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Til elever og foresatte på 10. trinn  
  

Hvordan får foresatte informasjon om videregående opplæring?  
 

Foresatte er viktige ressurser og rådgivere for barna sine i en valgprosess. God rådgiving og 

veiledning forutsetter kjennskap til de ulike utdanningsprogrammene og skolene som tilbyr disse. 

For å gi dere best mulig forutsetning for å veilede eget barn, tilbys det i løpet av skoleåret blant 

annet orienteringsmøte om videregående opplæring på skolen, besøk på Utdanning- og 

Yrkesmesse i Oslo Spektrum og tilbud om å besøke forskjellige skoler i Oslo på åpne dager i regi 

av den enkelte skole. Foresatte oppfordres til å gå inn på www.fagfilm.no sammen med sitt eget 

barn. Ris skoles lærere, elever og foresatte har mulighet til å registrere seg med vår skolekode 

gehag og få tilgang til filmer om alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring.  

 

Hva slags informasjon og orientering får elevene?  
 

Elevene har gjennom 8. og 9. klasse hatt skoletimer i Utdanningsvalg (UDV) der de har utviklet 

bevissthet om egne interesser og muligheter og reflektert over hva det vil si å ta valg. På 9.trinn 

har elevene fått kunnskap om utdanningsveier i videregående skole. De har også fått en smakebit 

på noen av utdanningsprogrammene i videregående skole. Arbeidsuken ga elevene praktisk 

erfaring i arbeidslivet og kunnskap om arbeidsliv og jobbsøking. Elevene gjennomførte en 

interessetest på www.vilbli.no som skulle forberede dem til å velge utprøving av et 

utdanningsprogram i 10. klasse. 

 

Elevene følges nå opp utover høsten og etter nyttår. Faget Utdanningsvalg på 10. trinn startet opp 

5. september, med påmelding til utprøving av Kurs i utdanningsprogram på 

www.oslo.skoleogarbeidsliv.no . Elevene kan velge å besøke ett utdanningsprogram og får tilbud 

om å besøke en videregående skole. Påmeldingen skal gjøres innen 15. september.  

Besøkene vil foregå i uke 41-44. Rett før høstferien får alle elevene opplysninger om kurset de er 

kommet inn på. Elevene må selv sjekke tilbudet med eget brukernavn og passord som de lagde 

ved påmeldingen.  

 

Elevene får en individuell samtaletime med rådgiver. Rådgiver innkaller hver enkelt elev til 
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samtale i løpet av høsten og januar måned. Utprøvingen av Kurs i utdanningsprogram og den 

nettbaserte interessetesten vil være utgangspunkt for samtalen. 

 

Elevene vil bli gjort kjent med inntaksreglene til videregående skole. Elevene konkurrerer om 

plass på ønsket utdanningsprogram og skole med utgangspunkt i poengsum utregnet av 

gjennomsnittet av elevens standpunkt- og eksamenskarakterer. Vi på skolen hjelper elevene med 

å regne ut poengsummen de har akkurat nå. På denne måten får de en pekepinn på hvordan de 

ligger an, og forhåpentlig kan vi stimulere til god innsats med skolearbeidet framover.  

  

  

 

 

Hvilket informasjonsmateriell får elevene?  
 

Elevene har fått arbeidsheftet ”Yrker og utdanning”. Heftet inneholder oppgaver og informasjon 

om videregående opplæring som det er viktig å gjøre seg kjent med. Elevene vil arbeide med dette 

heftet i UDV-timene på skolen. I tillegg gjennomfører elevene et lokalt yrkesprosjekt på høsten og 

et annet prosjekt, "Hvilket utdanningsprogram og hvilken skole skal jeg velge? Intervju med en 

elev i Vg1", på våren.  

 

Rett over jul kommer informasjonsbrosjyren ”Videregående opplæring i Oslo”. Den vil gi 

informasjon om hvilke utdanningsprogrammer de forskjellige videregående skolene tilbyr 

skoleåret 2018/19.  

Vi ber dere sette av tid hjemme til å studere materiellet sammen og også gå inn på nettstedet 

www.oslo.vilbli.no  

 

Hvordan foregår søkeprosessen?  
 

Søknaden til videregående skole fylles ut elektronisk på nettstedet www.vigo.no i løpet av 

januar/februar  – elevene vil få hjelp til dette i skoletiden. Elevene må søke via MinID. Brev med 

MinID sendes til elevens folkeregistrerte adresse ved juletider. Det er viktig at dere foresatte 

hjelper barna med å ta vare på pin-kodene som de får tilsendt. Skolen har ikke tilgang til 

elevenes pin-koder. Elever som har vært i arbeid, har allerede fått MinID. 

  

De kan velge mellom 13 ulike utdanningsprogram, 5 STUDIEFORBEREDENDE og  

8 YRKESFAGLIGE. Enkelte skoler tilbyr en kombinasjon av studieforberedende og yrkesfaglig 

utdanningsprogram. Mange spennende tilbud! Søknaden til videregående skole skal og må 

inneholde 3 prioriterte ønsker av de 13 utdanningsprogrammene. Elevene har rett til å komme inn 

på ett av de tre prioriterte programmene. I tillegg kan de sette opp inntil seks skoleønsker under 

hvert utdanningsprogram. Når det gjelder rettigheter angående skolevalg, er det karakterene som 

avgjør. Søknadsfristen er  

1. mars 2018 (ordinært inntak).  

 

Viktige datoer for foresatte:  

 Informasjon om videregående opplæring på Ris skole  
Orienteringsmøte for foresatte onsdag 20.september på Ris skole  

Det vil bli gitt en generell orientering om utdanningstilbudene i videregående skole.  

Et eget team fra videregående skole og avdeling for fagopplæring vil ha ansvar for  

orienteringen. Egen innkalling til møtet er sendt hjem til foresattes mailadresse. 

 

 Utdanning- og yrkesmesse i Oslo Spektrum 7. – 8. november  

Alle elevene på 10. trinn besøker messen klassevis på dagtid. Skolen er tildelt tid tirsdag  
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7. november kl.14.00.  

Foresatte oppfordres til å besøke messen - det er gratis inngang for alle.  

 Åpen dag.  

Alle videregående skoler i Oslo inviterer potensielle elever til besøk i januar. Både elever og 

foresatte oppfordres til skolebesøk. Vi gjør oppmerksom på at elevene må besøke skolene 

utenom egen undervisningstid. Dato for åpen dag på de forskjellige videregående skoler, 

finner dere på utdanningsetatens hjemmeside og i arbeidsheftet "Yrker og utdanning" som 

deles ut til elevene på skolen i høst. 

 

 Torsdag 15. februar 2018 tilbyr rådgiver hjelp til utfylling av søknad til videregående 

skole for foresatte og elever som ønsker det. Rådgiver tar imot på Ris skole, datarommet i 

3.etasje i nybygget mellom kl.17.00-18.00. 

  

 

Mer informasjon om videregående opplæring generelt og om Osloskolen spesielt vil dere bl.a. 

kunne finne på nettstedene: 

www.vilbli.no 

www.utdanning.no 

www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no 

www.fagfilm.no   

(skolekode: gehag)  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Maj Holbye 

Rådgiver 

 

 

Ta gjerne kontakt  

Maj.holbye@ude.oslo.kommune.no 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.vilbli.no/
http://www.utdanning.no/
http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/
http://www.fagfilm.no/
mailto:Maj.holbye@ude.oslo.kommune.no

