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Informasjon for søkergrupper som har rett til individuell behandling
eller fortrinn i inntaket skoleåret 2021 - 2022 - søknadsfrist 1. februar
Søknadsfristen til videregående opplæring er 1. februar for søkere som søker om fortrinnsrett eller
individuell behandling i henhold til kapittel 6 i forskrift til opplæringsloven. Søkergruppene er delt i
fire hovedkategorier:
1. Søkere med rett til spesialundervisning og søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk
2. Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt
3. Minoritetsspråklige søkere
4. Søkere til lærekandidatordning
Søkere som ikke har rett til fortrinn eller individuell behandling i inntaket skal søke 1. mars.
All søking til videregående opplæring gjøres i elektronisk søknadsskjema på www.vigo.no.
Søkere til Vg 1 må søke tre utdanningsprogram i prioritert rekkefølge, jf. forskrift til
opplæringsloven § 6-9.
Innsending av dokumentasjon: (nytt i fjor)
Opplysninger som er nødvendig for søknadsbehandlingen må tas med, og tilhørende
dokumentasjon må sendes inn elektronisk via eget skjema:
For kommuner (og andre eksterne):
https://nfk.no/sd/skjema/NFK286/
For våre egne skoler (interne innsendere):
https://intranett.nfk.no/skjema/skjema/NFK290/
Nærmere beskrivelse av hva denne dokumentasjonen skal være finnes under hver hovedkategori i
denne skriftlige informasjonen, og kommer også fram i det elektroniske skjemaet når du har valgt
søknadsparagraf. Dokumentene bør sendes inn samlet for hver elev, men dersom det skulle være
nødvendig med ettersending, er det skjemaet her som skal brukes:
https://www.nfk.no/sd/skjema/NFK159/

Adresse

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Tlf.: 75650000
E-post: post@nfk.no

Besøksadresse Prinsensgate 100

Utdanning og kompetanse
Svein Normann Høgås
Tlf: 75650261

Det er Nordland fylkeskommunen v/avdeling for utdanning og kompetanse som behandler
søknadene og fatter vedtak om inntak. Vedtak om spesialundervisning, samt vedtak om særskilt
språkopplæring fattes av den videregående skolen hvor eleven får skoleplass.
Endring av søknad
Dersom det foreligger en god grunn aksepterer Nordland fylkeskommune at det gjøres
endring av søknaden frem til og med 1. mars.
Endringsskjemaet er tilgjengelig på søknadssenteret til NFK. Skjemaet heter «Endring av søknad
til videregående opplæring». Vær oppmerksom på at endring kun kan gjøres en gang i løpet av
februar.

1. Søkere med rett til spesialundervisning og søkere med rett til opplæring i eller på
tegnspråk
Elever med dokumentert behov kan søke etter følgende paragrafer i forskrift til opplæringsloven:
A: FORTRINN
Vg 1
Vg 2/Vg 3
Fortrinnsrett til et særskilt
§ 6-15
utdanningsprogram
Se også § 6-16 Krav til
IKKE AKTUELT
sakkyndig vurdering
Fortrinnsrett for søkere med § 6-17
§ 6-30
sterkt nedsatt funksjonsevne
Fortrinnsrett for søkere med § 6- 18
§ 6-31
rett til opplæring i eller på
tegnspråk (jf.
opplæringsloven § 3-9)
Fortrinnsrett for søkere med § 6-19
§ 6-32
vedtak om utvidet tid (jf.
opplæringsloven § 3-1, 5.
ledd) For eksempel toårig
løp
B: INDIVIDUELL
Vg 1
Vg 2/Vg 3
BEHANDLING
Søkere som har rett til
§ 6-22
spesialundervisning, og som
mangler vurdering med
IKKE AKTUELT
karakter i mer enn
halvparten av fagene
Søkere med enkeltvedtak
§ 6-35
om spesialundervisning eller
IKKE AKTUELT
planlagt grunnkompetanse
•
•

Søkere som faller inn under § 6-22 har en lovbestemt rett til inntak på ett av sine tre valgte
utdanningsprogram
Har eleven dokumentasjon fra PPT som tilrår opplæring over to år på sammen
programområde, søker eleven etter § 6-19 eller § 6-32
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Dokumentasjon som skal sendes inn elektronisk i ett av skjemaene:
Søkere fra grunnskolen
Søkere som allerede er elever eller har vært
innom videregående skole
1 Overgangsrapport fra PP-tjenesten
Sakkyndig vurdering fra PP-Tjenesten
2 Individuell opplæringsplan (IOP)
Individuell opplæringsplan (IOP)
3 Halvårsvurdering i fag/emne med eller Halvårsvurdering i fag/emne med eller uten
uten karakter
karakter
Kontaktpersoner: Svein N. Høgås/Rikke Amalie Rosvold

2 Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt
I særskilte tilfeller kan søknader fra andre søkere bli behandlet individuelt.
Vilkåret er at det må foreligge tungtveiende grunner, og at søkeren må ha et særlig behov for
dette. Fylkeskommunen må sikre at søkeren sin rett til å bli tatt inn til et av sine tre valgte
utdanningsprogram blir oppfylt, jf. opplæringsloven § 3-1.
INDIVIDUELL
Vg 1
Vg 2/Vg 3
BEHANDLING
Søkere som av andre
§ 6-25
§ 6-38
særlige grunner må
behandles individuelt
Eksempler på hvem dette kan være aktuelt for:
• Søkere med behov for å bli tatt inn på et bestemt skolested. Husk at alle ønskene må da
være på samme skolested
• Andre som har tungtveiende grunner og særlige behov for individuell behandling i inntaket.
Eks. barnevern, fosterhjemsplassering, behandlingsinstitusjon, sykdom, graviditet
• Elever innvilget deltidselevstatus av en videregående skole, som andre året har behov for å
bli tatt inn på et bestemt utdanningsprogram for å fullføre påbegynt løp som ikke faller inn
under §§ 6-19/6-32
Vedlegg/dokumentasjon som skal sendes inn
Dokumentasjon av nyere dato fra lege, psykolog eller barnevern, evt. andre, som nøye
begrunner hvorfor søkeren må behandles individuelt ved inntak til videregående
opplæring. Vær oppmerksom på at PP-tjenesten ikke er sakkyndig instans i disse sakene.
NB! Dokumentasjon som sendes inn knyttet til § 6-25 og § 6-38 blir ikke
videresendt til skolene, jf. Personopplysningsloven § 11. Den enkelte søker må selv
formidle dokumentasjonen til skolen, dersom han/hun mener det er
nødvendig/ønskelig.
Kontaktpersoner for søkere på § 6-25: Anne Lise Melå/Cathrine Holm
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3 Minoritetsspråklige søkere
Søknadsfrist 1. februar gjelder minoritetsspråklige som kommer inn under § 6-8 b, § 6-8 c eller § 623. Øvrige minoritetsspråklige søker 1. mars.
For å ha rett til videregående opplæring må søkeren ha lovlig opphold i landet. Ungdom som
oppholder seg lovlig i landet i påvente av å få avgjort søknad om oppholdstillatelse, har likevel bare
rett til videregående opplæring når de er under 18 år, og det er sannsynlig at de skal være i Norge i
mer enn tre måneder. Se nærmere beskrivelser i opplæringsloven § 3-1.
Et vilkår for inntak til videregående opplæring til utdanningsprogram på Vg 1 er at søkeren har
fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende. Dette kan dokumenteres ved vitnemål fra
norsk grunnskole eller stadfesting av at søkeren fyller ett av følgende vilkår:
a) Er skrevet ut av grunnskolen etter opplæringsloven § 2-1, fjerde ledd
b) Har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst ni år
c) Har tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskole opplæring for voksne etter
opplæringsloven § 4A-1 og § 4-33
Søkere som hevder at de har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet etter bokstav b, må
selv dokumentere dette eller grunngi at det er sannsynlig at han/hun oppfyller vilkåret. Dersom
fylkeskommunen finner at vilkåret ikke er oppfylt, skal saken sendes til søkerens hjemkommune
som avklarer om søkeren har tilsvarende realkompetanse etter bokstav c.
Innføringstilbud
Nyankomne minoritetsspråklige søkere med ungdomsrett, manglende norskkompetanse, svak
grunnskolekompetanse og behov for opplæring i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan
få tilbud om innføringstilbud i videregående skole. Innføringstilbudet er søkbart via Vigo.no, og
elever ønsker inntak til dette, søker på vanlig måte.
Minoritetsspråklige søker etter følgende paragrafer i forskrift til Opplæringsloven
FORTRINN
Vg 1
Vg 2/Vg 3
Søkere med vedtak om
§ 6-19
§ 6-32
utvidet tid (jf.
opplæringsloven § 3-1, 5.
ledd
FORTRINN
Vg 1
Vg 2/Vg 3
Søkere som har hatt rett til
§ 6-23
særskilt språkopplæring
etter opplæringsloven § 2-8,
og som mangler vurdering
IKKE AKTUELT
med karakterer i mer enn
halvparten av fagene
Søkere som har
§ 6-8 b
§ 6-8 b
enkeltvedtak om særskilt
språkopplæring
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(opplæringsloven § 2-8 eller
§ 3-12)
Søkere som nettopp er
kommet til Norge

§ 6-8 c

§ 6-8 c

Dokumentasjon som skal sendes inn elektronisk:
1 Nordland fylkeskommunes overgangsskjema finnes her. Klikk på utskrift. Skjemaet
lastes da ned og man kan fylle det ut.
2 Halvårsvurdering i fag/emner med eller uten karakter
3 Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
4 Gyldig dokumentasjon på opphold (oppholdstillatelse)/bekreftelse fra UDI eller politiet
om at søknad om ny oppholdstillatelse er under behandling
Kontaktperson: Stian Ellefsen

4. Lærekandidater
Ordningen er for elever som tar sikte på en avsluttende kompetanse som er mindre omfattende
enn fag-/svennebrev. Det inngås opplæringskontrakt med en lærebedrift og eleven blir da
lærekandidat. Etter endt opplæringstid, går lærekandidaten opp til en kompetanseprøve. Det er
helt nødvendig at arbeidet med en overgang til lærekandidatordning starter tidlig, og i god tid før
elven skal starte i ordningen, slik at det finnes en aktuell arbeidsplass for eleven. Dette er spesielt
viktig dersom en elev søker til lærekandidatordning direkte fra grunnskolen.
I likhet med søkere til skoleplass skal også søkere til lærekandidatordning sette opp tre ønsker i
sin søknad. Dersom søkeren har lærebedrift som sitt første ønske, supplerer han/hun med
skolevalg som øvrige ønsker. Dette er nødvendig for at fylkeskommunen skal kunne gi et tilbud til
søkeren hvis det ikke finnes lærekandidatplass.
Lærekandidater som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære
opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning etter Opplæringslovens § 4-2, femte ledd og § 51. Behovet for spesialundervisning må være bekreftet i en sakkyndig vurdering fra PPT. Det skal
utarbeides en individuell opplæringsplan for spesialundervisningen.
Kontaktperson: Tone Sundsfjord.
Skjema
• Overgangsskjema for minoritetsspråklige finnes her:
https://sfks.nfk.no/ekwebny/GetDoc.aspx?id=10883
• Vedlegg til søknad om opplæringskontrakt finnes her:
https://www.nfk.no/_f/p34/i86bb76b6-09fc-473f-b782-457087bc6fea/vedlegg-til-soknad-omopplaringskontrakt-larekandidat-2020.pdf
For mer detaljert informasjon
• Vilbli.no
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•
•
•
•
•
•
•
•

Vigo.no
Opplæringsloven
Forskrift til opplæringsloven
Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass, Nordland
fylkeskommune
Katalogen «Vil bli noe! Videregående opplæring 2021/2022»
Informasjonsfolderen «Tilbud og inntak 2021/2022»
Brosjyre «Lærekandidat? Hvordan oppnå lærekontrakt?»
Håndbok for lærekandidatordningen

Med vennlig hilsen

Marit Helness
seksjonsleder

Svein N. Høgås
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Hovedmottakere:
Andøy kommune
Beiarn kommune
Bindal kommune
Bodø kommune
Brønnøy kommune
Bø kommune
Dønna kommune
Evenes kommune
Fauske kommune
Flakstad kommune
Gildeskål
kommune
Grane kommune
Hadsel kommune
Hamarøy
kommune
Hattfjelldal
kommune
Hemnes kommune
Herøy kommune
Leirfjord kommune

Postboks 187
Moldjord
Oldervikveien 5
Postboks 319
Rådhuset
Veaveien 50
Krunhaugen 1
Postboks 43
Postboks 93
.

8483
8110
7980
8001
8905
8475
8820
8539
8201
8380

ANDENES
MOLDJORD
TERRÅK
BODØ
BRØNNØYSUND
STRAUMSJØEN
DØNNA
BOGEN I OFOTEN
FAUSKE
RAMBERG

Postboks 54

8138

INNDYR

Industriveien 2
Rådhusgata 5

8680
8450

TROFORS
STOKMARKNES

Marie Hamsuns vei 3

8294

HAMARØY

O.T.Olsens vei 3 A

8690

HATTFJELLDAL

Sentrumsveien 1
Silvalveien 1
Skoledalsveien 39

8646
8850
8890

KORGEN
Herøy
Leirfjord
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Hovedmottakere:
Lurøy kommune
Lødingen
kommune
Meløy kommune
Moskenes
kommune
Narvik kommune
Nesna kommune
Rana kommune
Rødøy kommune
Røst kommune
Saltdal kommune
Sortland kommune
Steigen kommune
Sømna kommune
Sørfold kommune
Træna kommune
Vefsn kommune
Vega kommune
Vestvågøy
kommune
Vevelstad
kommune
Værøy kommune
Vågan kommune
Øksnes kommune

Rådhuset

8766

LURØY

Postboks 83

8411

LØDINGEN

Gammelveien 5

8150

Ørnes

Rådhuset

8390

REINE

Postboks 64
Movegen 24
Postboks 173
Rådhuset
Rådhuset
Kirkegata 23
Postboks 117
Leinesfjord
Kystveien 84A
RÅDHUSET
Postboks 86
Postboks 560
Rørøyveien 10

8501
8700
8601
8185
8064
8250
8401
8283
8920
8226
8770
8651
8980

NARVIK
NESNA
MO I RANA
VÅGAHOLMEN
RØST
ROGNAN
SORTLAND
LEINESFJORD
SØMNA
STRAUMEN
TRÆNA
MOSJØEN
VEGA

Postboks 203

8376

LEKNES

Kommunehuset

8976

VEVELSTAD

Sørland 33
Postboks 802
Storgata 27

8063
8305
8430

VÆRØY
SVOLVÆR
MYRE
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