
Huskeliste for å søke videregående opplæring på vigo.no.   

 

1. Undersøk de ulike informasjonssidene om studieprogram og videregående skoler.  

Se på vilbli.no, utdanning.no, og lenkene som er lagt ut på rådgiverfanen på 

Nannestad ungdomsskole sin nettside.  

 

• Denne youtube filmen gir også et fint overblikk over de ulike 

studieprogrammene en kan søke i Viken.  «PÅ HJUL – en film om mulighetene 

innen videregående opplæring» 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BHo0OGUkTfM&feature=

share.  

  

2. Gjør deg kjent med fristene som rådgiver har satt for elevene. Det er viktig at elvene 

følger disse fristene. De ligger ute på rådgiverfanen på Nannestad ungdomsskoles 

nettside. 

 

 

3. Forsikre deg om at du enten har MinID eller BankID. Har du ikke dette må du bestille 

det omgående. Det tar ca. en uke å få tilsendt MinID i posten.  

 

4. Elevene setter opp søknaden sin på vigo.no. De logger seg inn med enten MinID eller 

BankID. Rådgiver har gått rundt i alle klassene på 10.trinn og vist hvordan en skal 

legge inn en søknad på vigo. Dersom noen elever ikke har vært til stede ved disse 

gjennomgangene, skal det likevel være mulig å søke på egenhånd. Foresatte 

oppfordres til å bistå elevene i å søke.  

 

 

5. Husk å sette opp minst 3 ulike studieprogrammer!  

 

6. Du kan søke flere skoler, opp til 10 på hvert studieprogram. Det lønner seg at 1 av 

disse er en nærskole. 

 

7. Søker du nærskole får du 100 poeng ekstra (i tillegg til poengsummen som regnes ut 

fra standpunkt- og eksamenskarakterer) og blir dermed prioritert på disse skolene. 

NB! Elever er prioritert, men de er ikke sikret en plass på sin nærskole.  

 

8. Når du skal fylle ut tilleggsopplysninger må du velge en type matte: praktisk matte 

eller teoretisk matte. Noen må også velge et fremmedspråk hvis de søker 

studieforberedende. Det dere setter opp på vigo er ikke endelige avgjørelser, men 

veiledende for de videregående skolene dere søker dere inn på. Endelig valg tas først 

ved skolestart i august.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BHo0OGUkTfM&feature=share
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BHo0OGUkTfM&feature=share


9. Selv om du får en kvittering når du har fullført søknaden på vigo.no, er det mulig å 

gjøre endringer frem til 1. mars. Det er ubegrenset hvor mange ganger dere kan 

endre søknaden frem til dette.  

 

10. Alle skal ha lagt inn en søknad i vigo-systemet før vinterferien i uke 8. Du kan 

fortsatt gjøre endringer etter dere har lagt inn en søknad.  

 

11. Det er ønskelig at elever søker hjemme med foresatte. Dersom elevene ikke får gjort 

dette vil det være mulig å få hjelp av rådgiver med å søke i uke 7. (uken før 

vinterferien). Rådgiver vil komme inn i en undervisningstime og hjelpe elevene med å 

søke.  

For å skulle kunne hjelpe elevene med å sende inn en søknad må elevene ha med seg 

MinID på skolen hver dag denne uka 14.-18. februar. Legg den i sekken, så er man 

sikker på at den er med. Elevene som skal bruke MinID må også ha fødsels- og 

personnummer med seg på skolen for å kunne søke.  

 

12. Husk den interne søknadsfristen onsdag 23. februar. For at rådgiver skal rekke å 

gjennomgå alle søknadene og se at de er korrekt utfylt må søknaden på Vigo.no være 

ferdig innen denne datoen. Hvis noen gjør endringer etter denne datoen, er det ikke 

sikkert rådgiver vil ha mulighet til å gjennomgå søknaden. Om det skulle være noe 

feil/ugyldig med søknadene vil rådgiver ta kontakt i vinterferien per. tlf og på teams. 

 

 

13. Alle har rett på å få et skoletilbud, så pust med magen!   

 

 

Ønsker dere masse lykke til med innsøking til videregående opplæring.       

Har dere spørsmål, ta kontakt med rådgiver, Tord Røland på mail: 

tord.roland@nannestad.kommune.no eller tlf: 47699026.  

mailto:tord.roland@nannestad.kommune.no

