
 

 

Utdanningstilbud ved nærskolene.  

For elever bosatt i Nannestad kommune:  

 

Inntaket til Vg1 for skoleåret 2021/2022 følger en såkalt nærskoleordning. Det betyr at du fritt kan 

søke de utdanningsprogrammene og skolene du ønsker i Viken fylke, men du vil bli prioritert til 

nærskolen din. 

• Nærskolen din blir valgt ut ifra ditt postnummer. 

• Du får 100 ekstrapoeng for å søke din nærskole, såkalt nærskolepoeng 

• Du kan ha flere ulike nærskoler avhengig av hvilket utdanningsprogram du ønsker å gå på 

For mer informasjon om inntaksregler med poengsum og karakter kan du kikke på denne lenken: 

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/inntaksregler-og-poengberegning/a/032609.  

 

 

For å sjekke hvilke nærskoler som gjelder for din postkode kan du benytte deg av lenkene 

nedenfor: 

• https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/soke-skoleplass/finn-din-

narskole-i-viken.91086.aspx  

• https://v2.vilbli.no/Data/Artikkelvedlegg/031438/OvreRomerike.pdf  

 

Merk deg også at noen utdanningsprogram er unntatt nærskoleprinsippet ettersom de er særskilte (det 

er fordi det er få av disse programmene i fylket). Det vil si at alle søkere fra Viken fylkeskommune 

søker/konkurrerer på likt grunnlag på plasser til disse programmene.  

Disse utdanningsprogrammene er:  

• Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM) 

    Som blant annet undervises ved Nannestad vgs. 

• Håndverk, design, og produktutvikling (DT) 

      Som blant annet undervises ved Skedsmo vgs. 

• Musikk, dans og drama (MD) 

      Som blant annet undervises ved Jessheim og Lillestrøm vgs. 

• Naturbruk (NA) 

     Som undervises ved Hvam vgs.  

 

Det er også noen programområder som kun tilbys på enkelte skoler som regnes som fylkesdekkende 

og derfor ikke gir nærskolepoeng. Noen eksempler på slike programområder er: 

• Yrkesfag med studiekompetanse (SK – 3-årig) 

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/inntaksregler-og-poengberegning/a/032609
https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/soke-skoleplass/finn-din-narskole-i-viken.91086.aspx
https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/soke-skoleplass/finn-din-narskole-i-viken.91086.aspx
https://v2.vilbli.no/Data/Artikkelvedlegg/031438/OvreRomerike.pdf


 
• Yrkes- og studiekompetanse (YSK – 4-årig) 

• Toppidrett  

• International baccalaureate (IB) 

Komplett liste over disse programmene finner du på denne lenken nedenfor: 

https://viken.no/felles-vgs/for-elever/reglement-og-rutiner/inntak/  

 

Studieprogram med nærskoleordning for elever bosatt i Nannestad 

kommune:  

Nannestad Videregående:  

• Helse og oppvekstfag 

• Idrett  

• Medier og kommunikasjon 

• restaurant- og matfag  

• Salg, service og reiseliv 

• Studiespesialisering 

Se skolekatalog for Nannestad vgs. (https://issuu.com/nannestadvgs/docs/skolekatalognvgs_2018) 

med informasjon om alle studieprogrammene ved skolen. Med nærskoleordningen vil Nannestad vgs. 

være aktuell for mange søkere fra Nannestad ungdomsskole. Se også Nannestad vgs. sitt 

utdanningstilbud på deres nettsider (https://viken.no/nannestad-vgs/utdanningstilbud/).  

  

Eidsvoll: 

• Bygg- og anleggsteknikk 

• Elektrofag 

Informasjon om Eidsvoll vgs. sitt utdanningstilbud finner du på deres nettsider 

(https://viken.no/eidsvoll-vgs/utdanningstilbud/). 

 

 

Skedsmo:  

• Bygg- og anleggsteknikk 

• Elektrofag 

Informasjon om Skedsmo vgs. sitt utdanningstilbud finner du på deres nettsider 

(https://viken.no/skedsmo-vgs/utdanningstilbud/).  

 

 

https://viken.no/felles-vgs/for-elever/reglement-og-rutiner/inntak/
https://issuu.com/nannestadvgs/docs/skolekatalognvgs_2018
https://viken.no/nannestad-vgs/utdanningstilbud/
https://viken.no/eidsvoll-vgs/utdanningstilbud/
https://viken.no/skedsmo-vgs/utdanningstilbud/


 
Jessheim: 

• Helse- og oppvekstfag 

• Kunst, design og arkitektur 

• Teknologi- og industrifag 

• Studiespesialisering 

Informasjon om Jessheim vgs. sitt utdanningstilbud finner du på deres nettsider 

(https://viken.no/jessheim-vgs/utdanningstilbud/).  

 

 

Lørenskog: 

• Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign.  

Informasjon om Lørenskog vgs. sitt utdanningstilbud finner du på deres nettsider 

(https://viken.no/lorenskog-vgs/utdanningstilbud/).  

https://viken.no/jessheim-vgs/utdanningstilbud/
https://viken.no/lorenskog-vgs/utdanningstilbud/

