansen for å komme inn?
- Vanskelig å si. Det kommer an på om noen takker nei til plassen. Hvis du
ikke kommer inn i 2. inntak i august så kan du komme inn ved skolestart.

•

Jeg kom inn på 2.ønsket mitt i inntaket i juli. I inntaket i august kom jeg inn på
1.ønsket. Jeg vil heller ha tilbake 2.ønsket. Går det an?
- Nei, det går ikke. Du svarte ja til plass og ja til venteliste etter inntaket i juli.
Da du så kom inn på 1.ønsket ditt, mistet du plassen du fikk i inntaket i juli.

•

Jeg er innvandrer, har jeg rett til skoleplass i Norge?
- For å ha rett til videregående opplæring må du ha lovlig opphold i landet. I
tillegg må du ha:
o gjennomført norsk grunnskole eller
o gjennomført allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller
o tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for
voksne, vurdert av kommunen.
-

Les mer her:
http://www.vilbli.no/?Side=Artikkel&amp;Artikkel=021787&amp;Fylke=16

•

Kan jeg søke skoleplass i et annet fylke?
- Ja, du kan søke Sør-Trøndelag fylkeskommune om gjesteelevsgaranti.
Søknaden må være dokumentert og begrunnet og fylket vil vurdere søknaden
ut fra dette. Søknadsskjema finner du her:
http://www.vilbli.no/?Side=Artikkel&amp;Artikkel=021799&amp;Fylke=16

•

Hvordan søker jeg læreplass?
- Du må selv levere søknad med CV til aktuelle arbeidsgivere/lærebedrifter.
Du kan bli innkalt til intervju, og det er bedriften selv som avgjør hvem som
skal få jobben. Karakterer er ikke nødvendigvis det viktigste, men at du har lite
fravær fra skolen og har tallkarakter i kroppsøving.
- I tillegg må søke på www.vigo.no

•

Hva hvis jeg ikke får læreplass?
- Dersom du har satt påbygning til generell studiekompetanse som ditt andre
ønske på vigo.no, kan du få tilbud om skoleplass hvis du ikke har fått
læreplass ved utgangen av august.
- Det kan bli opprettet Vg3 i skole på enkelte programområder hvis det er
mange som ikke har fått læreplass. Dette avgjøres i september.

