Til deg som har søkt videregående opplæring
i Akershus for skoleåret 2017-2018

Viktig informasjon om
inntak, frister og plikter
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Her kommer viktig informasjon om hvordan inntaket foregår,
frister og plikter. Følger du ikke bestemmelsene, kan du heller
ikke påberope deg den lovfestede retten til skoleplass for
skoleåret som kommer.
 SLIK SVARER DU PÅ TILBUD:
• Svaret skal registreres på vigo.no.
Dersom du ikke har tilgang til Internett,
kan du svare skriftlig (brev/svarkort) til
inntakskontoret innen fristen. Du kan
ikke legge inn svar fra utlandet.
• Hvis du har lagt inn forhåndssvar da
du søkte og ikke vil endre dette svaret,
behøver du ikke å legge inn svar.
• Ønsker du å endre forhåndssvaret
ditt innen fristen 1. juli, gjør du det
på vigo.no.
• Du mister skoleplassen du har fått
tildelt dersom du ikke har registrert
forhåndssvar, og du ikke svarer
innen fristens utløp.
• Har du fått plass på førsteønsket ditt,
står du ikke lenger på venteliste til
lavere ønsker. Takker du nei til tilbud
om plass på førsteønsket ditt, vil du
derfor bli stående uten skoleplass
og ventelisteplassering.

• Dersom du har fått plass på et lavere
prioritert ønske, skal du svare ja eller
nei til om du tar denne plassen. Du
må også ta stilling til om du fremdeles ønsker å stå på venteliste til
høyere ønsker. Dersom du svarer nei
til tilbudet om plass på lavere ønsker,
står du uten skoleplass dersom du
ikke kommer inn på et høyere ønske.
Vi anbefaler derfor at du svarer ja til
både plass og venteliste.
• Dersom du ikke har fått plass på noen
av ønskene dine, må du svare på om
du fremdeles vil stå på venteliste.
Svarer du ja til venteliste, vil det gjelde
alle utdanningsprogram/programområder og skoler du har ført opp
på søknaden. Vær oppmerksom på
at det er mulig å rykke nedover på
ventelistene. Hovedgrunnen til at
dette kan skje, er dersom en søker har
fått medhold i klage på karakter og
dermed har fått høyere poengsum.

 SØKERE TIL LÆREPLASS
• Det er viktig at du informerer fylkeskommunen hvis du får læreplass.
Dette gjør du på formidling@afk.no
eller telefon 22 05 50 00.
• Søkere med ungdomsrett som kun
har søkt om formidling til læreplass,
men aldri fått et tilbud, vil bli kontaktet
av fylkeskommunen til høsten.
• Husk at du selv må være aktiv og
ta direkte kontakt med aktuelle
lærebedrifter!

 STIPEND FRA LÅNEKASSEN
Alle elever kan få utstyrsstipend, noen
får bostipend og noen får grunnstipend.
Er du over 18 år og borteboer kan du
også låne penger av Lånekassen til
videregående opplæring.
Så mye kan du få:
Utstyrsstipend
Er du elev i videregående skole og har
ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra
Lånekassen. Du får stipendet uansett
hvor mye foreldrene dine tjener eller
hvor stor formue de har, men du må
søke for å få stipend. Se hvor mye du
kan få på lanekassen.no/utstyrsstipend.
Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater får ikke utstyrsstipend,
men kan ha rett til lån og andre stipend.
Les mer om hva du kan få på lanekassen.no/larling.
Bostipend
Hvis du bor borte, kan du få bostipend.
Les mer på lanekassen.no/bostipend.

Grunnstipend
Har familien din særlig svak økonomi,
kan du få grunnstipend. Les mer på
lanekassen.no/grunnstipend.
Du kan også ha rett til:
- lån til skolepenger
- reisestipend
- forsørgerstipend hvis du har barn
- lån hvis du er 18 år og ikke bor
sammen med foreldrene dine. Les mer
på lanekassen.no/lanforelever
Slik søker du:
Søk om stipend på lanekassen.no eller
via vigo.no. Du bruker søknaden for
videregående opplæring.
Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også.
Du får svar på søknaden på Dine sider.
Les mer om stipend og lån på lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på
Facebook for deg i videregående skole:
facebook.com/lanekassen.vgs

 SKOLESKYSS
Elever i videregående opplæring i Akershus har rett til fri skoleskyss når de:
• er folkeregistrert i Akershus
• innenfor fylkesgrensen har en daglig
skolevei på minst 6 km mellom bosted
og skole, målt i gangavstand én vei
• går på landslinjer eller landsdekkende tilbud
Lærlingskolene og elever ved voksenopplæring omfattes ikke av skyssordningen.
Skyssberettigede elever får utlevert reisekort på skolen ved skoleårets begynnelse.

I skyssreglementet for Akershus er det
fastsatt at maksimal reisetid for elever
i fylkets videregående skoler er 15 timer
per uke. Av disse kan samlet ventetid
ikke utgjøre mer enn 10 timer per uke.
Dersom du mener tilbudet om skoleskyss ikke er i tråd med skyssreglementet, kan du, eventuelt via skolen,
ta kontakt med Ruter. Opprettholder
Ruter sitt vedtak, kan dette påklages
til den fylkeskommunale klagenemnden via Ruter. Klagefristen er tre uker
fra skysstilbudet er mottatt. For mer
informasjon om klagerett, se akershus.
vilbli.no. Se også ruter.no.

uker etter at meldingen om skoleplass er mottatt, eller etter at søkeren
burde ha skaffet seg kjennskap til
resultatet av inntaket. Klage på inntak
må begrunnes nøye og undertegnes
av søkeren. Vi minner imidlertid om
forskrift til opplæringsloven § 6-10 som
gjør det klart at søker ikke kan klage
på skoleplassering.

Les mer på skoleskyss.no.

Skoleplassen anses som akseptert når
du har takket ja til den tilbudte plassen
og har møtt opp på skolen den første
uken etter skolestart. Kan du ikke møte
på skolen en eller flere dager den
første uken, må du gi melding til skolen
om fraværet fra første fraværsdag.
Plassen vil ellers kunne bli gitt til en
annen søker.

 KLAGE PÅ INNTAK
Søkere som mener det er gjort en
feil ved behandling av søknaden, kan
i henhold til forvaltningslovens § 28
klage på avgjørelsen. Skriftlige klager
rettes til inntakskontoret senest tre

 SKOLESTART
Alle de videregående skolene starter
17. august. Se skolens hjemmeside for
tidspunkt.
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