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2.11.1 Reglar for søking på vg1-tilbod innan YSK- 4-årig yrkes- og 
studiekompetanse. 
Du kan søkje YSK tilbod i til dømes i utdanningsprogrammet teknikk og 
industriell produksjon (TP), i tillegg til ordinær teknikk og industriell produksjon. 
Desse vert rekna som eitt utdanningsprogram. Vel du denne løysinga må du i 
tillegg søkje to andre utdanningsprogram. 
  
2.11.2 Reglar for søking til vg1-tilbod innan musikk, dans og drama 
I utdanningsprogrammet musikk, dans og drama (MD) kan du søkje alle tre 
fordjupingane (musikk, dans og drama), dette vert rekna som eitt 
utdanningsprogram. Vel du denne løysinga må du i tillegg søkje to andre 
utdanningsprogram. 
  
  

Frå Søkjarhandboka 











Må bruke din personlege ID 





Alle må kvart år hake av for aksept 



Bruk nedtrekksmenyen for å endre til tidlegare 
skoleår.  





Både skule og bedrift kan velgjast 



Oppgi her hvilken type søker man er – begge typer kan velges 



Søkjer om opplæring i bedrift - lærling 

01.03.2016 



Søkjer om opplæring i bedrift - lærekandidat 

01.02.2016 



Ordinær søkjar. Merk at dei som søkjer om særskilt tilrettelegging  
har søknadsfrist 1. mars. 

01.03.2017 



Opplæring i skule 



Val av utdanningsprogram/programområde. 
Søkjarane må prioritere tre utdanningsprogram ved innsøking til vg1. 



Prioritering av skular som tilbyr utdanningsprogrammet – tre skular kan velgjast 



Prioritering kan gjerast her fram til søknadsfristen. 
Til vg1 skal det veljast tre ulike utdanningsprogram 



Innholdet her vil variere frå fylke til fylke 

Vedleggsskjema 1 - søknad om spesialundervisning,    
opplæringslova § 5.1 

Vedleggsskjema til søknad 
 
 
 
 
 

Søknad om fortrinnsrett til opplæring i skule 
 
Søknad om individuell handsaming (opplæring i skule) 
 
Ordinær søknad med behov for særskilt tilrettelegging 
 
Søknad om opplæring i bedrift 

Eg søkjer påbygging etter bestått fag- og yrkesoppl. og skal 
opp til prøve i tida 1.mars til 1.juli 







Hugs å logge ut – symbolet oppe til høgre 

01.03.2017 



Berre ein søknadskategori kan velgjast 

01.02.2017 



Berre ein søknadskategori kan velgjast. 
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