
Videregående opplæring
Elevark 3

1

«Min søknad til videregående skole»

I denne oppgaven skal du reflektere over egne valg når det 
gjelder søknad om plass på videregående skole.

Til eleven

Hvis du skulle ha sendt inn søknaden din i dag, hvilke tre utdanningsprogram ville du da ha valgt 
og hvilke skoler ville du søkt på?

Gå inn på utdanning.no og se på filmene 
som er knyttet til dine tre utdanningspro-
gram. Mens du ser på intervjuene skal du 
finne svar på følgende:

1. Hvorfor valgte elevene som ble intervjuet 
akkurat disse utdanningsprogrammene?

2. Hvordan passer dine evner og interesser til 
de tre utdanningsprogrammene du har valgt?

Mine tre valg av utdanningsprogram Jeg vil søke om plass ved disse skolene
1
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• Idrettsfag
• Musikk, dans og drama
• Studiespesialisering
• Bygg- og anleggsteknikk
• Design og håndverk
• Elektrofag
• Helse- og oppvekstfag
• Medier og kommunikasjon
• Naturbruk
• Restaurant- og matfag
• Service og samferdsel
• Teknikk og industriell produksjon

Nyttig på nett
• om videregående

utdanningsprogram
• slik søker du 

videregående

Intervjuer ligger under menypunktet 
«Film fra programområdet». Lenke til de 
ulike programområdene finner du her:

http://utdanning.no/
http://utdanning.no/tema/utdanning/videregaende
http://utdanning.no/tema/soknad_og_opptak/slik_soker_du_videregaende
http://utdanning.no/utdanning/vgs/IDRET1----
http://utdanning.no/utdanning/vgs/MDMDD1----
http://utdanning.no/utdanning/vgs/STUSP1----
http://utdanning.no/utdanning/vgs/BABAT1----
http://utdanning.no/utdanning/vgs/DHDHV1----
http://utdanning.no/utdanning/vgs/ELELE1----
http://utdanning.no/utdanning/vgs/HSHSF1----
http://utdanning.no/utdanning/vgs/MKMED1----
http://utdanning.no/utdanning/vgs/NANAB1----
http://utdanning.no/utdanning/vgs/RMRMF1----
http://utdanning.no/utdanning/vgs/SSSSA1----
http://utdanning.no/utdanning/vgs/TPTIP1----
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Gruppen bruker utdanning.no for å finne svar på oppgavene
Hvordan søker jeg plass i videregående skole?

1 Hva heter nettportalen du må bruke når du søker plass på videregående skole?

2 Har alle elever som skal søke på videregående skole samme frist?

3 Hvor mange utdanningsprogram må du søke på for at søknaden din skal bli gyldig  
registrert?

4 Hvordan får du beskjed om hvor du har fått skoleplass?

5 Hvordan takker du ja til plassen du har fått tilbud om?

6 Hva skjer hvis du står helt likt med andre i konkurransen om plass i videregående skole?

7 Hvordan regner man ut karaktersnitt?

http://utdanning.no/
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