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INNSØKING TIL VG2 OG VG3 - VÅR 2022 

Askøy videregående skole informerer om at elever på VG1 og VG2 må søke om neste års 

skoleplass innen 1. mars 2022. Dette dokumentet er ment som en veiledning til elever og 

foresatte i denne prosessen. 

Side 1: Hva gjelder for deg? 

Side 2-3: Steg-for-steg: Hvordan fylle ut søknad i Vigo? 

Til deg som skal søke vg2 yrkesfag 

På Vg2 velger du mellom de programområdene som finnes innenfor utdanningsprogrammet 

du valgte på Vg1. Du får dermed muligheten til å spesialisere deg i større grad. Hvilket 

programområde du velger kan ha betydning for hvilket fagbrev du får.  

Til deg som skal søke vg2 studiespesialiserende 

På VG2 velger du mellom de programområdene som finnes på studiespesialisering. På 

Askøy tilbys programområdene Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi. 

Til deg som skal søke vg3 studiespesialiserende  

På VG3 fortsetter du med det programområdet du valgte på Vg2, og velger videre fordypning 

i programfag eller nye programfag etter bestemte regler. 

 

Uansett hva du skal søke, må du legge inn søknad på Vigo.no.  
Du er selv ansvarlig for å søke skoleplass. 

Bruk elektronisk ID for å logge deg på (f. eks MinID). 
 

 

 OMVALG 
Dersom du ikke ønsker å fortsette på det utdanningsprogrammet du har begynt på, er det 

mulig å gjøre omvalg. Ta kontakt med din kontaktlærer eller rådgiver dersom du vurderer 

dette, slik at du får hjelp. (I søknaden velger du da “Grunnskole” under tidligere utdanning).  
 

 KVALIFISERING 
Søker du Vg2 eller Vg3 må du ha bestått Vg1 eller Vg2. Det vil si at dersom du stryker i flere 

fag, kan du risikere å ikke kvalifisere til neste trinn. Du må da endre din søknad på vigo.no 

innen 1. juni og søke deg inn på ditt nåværende trinn på nytt. Ta kontakt med din kontaktlærer 

eller skolens rådgiver for å få veiledning.  
  

 ENDRE SØKNAD ETTER FRISTEN 
Du kan søke om å få omprioritert søknaden etter at søknadsfristen er gått ut, men det må da 

være særlige grunner som har oppstått etter søknadsfristen som gjør at søker vil/må endre 

søknaden. Fristen er 1. juni og søknadsskjemaet blir lagt ut på vestlandfylke.no i mai. 

 
 TIL FORESATTE 

Det kan være vanskelig å finne fram i jungelen av informasjon om søknad og inntak til 

videregående opplæring. Vestland fylke har derfor samlet det viktigste en trenger å vite på: 

https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/foresette/  

  

https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/foresette/
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Steg-for-steg: Hvordan fylle ut søknad i Vigo? 
Gå inn på  

https://www.vigo.no/nyvigo/vigo 

 

Klikk på “Videregående opplæring i 

skole / bedrift”.  

 

Klikk deretter på “Logg inn for å 

søke eller svare på tilbud”. 
 

“ID-porten / MinID”: 

 

Klikk på “Logg inn” for å komme til 

ID-porten. Her må du identifisere 

deg for å komme videre. 

 
 

“ID-porten / MinID”: 

 

Velg elektronisk ID for å gå videre. 

 

“Personalia”: 

 

Sjekk spesielt at e-postadressen 

din og telefonnummeret ditt 

stemmer, slik at inntakskontoret 

kan nå deg dersom det er et 

problem med søknaden din! 

 

 

https://www.vigo.no/nyvigo/vigo
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“Tidligere opplæring”: 

 

Her velger du den opplæringen 

som du baserer valget ditt på.  

 

Skal du søke vg2, velger du vg1 

som tidligere opplæring. Skal du 

søke vg3, velger du vg2 som 

tidligere opplæring. 

  

Søknadens forside: 

 

Velg søknad til Vestland og klikk 

på “Fortsett”. 

 

 

"Søkerprofil”: 

For å søke til vg2 eller vg3, velger 

du “opplæring i skole”.  

 

Velg “Ordinær søknad”. 

 

“Individuell søknad” gjelder om du 

har særskilte retter, og hadde frist 

1. februar.  

 

“Ønsker»: 

Velg “Legg til programområde i 

skole”. Her legger du inn dine egne 

ønsker. Ta deg god tid! Ikke glem 

at søknaden kun er gyldig når du 

har fullført ønskene. Når du er 

ferdig, klikk “Fortsett”.  

 

Du kan søke så mange skoler du 

ønsker til hvert 

utdanningsprogram. Du kan endre 

søknaden og rekkefølgen på 

valgene så mange ganger du vil 

frem til søknadsfristen. 

 

“Tilleggsopplysninger” og “Søkere med annet morsmål”: Ta deg god tid til å krysse av for 

det som gjelder for deg. For de fleste vil det være tilstrekkelig å klikke “Fortsett”.  

 

Klikk deg videre gjennom søknaden, helt til du får opp “Kvittering for søknad”. Du kan 

gjerne sjekke at du har fått kvittering på e-post også. Nå har du søkt skoleplass til neste 

skoleår! 

 


