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RUNDSKRIV LOKAL FORSKRIFT FOR INNTAK OG 

FORMIDLING 

 

I dette rundskrivet er det gitt presiseringer for enkelte bestemmelser i forskrift for inntak til 

videregående skole og formidling til læreplass, Trøndelag. Lokal forskrift gjelder der det 

ikke er gitt noen utfyllende kommentarer. 

I. Inntak 

 
 

§ 1-1. Trøndelag fylkeskommune har et inntak basert på 

nærskoleprinsippet/geografisk styrt inntak.  

 
Oversikten over nærskoler finnes i vedlegget «oversikt over kommuner og nærskoler i 

Trøndelag». Dersom du søker på et utdanningsprogram/programområde som ikke finnes på 

din nærskole, blir skolen du søker som førsteønske og som har 

utdanningsprogrammet/programområdet din nærskole. 

Du konkurrerer om skoleplass ut fra standpunkt- og eksamenskarakterene dine. Søkere 

som har den skolen de søker på som sin nærskole, får i tillegg nærskolepoeng. 

Søker har ikke rett på inntak på en bestemt skole selv om det er søkers nærskole, retten er 

på utdanningsprogram/programområde. 

Privatskoler i Trøndelag er ikke en del av nærskoleprinsippet. 

Nærskoleprinsippet gjelder ikke ved inntak fra Vg1 Studiespesialisering til Vg2 International 
Baccalaureate (IB). Vurdering av søkere er delegert til Trondheim Katedralskole som tilbyr IB 
Diploma Programme. Se mer om søkeprosessen på International Baccalaureate (IB)  

 

 

 

Grunnskolene i Trøndelag 
De videregående skolene i Trøndelag 

Kommunene i Trøndelag 
 

Dato: 06.01.2023 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-12-15-3923
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-12-15-3923
https://vilbli.no/nb/nb/trondelag/naerskoleprinsippet-i-trondelag/a/035052
https://vilbli.no/nb/nb/trondelag/naerskoleprinsippet-i-trondelag/a/035052
https://www.vilbli.no/nb/nb/trondelag/international-baccalaureate-ib/a/034797
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Inntaksordning for fylkeskommunale videregående skoler i Trondheim  

 

I tillegg til tabellen «Oversikt over kommuner og nærskoler i Trøndelag» får søkere med 

ungdomsrett fra Trondheim beregnet nærskole ut ifra postnummer på søkers 

folkeregistrerte adresse pr. 1. mars 2023 «Oversikt over postnummer og nærskoler i 

Trondheim» 

Søkers nærskole(r) er de(n) skolen(e) som ligger innenfor angitt postnummer fra 

folkeregistrert adresse pr. 1.mars 2023. Dersom søker bor i Trondheim, og ingen av de 

fylkeskommunale skolene ligger innenfor søkers postnummer, blir alle fylkeskommunale 

skoler i Trondheim søkers nærskole.    

Når en søker på et utdanningsprogram/programområde som finnes på flere 

fylkeskommunale skoler i Trondheim, vil en konkurrere på alle fylkeskommunale skoler i 

Trondheim som har dette utdanningsprogrammet, selv om skolen ikke står på søknaden. 

Søker kan da få tilbud om plass på en annen fylkeskommunal skole enn ønska skole i 

Trondheim. Retten til videregående opplæring i henhold til opplæringslova § 3-1 er på 

utdanningsprogram. Søker har ikke rett på inntak på en bestemt skole selv om det er 

søkers nærskole, retten er på utdanningsprogram/programområde.  

Søkere til utdanningsprogrammet Idrettsfag vil kun konkurrere på den skolen/de skolene 

søker har på søknaden. Det vil si at en ikke vil konkurrere på alle skoler som har idrettsfag i 

Trondheim. 

Søkere fra Skaun kommune har Skjetlein videregående skole som nærskole, men ingen av 

de andre skolene i Trondheim. Det betyr at søkere fra Skaun kommune som kun søker 

Skjetlein videregående skole, ikke vil konkurrere på de andre fylkeskommunale skolene i 

Trondheim som har det samme utdanningsprogrammet. 

 

Søkere fra internasjonale grunnskoler i Trøndelag (Birralee International School Trondheim, 

Trondheim International School og Fagerhaug International School) vil få Trondheim 

Katedralskole som nærskole til vg1 Studiespesialisering hvis de markerer fordypninga 

Forberedende IB. For å få Trondheim Katedralskole som nærskole, må søker på vigo.no 

under punkt 7 tilleggsopplysninger registrere «Jeg ønsker Forberedende IB på vg1 

Studiespesialisering, Trondheim Katedralskole.».  

 

Skolested for Cissi Klein vgs vil for skoleåret 2023/2024 være Saupstadanlegget (tidl. 

Heimdal vgs). Nærskole beregnes fra postnummer på søkers folkeregistrerte adresse pr. 1. 

mars 2023 til skolens foreløpige adresse Falkenborgvegen 32, øst for Trondheim sentrum. I 

tillegg vil søkere som har det midlertidige skolestedet som nærskole, også få skolen som 

sin nærskole, jamfør «Oversikt over postnummer og nærskoler i Trondheim». Elever ved 

Trondheim Øst vil i skoleåret 2023/24 få gratis busskort uavhengig av avstand til Saupstad. 

  

https://vilbli.no/nb/nb/trondelag/naerskoleprinsippet-i-trondelag/a/035052
https://v2.vilbli.no/Data/Artikkelvedlegg/035052/PostnummerTrondheim.pdf
https://v2.vilbli.no/Data/Artikkelvedlegg/035052/PostnummerTrondheim.pdf
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§3-1
https://v2.vilbli.no/Data/Artikkelvedlegg/035052/PostnummerTrondheim.pdf
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Inntaksordning til Melhus videregående skole og Gauldal videregående skole 

Når en søker på et utdanningsprogram/programområde som finnes på både Melhus vgs og 

Gauldal vgs, vil en konkurrere på begge skolene selv om skolen ikke står på søknaden. 

Søker kan da få tilbud om plass på en annen fylkeskommunal skole enn ønska skole. Retten 

til videregående opplæring i henhold til opplæringslova § 3-1 er på utdanningsprogram. 

Søker har ikke rett på inntak på en bestemt skole selv om det er søkers nærskole, retten er 

på utdanningsprogram/programområde. 

Søkere fra Trondheim kommune til Malvik videregående skole 

Søkere som har folkeregistrert adresse i Trondheim pr. 1. mars kan søke vg1 

Studiespesialisering og vg1 Idrettsfag ved Malvik videregående skole. Disse vil konkurrere 

på samme vilkår som søkere fra Malvik kommune.  

Vg1 Studiespesialisering ved Malvik vgs: 

- Søkere fra Trondheim som søker vg1 Studiespesialisering ved Malvik vgs på første 

skoleønske, vil konkurrere på Malvik vgs på samme vilkår som de som har Malvik 

vgs som nærskole.  

- Søkere fra Trondheim som søker vg1 Studiespesialisering ved Malvik vgs etter en 

eller flere skoler i Trondheim, vil konkurrere til Malvik vgs dersom søkeren ikke 

konkurrerer seg inn på noen av skolene som har dette utdanningsprogrammet i 

Trondheim. 

Vg1 Idrettsfag Malvik vgs: 

- Søkere til Idrettsfag vil kun konkurrere på den skole/de skolene søker har på 

søknaden. Dersom søker fra Trondheim ønsker skoleplass ved Malvik vgs, vil søker 

konkurrere på samme vilkår som de som har Malvik vgs som nærskole. 

 
§ 1-2. Inntak til vg1. 
Søkere kan ønske inntil ti skoler pr. utdanningsprogram.  
 

Når en søker på et utdanningsprogram/programområde som finnes på flere 

fylkeskommunale skoler i Trondheim, vil en konkurrere på alle fylkeskommunale skoler i 

Trondheim som har dette utdanningsprogrammet, selv om skolen ikke står på søknaden. 
Søkeren må sette de fylkeskommunale skolene i Trondheim fortløpende etter hverandre.  

På søknaden kan en ikke ha fylkeskommunale skoler utenfor Trondheim eller privatskoler 

mellom fylkeskommunale skoler i Trondheim. 

 
 

 

 

 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§3-1
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§ 1-4 Inntak til vg2 Idrettsfag, Medier og kommunikasjon, Kunst, 

arkitektur og design og Studiespesialisering. 
 

Se vedlegg på vilbli.no: «Rutiner for elever på treårig løp, studieforberedende 

utdanningsprogram».  

 

§ 1–6. Vurdering av om søker er kvalifisert for inntak til neste nivå. 
Søkere som har tre eller flere fag med 1/IV (ikke vurdering) stoppes i inntaket. 

 
For søkere som går på en fylkeskommunal videregående skole i Trøndelag, skal 

avgiverskolen vurdere om søkere som har tre eller flere fag med 1/IV (ikke vurdering) er 

kvalifisert for neste nivå. Dersom søkeren blir vurdert som kvalifisert til neste nivå, får 

søkeren konkurrere om skoleplass. Dersom søkeren blir vurdert som ikke-kvalifisert, skal 
avgiverskolen ta søkeren inn og gjøre eleven/søkeren kvalifisert påfølgende år. Søkere som 

ikke er kvalifisert for neste nivå, blir ikke med på inntaks- og ventelistene. 

 

Se vedlegg på vilbli.no: «Rutine for vurdering om søker er kvalifisert for inntak til neste 
nivå».  

 
§ 1-7. Inntak til vg1 Musikk, dans og drama. 
Søkere med ungdomsrett med folkeregistrert adresse i Trøndelag som ønsker å bli vurdert 

på grunnlag av inntaksprøve, i kombinasjon med karakterer, må ha utdanningsprogrammet 

som sitt første ønske. Søkeren vil bare bli tatt inn på inntaksprøve på sitt første skoleønske 
dersom skolen har inntaksprøve. Søkere vil bare bli vurdert grunnlag av inntaksprøve i 

kombinasjon med karakterer på sitt første skoleønske. 

For å bli vurdert på grunnlag av inntaksprøve må søkere registrere på vigo.no innen 

søknadsfristen 1.februar (søkere fortrinn/individuell behandling) og 1.mars (ordinære 

søkere) at de ønsker inntaksprøve. 

Inntaksprøven er delegert til den enkelte skole.  

 

§ 1-8. Inntak til vg1 Idrettsfag.  

Søkere med ungdomsrett med folkeregistrert adresse i Trøndelag som ønsker å bli vurdert 

på grunnlag av dokumenterte ferdigheter i kombinasjon med karakter, må ha 

utdanningsprogrammet som sitt første ønske. Søkere vil bare bli vurdert på ferdigheter i 
kombinasjon med karakter på sitt første skoleønske. Til Vg1 Idrettsfag som er landslinje 

eller landsdekkende tilbud kan søkere med ungdomsrett fra hele landet bli vurdert på 

grunnlag av dokumenterte ferdigheter i kombinasjon med karakterer. 

For å bli vurdert på grunnlag av dokumenterte ferdigheter må dokumentasjonen lastes opp 
som vedlegg til søknaden på vigo.no innen søknadsfristen 1.februar (søkere til 

fortrinn/individuell behandling) og 1.mars (ordinære søkere) Dokumentasjonen skal være 

fra krets/region/landslag.  

https://v2.vilbli.no/Data/Artikkelvedlegg/033380/Rutinerfortreariglop.pdf
https://v2.vilbli.no/Data/Artikkelvedlegg/033380/Rutinerfortreariglop.pdf
https://v2.vilbli.no/Data/Artikkelvedlegg/033356/Rutine..pdf
https://v2.vilbli.no/Data/Artikkelvedlegg/033356/Rutine..pdf
https://www.vigo.no/nyvigo/vigo
https://www.vigo.no/nyvigo/vigo
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Vurdering av idrettslige kriterier er delegert til den enkelte skole.  

 

Søkere til utdanningsprogrammet Idrettsfag vil kun konkurrere på den skolen/de skolene 

søker har på søknaden.  

Søkere som blir tatt inn til vg1 Idrettsfag vil fra skoleåret 2023/2024 normalt ha rett på 3 

års opplæring. Tidligere praksis med at alle søkere som har blitt tatt inn ved noen skoler 

har fått 4 års opplæring, opphører. 

 
§ 1–10. Skolegang i annet land. 
Se vedlegg på vilbli.no: «Rutiner for utvekslingselever».  

 
§ 1-12. Søknadsfrist. 

For ordinære søker med søknadsfrist 1.mars, kan søkeren helt fram til søknadsfristen utløper 

1. mars kl 23.59, endre søknaden sin så mange ganger en vil på vigo.no (logg inn med 

MinID).  

Har det etter søknadsfristen skjedd noe alvorlig som gjør at søkeren ikke har mulighet til 

å gjennomføre ønsket utdanningsprogram/programområde, kan søkeren sende en 

underskrevet forespørsel om å få endre søknaden sammen med en uttalelse fra 

hjelpeapparatet på skolen en er elev ved, oppfølgingstjenesten, eller annen relevant 

dokumentasjon. 

En forespørsel uten vedlagt uttalelse vil ikke bli tatt til følge. 

En forespørsel som kommer inn etter 01.mai vil normalt ikke bli tatt til følge. 

Vær oppmerksom på at dette også gjelder mellom 1.inntaket og 2.inntaket  

 

Forespørselen sendes elektronisk via denne lenken: Sikker forsendelse. 

Merk med tittel: Forespørsel om endring av søknad til videregående opplæring. 

 

Reglene og fristene for endring av søknad varierer fra fylke til fylke. 

Endring av søknad om inntak etter søknadsfristen er ikke en rettighet, og det er derfor ikke 

klagerett hvis søknaden ikke endres, jf § 6-8 i forskrift til Opplæringslova.  

  

https://v2.vilbli.no/Data/Artikkelvedlegg/033919/Rutiner%20for%20utvekslingselever.pdf
https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/817920632
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Endring til disse tilbudene er ikke mulig etter 1.mars: 

• Landslinjer og landsdekkende tilbud 

• YSK Yrkes- og studiekompetanse (TAF) 
• MDD på inntaksprøve 

• Idrett på ferdigheter 

• Kjøp av skoleplass annet fylke 

• IB International Baccalaureate 
 

 

§ 1-16. Vedtak om inntak for elever som søker om overgang mellom 
studieforberedende utdanningsprogram. 

Søkere må ha godkjenning fra skolen(e) en søker til. I godkjenningen må det stå at skolen 

kan ta imot søkeren og skrive ut vitnemål. Godkjenningen må sendes til Avdeling utdanning 

og kompetanse, seksjon inntak og eksamen innen 1. mars 2023.  

Søkere konkurrerer bak søkere som har riktig inntaksgrunnlag fra vg1/vg2. De konkurrerer 

også bak søkere som pr 1. juli 2023 har bestått privatisteksamen i fag de mangler fra 

inntaksgrunnlaget til det søkte utdanningsprogrammet. 

 
§ 1-17. Søkere med ungdomsrett og samarbeidsavtaler med andre 
fylkeskommuner. 
Søkere fra Trøndelag kan søke etter den til enhver tids gjeldende avtaler. Se vilbli.no for 

hvilke avtaler som gjelder.  

§ 1-18. Inntak til naturbruk 

Søkere til Naturbruk får alle skolene i Trøndelag som nærskole(r). Dette gjelder på alle 

nivå.  

 

II. Formidling 
 

§2-1. Søknadsfrist. 
Lærekandidater har søknadsfrist 1. februar, og lærlinger har søknadsfrist 1. mars. Søkere 

som har søkt særløpsfag på sitt første ønske er anbefalt å søke skoleplass som sitt andre og 

tredje ønske i tillegg.  

Endring av søknader kan i hovedsak ikke gjøres etter søknadsfristen 1.mars.  

Dersom det etter søknadsfrist har oppstått noe som gjør at du ikke har mulighet til å 

gjennomføre ønsket utdanningsprogram/programområde, må du sende en forespørsel om 

endring med dokumentasjon.  

https://vilbli.no/nb/nb/trondelag
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Ut fra innsendt dokumentasjon vil det vurderes om det er grunnlag for endring. Vær obs på 

at det ikke er sikkert du får innvilget endring.    

Endring av søknad om inntak etter søknadsfristen jfr. forskrift til Opplæringslova § 6-8 er 

ikke en rettighet, og det er slik sett ikke klagerett på tilbakemelding på en evt. anmodning 

om endring av søknaden. 

 

§2-2. Formidling. 
Vurdering om søkere er kvalifisert for neste nivå jf § 6-37 i forskrift til opplæringsloven 
skjer ved bakgrunn i karakterer som foreligger ved søknadsfrist i februar/mars. Skolen kan 

vurdere kvalifisering til neste nivå/opplæring i bedrift. Avdeling utdanning og kompetanse 

fatter vedtak om søkere er kvalifisert til neste nivå. Søkere vurderes på nytt ved 

standpunktkarakter. 
Se vedlegg på vilbli.no: «Rutine for vurdering om søker er kvalifisert for inntak til neste 

nivå». 

Søkere kan søke både læreplass og skoleplass. Det er viktig at søker vet følgene av å takke 

ja til enten skoleplass eller læreplass. Forutsatt at de får tilbud om skoleplass og takker ja 

til tilbudet, kan de fortsatt opprettholde søknad om formidling til læreplass. Søkere som har 

fått tilbud om skoleplass, vil ikke ha krav på vg3 fagopplæring i skole.  

Søkere som hører hjemme i andre fylker tas ut av formidlingen ved søknadsfristens utløp. 

Det kan imidlertid tas stilling til om søkere kan opprettholde sin søknad, forutsatt at det 

ikke er søkere fra eget fylke i det aktuelle faget.  

Formidling av lærekandidater følger i hovedsak samme formidlingsprosess som for 

lærlinger, beskrevet i «plan 4-årig løp i Trøndelag fylkeskommune». I tillegg vil det kreves 

ekstra tilrettelegging og bistand i formidlingsprosessen av lærekandidater. Skolene har et 

definert ansvar for formidling av lærekandidater. Avgiverskole skal utarbeide en rapport for 

hver enkelt lærekandidatsøker, som beskriver tilretteleggingsbehovet. Denne skal sendes 

inn til fylkeskommunen innen utgangen av mai, samt gjøres kjent for mottakende bedrift.  

Lærekandidater som ikke er formidlet til opplæringskontrakt innen september, skal 

avgiverskolen ta inn til individuell samtale og avklare videre opplæring. Tilbud om 

opplæring vg3 i skole skal skje i dialog med fagopplæring i fylket. Opplæringen skal 

fortrinnsvis skje i samarbeid med bedrift.  

 

§2-3. Praksisbrev – inntak og formidling. 
Fylkeskommunen har tilbud om praksisbrev innen bygg- og anleggsteknikk.  

Aktuelle søkere må meldes fra grunnskole til Avdeling utdanning og kompetanse. Det 

gjennomføres kartlegging og møte med aktuelle kandidater. 

Inntak av søkere til praksisbrev foretas på bakgrunn av karakterer og intervju. Det vil bli 

lagt avgjørende vekt på intervjuet.  

 

https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§6-8
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
https://v2.vilbli.no/Data/Artikkelvedlegg/033356/Rutine..pdf
https://v2.vilbli.no/Data/Artikkelvedlegg/033356/Rutine..pdf
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/175219e43be44a05b1c58afcf5a32727/plan-4--arig-lop.pdf
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Med vennlig hilsen 

 

Anders Bjøru         

Seksjonsleder inntak og eksamen       

 

 

Lenker til inntaket 2023/2024: 

Se tilbud og annen informasjon på vilbli.no 

Skjemaer og vedlegg skjema og informasjon om inntak 2023/2024  

Forskrift for inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass, Trøndelag 

Oversikt over kommuner og nærskoler i Trøndelag  

Oversikt over postnummer og nærskoler i Trondheim 

Plan 4- årig løp i Trøndelag fylkeskommune 

For søkere: Vigo 

For rådgivere: Vigo Skole 

 

 

 

 

https://www.vilbli.no/nb/nb/trondelag
https://www.vilbli.no/nb/nb/trondelag
https://www.vilbli.no/nb/nb/trondelag/skjema-og-vedlegg/a/030685
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-12-15-3923
https://forhandsvisning.vilbli.no/nb/nb/trondelag/naerskoleprinsippet-i-trondelag/a/035052
https://v2.vilbli.no/Data/Artikkelvedlegg/035052/PostnummerTrondheim.pdf
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/175219e43be44a05b1c58afcf5a32727/plan-4--arig-lop.pdf
https://www.vigo.no/nyvigo/vigo
https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=Login
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