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Internasjonalt tilbud
Internasjonalisering er samarbeid på tvers av landegrenser. 
Trøndelag fylkeskommune satser på ungdom og 
internasjonalisering. 

Trøndelag fylkeskommune har et samarbeid med York College 
i England om studietilbud Vg2 studiespesialiserende og 
studieforberedende for elever fra de videregående skolene 
i Trøndelag.

Elever fra hele Trøndelag fylke kan søke på dette tilbudet.

Trøndelag fylkeskommune har inngått en avtale med 
Akademiet Utveksling (tidligere Heltberg Utveksling som 
nå har byttet navn) i Oslo, om en ordning der elever fra de 
videregående skolene i Trøndelag kan ta Vg2 ved York College. 
Ordningen fungerer i korte trekk slik:

– Elever blir tatt inn direkte fra Vg1 til Vg2 i York
basert på karakterer fra første termin

– Elever gjennomfører deretter Vg2 i York, ved York College

– Etter fullført og godkjent skoleår i England fullfører
elevene Vg3 ved sin hjemskole i Norge

Ordningen gjelder følgende utdanningsprogram:
– Studiespesialisering, Realfag, utland
– Studiespesialisering, Språk, samfunnsfag og økonomi, utland

Studieforberedende utland med:
– Kunst, Design og Arkitektur, utland
– Medier og kommunikasjon, utland
– Idrettsfag, utland

Elevene som blir tatt inn på denne ordningen kan gjennomføre 
den videregående utdanningen sin på tre år samtidig som 
programmet gir dem verdifull internasjonal erfaring. 

Det er imidlertid et utfordrende opplegg som stiller krav til 
elevenes kompetanse i bl.a. realfag og engelsk, evne til 
omstilling og selvstendig, målrettet arbeid. 

Et skoleår i utlandet uten tap av tid og med relevante fag 
har en stor egenverdi.



Akademiet Utveksling har samarbeidet med York College i 
over 20 år, noe som har ført til et solid utvekslingsprogram 
som tar hensyn til de norske utdanningskrav. 

De engelske kontaktlærerne er vant til å ha norske elever 
og vet hva det vil si å være utvekslingselev langt hjemmefra. 

Det tette samarbeidet mellom York College og Akademiet 
gjør også at kommunikasjonen er effektiv. 
Oppfølgingen av den enkelte elev er individuell og det er 
lett å handle raskt når det er behov.

Matematikk:
Elever som ikke velger 
matematikk som ett av sine 
programfag, men som skal ha 
3 mattetimer i uken, får under-
visning i matematikk 2P eller R1.

Fagvalget til elevene
York College tilbyr programfag (AS-levels) som elevene skal bygge videre på i Vg3 når de kommer tilbake 
til Norge. De norske elevene velger maksimum 3 programfag i York. I løpet av Vg2-året vil elevene ha 
skaffet seg et så godt grunnlag i programfagene, at overgangen til Vg3 i Norge skal gå vanlig.

Om programfag:
Ifølge Fagfornyelsen kreves det at alle elever skal lese minimum to fordypningsfag innenfor samme pro-
gramområde (realfag eller språk/samfunnsfag/økonomi over to år (på Vg2 og Vg3). Derfor må minimum 
to av fagene de norske elevene velger altså være fag innenfor samme programområde. Disse to fagene 
skal de fortsette med som fordypningsfag på Vg3. 
Fagene de velger i England må kunne godkjennes som likeverdige med norske programfag på Vg2. Når 
elevene velger fag i England, er det derfor svært viktig at de undersøker med sin egen hjemskole hvilke 
fag de kan fortsette med på Vg3 når de kommer tilbake fra England.

Om fellesfag:
Norsk: 
Norskfaget blir fulgt opp via blokkundervisning 6 lørdager under oppholdet. I tillegg blir 
undervisningen fulgt opp med hjemmearbeid og innlevering av skriftlige oppgaver.

Samfunnsfag og Geografi:
Undervisning tilbys i begge fag.

Historie:
Tilbys på den ukentlige timeplanen.

Fremmedspråk:
På York College finnes det
fremmedspråkundervisning 
i fransk, spansk og tysk – 
tilsvarende både nivå 1 og nivå 2.

For at skoleåret i England skal godkjennes som Vg2, må dessuten eleven vise formell dokumentasjon på å ha 
fulgt alle fag i ett helt skoleår i utlandet og at vedkommende ville ha blitt tatt inn eller flyttet opp til neste trinn 
i det engelske skolesystemet. Det betyr også at de må bestå avsluttende eksamen i de fagene de har valgt.

Utdypende informasjon om dette finner en på Utdanningsdirektoratets hjemmesider. 
Følg lenken her: www.udir.no og søk på “Utdanning i utlandet”.

http://www.udir.no


Krav til karakterer/Pearson språktest  
I forbindelse med at Storbritannia gikk ut av EU ble det blitt innført krav om visum for alle norske elever 
som ønsker å studere i England på vg2. York College er en lisensiert visumsponsor og er grunnet dette 
pålagt visumregler satt av myndighetene. Alle elever må ta avsluttende eksamener ved slutten av oppholdet. I 
tillegg til dette må det avlegges en engelsk språktest før avreise. York College ønsker å kvalitetssikre at alle 
elever ligger på et høyt nok nivå akademisk, og har innført følgende karakterkrav: 

– Elevene må ha minst fem fag med karakteren 4 eller høyere i 1. termin vg1. Det er karakterene 
elevene får til jul (1.termin) som vil være avgjørende mtp godkjenning av York College.

– Dersom du vil fortsette med et fag fra vg1 i vg2, må du ha minst karakteren 4. 

– I følgende fag må du ha karakteren 5 eller høyere: English Literature, AS English, AS German, AS French,
AS Spanish, AS Maths (R-matte), Science, Chemistry, Biology, Physics. NB: kravet om 5 gjelder ikke for 
2.fremmedspråk (fellesfag). Det er kun dersom man velger AS språk som et programfag. 

KDA: Elevene må sende inn en portefølje med seks tegninger/malerier som de har produsert tidligere. 
Dette gjøres etter inntak og skjer i direkte kontakt med York College. 

Pearson Test Resultat: Alle elever må oppnå B1 nivå. Det vil si minst 43 poeng i alle individuelle 
kategorier (lese, lytte, skrive, prate). Dersom man ikke oppnår denne poengsummen må eleven ta 
testen på nytt. Pearson har per 2022 kun testsenter i Oslo.  

Innhenting av dokumentasjon: For at Akademiet Utveksling skal kunne innfri tidsfristene som er 
satt av York College, ber vi om at elever som er interessert klargjør et par dokumenter før siste svarfrist 
01. februar. De trenger ikke å sende inn dette til oss før de takker ja.

Dette innebærer engelskspråklig fødselsattest (altinn.no) og at passet er gyldig i 6 måneder etter 
hjemkomst (dvs. utgangen av 2024). De resterende dokumentene som kreves i forbindelse med 
søknaden må innhentes/klargjøres kort tid etter de blir tatt opp på programmet. Akademiet vil bistå alle 
elever med hyppige påminnelser, og guide de trygt gjennom hele søknadsprosessen. 



Innkvartering
Elevene bor hos lokale vertsfamilier som gjør at de kommer godt inn i en engelsk hverdagsrytme og 
lærer mye om den engelske kulturen. Ved valg av vertsfamilie er elevene med i prosessen. 

Alle som skal til York, blir bedt om å skrive litt om hvem de er og hva slags familie de kunne tenke seg å 
komme til. York College kan ikke oppfylle alle ønsker, men de prøver å matche elevene med en passende 
familie. Ved behov er det mulighet for å bytte vertsfamilie. Dette skjer i samarbeid med Akademiet. 
Et vellykket år i York betyr også at man føler seg trygg og trives godt hos sin vertsfamilie.

Økonomi
Trøndelag fylkeskommune dekker administrasjonsgebyr og oppfølging for sine elever.
Den enkelte elev må selv dekke skolepenger, visumkostnader og språktest kostnader, kost, losji.

Den totale programavgiften per elev er på NOK 263.000. 
Denne dekkes slik:

– Skoleplassen blir i all hovedsak dekket av staten, gjennom stipendordning i Lånekassen (krever at
eleven søker om dette: støtte til skolepenger, reise, bo og utstyr), ca 151.000 NOK

– Trøndelag fylkeskommune dekker ekstra oppfølging og tilrettelegging for våre elever, NOK 60.000 per elev:
– Dette innebærer generell oppfølging før og under oppholdet i England.
– Veiledning i forbindelse med visumsøknaden og søknader til Lånekassen.
– Forberedelser til obligatorisk språktest.
– Forberedende møter med elever og foresatte i forkant av avreise.
– Tilgjengelighet døgnet rundt for elevene mens de er i England.

– Elevens egenandel på ca. 55.000 NOK (263.000 - 151.000 - 60.000 = 52.000):
– Denne dekker kost og losji under oppholdet.
– Denne dekker planlagte reiser Norge (Trondheim)-England (York), med fly og buss, samt reisefølge

for elevgruppen fra Oslo i september. Dette gjelder ved oppstart og avslutning av skoleåret, samt
hjemreise til jul.

I tillegg må eleven dekke dette:
– Visum: ca. 368 GBP, helseforsikring ca. 470 GBP. Totalpris visumkostnader: ca. 833 GBP.

Kostnad for visum med helsetillegg og eventuelle kostnader for anskaffelse av visum.
Se https://www.gov.uk/student-visa for mer info.

– Pearson språktest: 275 USD. Testen er overstått på tre timer, så man kan fint gjøre det i løpet av en
dagstur til Oslo. Testen må være bestått for å få innvilget visum.  Utgifter til engelsk-test https://www.

gov.uk/guidance/prove-your-english-language-abilities-with-a-secure-english-language-test-selt

I tillegg kommer utgifter til ekskursjoner, skolemateriell, mindre avgifter og lommepenger. 
De fleste lærebøkene lånes imidlertid ut gratis til elevene.

https://www.gov.uk/student-visa
https://www.gov.uk/guidance/prove-your-english-language-abilities-with-a-secure-english-language-test-selt
https://www.gov.uk/guidance/prove-your-english-language-abilities-with-a-secure-english-language-test-selt
https://www.gov.uk/guidance/prove-your-english-language-abilities-with-a-secure-english-language-test-selt 


Oppfølging av elever i York
Alle norske elever får tildelt en kontaktlærer som følger dem opp på skolen. Dette er tilsvarende en norsk 
kontaktlærer. I tillegg har Akademiet Utveksling en egen ansatt som hjelper elevene med det meste som 
oppstår utenfor skoletid. 

Oppfølging av partnerskaps avtale
Som en del av oppfølging av partnerskapsavtalen med Akademiet Utveksling og krav fra 
Kunnskapsdepartementet til de godkjente samarbeidsprogram har TRFK særskilt ansvar for:

–   Årlig oppfølging av partnerskapsavtale med et besøk til York College.
–   Oppfølging av elever via e-post gjennom hele året og et oppfølgingsbesøk av elever i York.
–   Gjennomføring av elevundersøkelsen i utlandet.

Ved akutte situasjoner vil kontaktperson/representanter fra 
Avdeling for utdanning kunne reise til York på kort varsel.

Reisen til York ved skolestart
I løpet av Vg1 vil det bli gitt forberedende informasjon til elevene og foresatte om praktiske detaljer i 
forbindelse med reisen og oppholdet. Billettbestillingen vil bli ordnet og betalt av Akademiet Utveksling. 

Elevene blir fulgt til York av representanter fra Akademiet Utveksling. Hjemreiser i løpet av skoleåret skal 
Akademiet Utveksling bestille og betale, men har ikke representant som følger elevene. 



Ansvar/forsikring
Elevene på det internasjonale tilbudet i York er omfattet av fylkeskommunenes felles ulykkesforsikring. 
Denne gjelder bare i den tiden elevene er på skolen, på vei til eller fra skolen og når de deltar i aktiviteter 
i skolens regi. Alle må dessuten skaffe seg europeisk helsetrygdkort. Dette dokumenterer at man har rett 
til fri sykehusbehandling i EØS-området på mellomlanding i Europa, men ikke i England. 
Du kan bestille Europeisk helsetrygdkort på www.helsenorge.no. Elevene bør i tillegg tegne ekstra helse-
forsikring, ulykkesforsikring med hjemtransport, ansvarsforsikring eller eventuelt en studentforsikring. 

Helsetjenester
Norske borgere som reiser til England for å studere vil ikke lenger kunne  bruke Europeisk helsetrygdkort 
ved behov for helsehjelp under oppholdet. Vi anbefaler derfor at du har studentforsikring med 
tilstrekkelig helsedekning under hele studieoppholdet. 

Vaksinering 
Mange land i verden krever vaksinasjonskort ved innreise. Alle elever, hvis det kreves fra England, har ansvar 
for å skaffe seg vaksinasjonskort med oversikt over alle de nødvendige vaksineringer som kreves. Elevne har 
selv ansvar for å avklare med helsetjenesten i sin kommune hvilke krav til vaksiner som stilles fra England.

Vitnemål
Etter skoleåret i England vil den enkelte elev få dokumentasjon fra York College. 
Denne dokumentasjonen bruker den lokale skolen til å fatte enkeltvedtak om godkjente fag i utlandet 
som føres inn i lokalskolens karaktersystem. Etter fullført Vg3 vil elevene få norsk førstegangsvitnemål 
i samsvar med gjeldende forskrift.

Administrasjon og faglige spørsmål
Elever fra Trøndelag kan henvende seg angående:
– Spørsmål om søking i www.vigo.no til: Trøndelag fylkeskommune, Elevtjenester og inntak, tlf: 74174020
– Faglige spørsmål, ta kontakt med: Akademiet Utveksling ved Maria Hjellegjerde. 
    maria.hjellegjerde@akademiet.no, utveksling@akademiet.no, 
    tel: 93 08 36 30, https://utveksling.akademiet.no
– For administrative spørsmål og informasjon om tilbudene kontakt Trøndelag fylkeskommune ved 
    Internasjonal koordinator Angelika Grande, tlf. 90873125, anggr@trondelagfylke.no

Skoleåret i England
Skoleåret i England er delt i tre terminer:
Autumn term ca. 1. september – ca. 20. desember 
Spring term ca. 3. januar – ca. 20. mars 
Summer term ca. 11. april – ca. 20. juni

Eksamensdatoene varierer og skoleåret 
slutter derfor også på ulike datoer.

Mellom terminene er det ferie, omtrent to uker ved 
jul/nyttår og påske. Midt i hver termin (”half term”) har 
elevene én ukes skolefri, i oktober (engelsk høstferie), 
februar (engelsk vinterferie) og mai. 

Det vil bli arrangert turer av Akademiets stedlige person i 
løpet av utvekslingsåret som elevene kan melde seg på. 
Turen er i regi av et lokalt selskap og eleven dekker alle 
kostnader selv. Det er frivillig og delta, men anbefales for 
å få flere kulturelle opplevelser utenfor campus.  

http://www.helsenorge.no
http://www.vigo.no
mailto:maria.hjellegjerde%40akademiet.no?subject=
mailto:utveksling%40akademiet.no?subject=
https://utveksling.akademiet.no
mailto:anggr%40trondelagfylke.no?subject=


Slik søker du:
For å søke om studieplass må du:

1.  
Skrive en begrunnelse/essay på engelsk om hvorfor du ønsker 
et slikt utenlandsopphold og en kort   presentasjon av deg selv.

2.
Få en signert foreldreerklæring, hvor dine foreldre bekrefter at de er innforstått med at du søker til Vg2 
utlandet og er klare over at dette har en økonomisk forpliktelse. Se etter et mal her: 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/internasjonalisering/vg2-tilbud-i-utlandet/ 

3.
Essay, foreldreerklæring og uttalelse fra skolen leveres til elevens hjemmeskole, til skolens postmottak 
eller skoleadministrasjon som skal legge inn dokumentene i elevmappe i fylkets saksbehandlingssystem 
360, saksnummer: 202234952 innen fristen 1. februar 2023.

4.
Opprett din søknad på Vigo.no.
Ved opprettelse av søknaden på www.vigo.no må du velge først kode-utdanningsprogram, blant disse:

Velg et av de utdanningsprogrammene: 
Vg2 studieforberedende utland: 
IDIDR2UT – Idrettsfag, utland 
KDKDA2UT – Kunst, design og arkitektur, utland 
MEMOK2UT - Medier og kommunikasjon, utland 

Vg2 studiespesialiserende utland: 
STREA2UT – Realfag, utland 
STSSA2UT – Språk/samfunnsfag/økonomi, utland

Deretter velger du skole: «Uspesifisert videregående skole».

En forutsetning for å ta Vg2-året i York er at man har fullført og bestått Vg1. 
For informasjon se her: 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/internasjonalisering/

–   Aktuelle søkere vil få forhåndsvarsel om inntak i løpet av februar 2023 i www.vigo.no
–   Elever kan forvente svar på søknaden medio februar med svarfrist 1.mars 2023. Svarslippen sendes    
      per e-post til inntakskontoret, inntak@trondelagfylke.no. Merk e-posten med Svarslipp Vg2 utland.

I løpet av våren 2023 vil Akademiets medarbeidere invitere de godkjente elever med foresatte til 
informasjons- og forberedende møte i Trøndelag, eller digitalt på Teams.

Søknadsfrist 1. februar 2023 
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