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Til elever og foresatte på 10. trinn 

 

 

 

 
 

     

    

    

 
 

INFORMASJON OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 
 

Det blir et informasjonsmøte om videregående opplæring for foreldre og elever på 10. trinn: 

 

Torsdag 19. oktober kl. 18.00 i skolens aula. 
 

Vi får besøk av et team med representanter for både studieforberedende- og yrkesfaglige 

utdanningsprogram. 

Informasjonsmøtet er obligatorisk for elevene. 

 

Tirsdag 7. og onsdag 8. november arrangerer Utdanningsetaten en stor yrkes- og 

utdanningsmesse i Oslo Spektrum. 

 

Tirsdag 7. november er det eget arrangement for foresatte fra kl. 16.00-20.00 og elevene skal 

besøke messa onsdag 8. november kl. 12.00. 

 

           

            Elevene har 13 utdanningsprogram å velge mellom: 
BA Bygg- og anleggsteknikk 

DH    Design og håndverk 

EL     Elektrofag 

HO    Helse- og oppvekstfag 

ID      Idrettsfag 

KDA   Kunst, design og arkitektur 

MK   Medier- og kommunikasjon 

MD   Musikk, dans og drama 

NA    Naturbruk 

RM   Restaurant- og matfag 

SS     Service og samferdsel 

ST     Studiespesialisering 

TIP   Teknikk og industriell produksjon  

 

Strukturen i videregående opplæring: 
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 Det er 5 studieforberedende og 8 yrkesfaglige utdanningsprogram å velge mellom på 

Vg1 

 

 

Hospitering: Høsten 2017 

Alle elevene skal hospitere på et valgt utdanningsprogram ved en videregående skole. 

Kursperioden er ukene 41, 42, 43 og 44. 

 

Besøk på videregående skoler: Videregående skoler har tilbud om” Åpen dag” med 

informasjon til elever og foresatte i januar. "Åpen dag" er lagt til ettermiddagen. Oversikt over 

skolene og tidspunktet står i heftet "Videregående opplæring". 

 

Informasjon og samtaler: Rådgiver informerer i klassene og innkaller elevene til samtaler om 

yrke/utdanningsvalg. Alle elever skal ta interessetesten www.skoletest.no. Andre interessetester 

finnes på www.nav.no og www.vilbli.no 

 

 

Søknadsfrist for inntak til videregående skoler er 1. mars 2018 

Innsøkningen til skoleåret 2017-2018 skjer på internett. Søknaden ligger på vigo.no. Elevene 

må logge seg inn med MinID. De vil få brev med PIN-koder i posten ved årsskiftet. Det er 

veldig viktig å ta vare på PIN- kodene. Skolen har ikke tilgang til elevenes ID og passord. Vi 

oppfordrer foresatte til å ta kopi av MinID! 

 

 

Infokilder: 

 Alle elevene får utlevert heftet” Videregående opplæring” 

 Viktig nettsteder: www.vilbli.no www.utdanning.no www.ude.oslo.kommune.no 

 Folder til foresatte: Valg av videregående opplæring  

 Brosjyre over nettsteder for videregående opplæring 

 Nedre poenggrense for inntak til Vg1 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Anne Nyland                                                                                     Hilde Kolnes 

Rektor                                                                                                Rådgiver 

  

 

  

 

  

 

 

http://www.vilbli.no/

