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SØKERSTATISTIKK 2021 – 2021 OG PROSESS VEDR. 
TILPASNING AV OPPLÆRINGSTILBUDET FOR 

SKOLEÅRET 2021-22 

Vedlagt følger søkerstatistikken for videregående opplæring for skoleåret 2021 – 2022 

i Trøndelag fylkeskommune. 

1. Høringsrutiner 
Det bes om at mottakerne gir høringssvar innen 15. april 2021. Høringssvaret må 

inneholde forslag til evt. betydelige justeringer i kapasitet ved tilbudene skolen. Med 

betydelig menes endringer på halv- og helkassenivå. Uttalelsen må legges ved som 

eget fil-vedlegg. Tilbakemeldinger sendes på epost til postmottak@trondelagfylke.no.  

De fylkeskommunale videregående skolene registrerer notatet i arkivsystemet 360 på 

saksnummer: 202016545 – Det videregående opplæringstilbudet skoleåret 2021/22. 

 

Søkerstatistikk med relevante dokumenter er tilgjengelig på. 

www.trondelagfylke.no\tilbudsstruktur.  

2. Beskrivelse av vedlagte søkerstatistikk 
Den vedlagte søkerstatistikken er grunnlaget for dialog om opplæringstilbudet for 

skoleåret 2021 -2022. De angitte kapasitetstallene for hver skole er en 

planleggingsramme for tilbudet vedtatt av hovedutvalg for utdanning i november 

2020.  

Søkerstatistikken for 2021 - 2022 inneholder følgende innhold i de ulike arkfanene: 

1. En oversikt over søkere med ungdomsrett og kapasitet/plantall fordelt på skole 

og programområde (Egne = Fra Trøndelag og andre = Søkere fra andre fylker) 

2. En oversikt over søkere med ungdomsrett til videregående trinn 1 fordelt på 

utdanningsprogram. 

3. En oversikt over søkere med ungdomsrett til videregående trinn 2 fordelt på 

utdanningsprogram og programområde. 

4. En oversikt over søkere med ungdomsrett til videregående trinn 3 fordelt på 

utdanningsprogram og programområde. 

 

  

De videregående skolene i Trøndelag 

Opplæringskontor 

Kommuner 

Fylkestillitsvalgte 

Innlandet fylkeskommune 

Partene i arbeidslivet 

 

 Dato: 12.03.2021 
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Søkere fra andre fylker er registrert med ønskenummeret de har i hjemfylket. I 

statistikken kan de fremstå som søkere med første ønske i Trøndelag og antallet 

søkere blir overvurdert. Dette vil primært berøre landslinjetilbudene og de 

landsdekkende tilbudene ved Heimdal vgs., Meråker vgs., Grong vgs., Steinkjer vgs., 

Oppdal vgs. og Gauldal vgs. Dette vil det bli tatt hensyn til i dialogen med skolene. 

Det er viktig at det blir gitt innspill til faktorer som ønskes simulert som prøveinntak 

og før det leveres inn endelige høringsuttalelse. Med innspill forstås 

høringsinstansenes forslag til endringer i den foreslåtte kapasiteten. Dette gjelder både 

små og store endringer.  

3. Videre saksgang fram mot justert opplæringstilbud for 2021 – 

2022. 

 
Dato 
Periode 

Aktivitet Merknad 

Uke 11-12 Gjennomgang av 

søkertall for den enkelte 

skolen 

Muligheter for å sjekke ut forhold 

skolen er usikre på. Dialog med 

avdeling utdanning  

 

25. mars Yrkesopplæringsnemnda 

YON 

Høring søkerstatistikk. Vedtak i YON vil 

følge tilbudsjusteringssaken til 

behandling i Hovedutvalg for 

utdanning. 

Mars 

april 

Fylkesrådmannen vil i dialog med skolene gi antydninger om forslag 

til eventuelle betydelige endringer i tilbudsstrukturen ved skolen.  

Dette foregår i dialogmøter med skolene. 

15. april Høringsfrist 

søkerstatistikk 

Høringssvaret skal inneholder forslag til 

endringer i kapasitet ved skolen.  

07. mai Yrkesopplæringsnemnda 

YON 

 

Orienteringssak Fylkesrådmannens 

innstilling til vedtak i Hovedutvalg for 

utdanning. 

12. mai Hovedutvalget for 

utdanning 

Tilpassing av antall ut ifra søkningen for 

kommende skoleår vedtas.  

10. juli 1.Inntak  

7. august 2.inntak  
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4. Rammer for skolenes vurdering av opplæringstilbudet for 
2021 – 2022. 

 

Prinsipper for tilbudsplanlegging i utdanningssektoren i Trøndelag ble vedtatt av 

Fylkestinget i 2017. 

 

Det videregående opplæringstilbudet i Trøndelag for 2021 – 2022 ble vedtatt av 

Hovedutvalg for utdanning - sak 75/19.  

5. Kontaktpersoner for spørsmål om endringer av 
opplæringstilbudet for 2021 - 2021 

Dialogmøter med skolene gjennomføres i henhold til oppsatt plan.  

Spørsmål angående konsekvenser søkerstatistikken har for skolens opplæringstilbud 

og ønske om drøftinger om justeringer av opplæringstilbudet rettes til: 

• Anders Lehn - E-post: andleh@trondelagfylke.no 

• John Evjenth – E-post: johevj@trondelagfylke.no 

 

6. Mottakere av søkerstatistikk 
• De videregående skolene i Trøndelag 

• Opplæringskontor 

• Kommuner 

• Fylkestillitsvalgte 

• Innlandet fylkeskommune 

• Partene i arbeidslivet 

 

 

Trøndelag fylkeskommune 

Avdeling utdanning 

12.03.2021 
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