Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og
formidling til læreplass i Agder fylkeskommune
Hjemmel:

Fastsatt i Fellesnemnda for Agder i møte 28.01.2019 med hjemmel i
forskrift til opplæringsloven av 23.06.2006 nr. 724 § 6 – 2 og § 6A – 2.

I kraft:

01.01.2020. Fra samme tid oppheves Forskrift om inntak til videregående
opplæring og formidling til læreplass, Aust-Agder fylkeskommune og
Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass,
Vest-Agder fylkeskommune.

I.

§1

GENERELT

Virkeområde

Denne forskriften gjelder inntak til offentlige videregående skoler og formidling av
lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Agder etter opplæringlovens § 3-1.
Inntak og formidling av voksne inngår ikke i virkeområdet for denne forskrift.

II.

INNTAK

§ 2 Alt. A Agder fylkeskommune har inntak etter nærskoleprinsippet
I Agder er inntak til videregående skoler karakterbasert, men søkere til Vg1 får i tillegg
nærskolepoeng når de søker sin nærskole. Dersom en søker et tilbud som ikke finnes
på nærskolen, konkurrerer en med nærskolepoeng på alle skoler i Agder som har det
aktuelle utdanningsprogrammet.
Nærskolepoeng blir som hovedregel fordelt ut fra kommunetilhørighet. Matrisen som
følger denne forskriften, definerer hva som regnes som nærskole.
For Vg2 og yrkesfaglig Vg3 er det karakterbasert inntak i hele fylkeskommunen.
Fylkesrådmannen gir utfyllende bestemmelser som kunngjøres på nettstedet
www.vilbli.no og fylkeskommunens hjemmeside.

§ 2 Alt. B Agder fylkeskommune har inntaksregioner
I Agder fylkeskommune er det politisk vedtatte inntaksregioner som styrer inntak til Vg1.
Søkere skal søke skoler i egen region. Dersom tilbudet ikke finnes i egen region, kan en
søke alle skoler i Agder som har det aktuelle tilbudet. Matrise over inntaksregioner
følger denne forskrift.
For Vg2 og yrkesfaglig Vg3 er det karakterbasert inntak i hele fylkeskommunen. Dette
innebærer at en søker står fritt til å søke seg til alle skoler i hele Agder uavhengig av
bosted.

§ 2 Alt. C Agder fylkeskommune har karakterbasert inntak
I Agder er inntak til videregående skole karakterbasert. Søkere kan søke seg inn på
skoler i hele Agder, uavhengig av bosted.

§3

Inntak til Vg1

Søker må prioritere tre utdanningsprogram ved innsøking til Vg1.
Inntaket foretas på bakgrunn av poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer fra
grunnskolen [og eventuelle nærskolepoeng].
Dersom søker ikke har tilstrekkelige konkurransepoeng til å komme inn på noen av sine
prioriterte skoler, vil søker bli søkt videre til andre skoler som tilbyr de prioriterte
utdanningsprogrammene.
Søker som ikke fører opp tre forskjellige utdanningsprogram, vil bli plassert vilkårlig på
utdanningsprogram på Vg1 med ledig kapasitet dersom søker ikke har tilstrekkelige
konkurransepoeng til å komme inn på sine prioriterte ønsker.

§4

Inntak til Vg2 og yrkesfaglige Vg3

Søker kan prioritere samtlige programområder som han/hun er kvalifisert til ved
innsøking til Vg2 eller Vg3.
Inntaket foretas på bakgrunn av en poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer.
Ved innsøking til Vg2 legges karakterer fra Vg1 til grunn, og ved innsøking til Vg3 legges
karakterer fra Vg2 til grunn.
Dersom søker ikke har tilstrekkelige konkurransepoeng til å komme inn på søkers
prioriterte programområder og skoler, vil søker bli videresøkt til andre programområder
som han/hun er kvalifisert til, men som søker selv ikke har prioritert i søknaden.

§5

Inntak til Vg3 studieforberedende programområder

Dersom søkeren er kvalifisert som fulltidselev etter forskrift til opplæringsloven § 6 -28
og § 6-35 til § 6-38 kan søker prioriteres ved inntak til Vg3 ved samme skole hvor Vg2
studieforberedende programområde er fullført. Forutsetningen er at det søkes om inntak
påfølgende år, og at den skolen Vg2 ble fullført på, er søkerens første ønske.
Søkere som har fullført Vg2 studieforberedende programområde ved en skole som ikke
tilbyr aktuelt Vg3, gis tilleggspoeng til Vg3 ved samtlige videregående skoler i Agder
påfølgende skoleår.

§6

Inntak til Vg1 musikk, dans og drama

Inntil 50 % av søkerne kan tas inn på grunnlag av en ferdighetsprøve (inntaksprøve), i
tillegg til en poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer.
Det er bare søkere som har satt opp Vg1 musikk, dans og drama som sitt første ønske
som kan fremstille seg til en ferdighetsprøve. Prøven avholdes i den fordypning, og ved
den skole, som er satt opp som første ønske.

§7

Inntak til Vg1 idrettsfag

Inntil 50 % av søkerne kan tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter (idrettslige
kriterier) i tillegg til en poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer.
Søkere som ønsker tilleggspoeng, må sende dokumentasjon fra idrettskrets til den skole
som er satt opp som første ønske.
§8

Inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud

Søkere fra hele landet konkurrerer likt ved inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud.
Inntak skjer på grunnlag av konkurransepoeng basert på karakterer.
Søkere til Setesdal vidaregåande skule, avd. Hovden, Vg1, Vg2 og Vg3
studiespesialisering med skiidrett, tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter
(idrettslige kriterier), i tillegg til poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer.

§9

Inntak til International Baccalaureate Diploma Programme (IB)

Søkere til International Baccalaureate (IB) skal sende inn elektronisk søknad via
www.vigo.no og fylle ut eget tilleggsskjema som sendes direkte til aktuell skole.
Søknadsfristen er 1. mars.
Den aktuelle skolen fatter vedtak om inntak til IB, basert på en individuell vurdering.

For å kunne vurderes for inntak til IB må søker ha bestått Vg1 studiespesialisering, Vg1
studiespesialisering med forberedende IB eller tilsvarende utdanning i utlandet. Søkere
som har gått 10. klasse på en IB skole i Norge eller utlandet kan også søke inntak til Vg2
International Baccalaureate.
Vilkår for inntak til Vg3 IB er fullført og bestått Vg2 IB.

§ 10

Utvekslingselever som søker Vg3 studiespesialisering

Søkere med opplæringsrett som er elev ved en skole i utlandet, prioriteres etter søkere
som har fullført og bestått Vg2 som fulltidselev ved den prioriterte skolen. Dersom det er
flere søkere enn antall ledige plasser ved den aktuelle skole, konkurrerer elevene på
bakgrunn av konkurransepoeng basert på karakterer fra Vg1.

§ 11

Endre status fra å være fulltidselev til deltidselev

Rektor avgjør om en søknad fra en fulltidselev om å bli deltidselev skal innvilges.
Søknad kan bare innvilges når det foreligger dokumenterte tungtveiende grunner eller
når eleven har fullført fag tidligere.
§ 12

Vurdering av om søker er kvalifisert for inntak til neste nivå

Søkere skal i henhold til § 6 – 28 i forskrift til opplæringsloven ha bestått i alle fag som er
fastsatt i læreplanverket også i fag hvor det ikke settes standpunktkarakter.
Søkere med ett eller to stryk/ikke vurdering fra Vg1 deltar i inntaket til Vg2.
Søkere med ett eller to stryk/ikke vurdering fra Vg2 deltar i inntaket til Vg3.
Etter tilrådning fra rektor ved avgiverskolen er det fylkesrådmannen som fatter vedtak
om søker er kvalifisert for neste nivå, jf § 6 – 37 i forskrift til opplæringsloven.
Fylkeskommunen kan fastsette alternativ fag- og timefordeling i egen forskrift, jf. § 1 – 3 i
forskrift til opplæringsloven.
Søkere som ikke kan tas inn som helkurselev på neste nivå returneres til avgiverskolen.
Det er avgiverskolen som står ansvarlig for at søkeren får et tilbud om opplæring knyttet
til et programområde/utdanningsprogram.
Fylkesrådmannen gir utfyllende bestemmelser i eget rundskriv.

§ 13

Flytting

Søkers hjemfylke er den fylkeskommunen der søker er registrert som bosatt per 1.
januar det året kurset tar til, jfr. § 19-2 i forskrift til opplæringsloven.
For å ha rett til videregående opplæring i Agder må søkeren være folkeregistrert i Agder
1. mars i søknadsåret.
Søkere som flytter til Agder etter 1. mars, kan gis rett til videregående opplæring i Agder
dersom det foreligger særlige dokumenterte grunner.

§ 14

Grenseavtaler med Rogaland og Vestfold og Telemark fylkeskommuner

Søkere fra Nissedal og Fyresdal kommune konkurrerer om plass ved videregående
skoler i Agder på lik linje med søkere fra Åmli.
Søkere fra Rogaland bosatt i Moi kommune og Lund kommune konkurrerer om plass ved
Flekkefjord videregående skole på lik linje med søkere fra Flekkefjord.

§ 15

Bruk av retten til videregående opplæring

Søker med lovfestet rett til videregående opplæring bruker ikke av retten dersom
opplæringen utgjør 1/3 eller mindre av timetallet til et utdanningsprogram eller et
programområde, jf. forskrift til opplæringslova § 6–4, 1. ledd.
Retten anses ikke brukt dersom sluttmelding mottas av skolen før 1. november.

§ 16

Fremmøte første skoledag

Elever må møte på skolen første skoledag.
Dersom en elev uteblir fra skolen første skoledag uten gyldig grunn, mister
vedkommende skoleplassen.
Ved sykdom plikter eleven å gi beskjed til skolen snarest mulig, og senest innen
skoletidens slutt første skoledag, om at vedkommende ikke kan møte. Forholdet må
dokumenteres med legeerklæring.

§ 17

Rektors rett til inntak av elever

Rektor har ikke rett til å ta inn elever så lenge fylkesrådmannens inntaksarbeid pågår.
Etter at fylkesrådmannen har avsluttet inntaksarbeidet, delegeres ansvaret for videre
inntak til rektor. Rektor skal følge ventelistene som er utarbeidet fra fylkesrådmannen.
Når alle søkere med ungdomsrett på venteliste har fått tilbud om skoleplass, kan rektor
gi tilbud til søkere med ungdomsrett fra Agder som ikke står på venteliste.
Deretter skjer inntak av søkere etter følgende prioritering:


Søkere fra andre fylker med ungdomsrett som står på venteliste.



Søkere fra Agder med voksenrett som står på venteliste



Søkere fra Agder med voksenrett som ikke står på venteliste



Voksne med fullføringsrett fra Agder som står på venteliste



Voksne med fullføringsrett fra Agder som ikke står på venteliste

Søkere uten rett som er bosatt i Agder fylkeskommune, kan tas inn etter at alle søkere
med rett til utdanning har fått tilbud, og det fortsatt er ledige plasser.
Søkere som ikke har ungdomsrett tas ikke inn til videregående skoler i Agder uten at
dette er klarert med fylkesrådmannen.

III.
§ 18

FORMIDLING TIL LÆREPLASS
Hvem formidlingen omfatter

Søkere til læreplass som har opplæringsrett etter opplæringsloven § 3-1 og som er
hjemmehørende i Agder fylkeskommune, skal formidles til godkjente
opplæringskontorer/ lærebedrifter, jf. forskrift til opplæringsloven § 6A-6. Søkere med
ungdomsrett (§ 3-1) prioriteres før søkere med voksenrett etter opplæringsloven § 4A-1
og voksne søkere med fullføringsrett etter opplæringsloven § 4A-3 (2). Andre søkere kan
også formidles. Formidlingen omfatter søkere som søker læreplass i henhold til
lærefagets plassering i programstrukturen for videregående opplæring.
Fylkeskommunen plikter ikke å formidle voksne med rett til videregående opplæring, jf.
forskrift til opplæringsloven § 6A-10.

§ 19

Formidlingsprosessen og kvalifisering

Søkere til læreplass med ungdomsrett etter § 3-1 formidles til godkjente
opplæringskontorer/lærebedrifter innen medio mars. Søkere som ikke fyller vilkårene for
inntak til Vg3 lærefag tas ut av formidlingsprosessen 1. august og returneres til
avgiverskole.
Søkere som er hjemmehørende i andre fylker, og søkere fra Agder uten rett til
videregående opplæring i henhold til opplæringsloven § 3-1, tas ut av formidlingen 1.
august.
Søkerne skal som hovedregel ha bestått alle fag som ønsket lærefag bygger videre på
og oppfylle vilkårene for formidling til Vg3 eller ha faglige forutsetninger for å følge
opplæringen på neste nivå, jf. forskrift til opplæringsloven § 6A-1 tredje ledd.
Søkere til lærekandidatordningen følger formidlingsprosessen for søkere til
lærlingordningen og skal ha bestått sitt opplæringsløp fra skole mot planlagt
grunnkompetanse.

§ 20

Læreplassøkernes forpliktelser

For å delta i formidlingsprosessen og/eller få tilbud om Vg3 fagopplæring i skole, må
søkere til læreplass delta aktivt i formidlingen og svare på henvendelser fra
fylkeskommunen, opplæringskontorer og lærebedrifter. Søkere til læreplass som ikke
overholder disse forpliktelsene tas ut av formidlingsprosessen og tilbys heller ikke Vg3
fagopplæring i skole. Dette gjelder ikke dersom søkeren har gyldig forfall.

§ 21

Praksisbrevordningen

For inntak til utdanningsløp som fører fram til praksisbrevprøve fordeles plassene etter
poeng og intervju. Det vil bli lagt avgjørende vekt på intervjuet. Denne ordningen er
avhengig av at det etableres en opplæringskontrakt med en godkjent lærebedrift.

§ 22

Bruk av rett

Bruk av rett tar utgangspunkt i forskrift til opplæringsloven § 6-3. Retten er brukt når 1/3
av opplæringstiden er brukt opp. Dersom læretiden følger normalmodellen og er på 24
måneder vil retten være brukt opp etter 8 måneder.

§ 23

Vg3 fagopplæring i skole

Søkere til læreplass med ungdomsrett etter opplæringsloven § 3-1 som innen 15. august
ikke har fått tilbud om læreplass, gis tilbud om Vg3 fagopplæring i skole, jf. forskrift til
opplæringsloven § 6A-9.
Innen 15. september vil alle som har takket ja til Vg3 fagopplæring i skole få et konkret
tilbud om skoleplass basert på søkers Vg2.

§ 24

Fagprøve i fag med avsluttende opplæring i skole

Søkere til læreplass i automatiseringsfaget, dataelektronikerfaget og
anleggsmaskinmekanikerfaget som ikke har fått tilbud om læreplass tilbys fagprøve
arrangert av avgiverskole det året de avslutter Vg3.

IV.
§ 25

FELLES BESTEMMELSER
Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. februar for søkere som søker inntak på særegne vilkår etter forskrift
til opplæringsloven § 6–8, 1. ledd.
Søknadsfristen for andre søkere er 1. mars, jf. opplæringsloven § 6-8 (2).
Fristen for å søke formidling til læreplass er 1. februar for lærekandidater og
praksisbrevkandidater og 1. mars for lærlinger, jf. forskrift til opplæringsloven § 6A – 4.
Søknader fra søkere med opplæringsrett som mottas etter søknadsfrist, vil bare bli
behandlet i den utstrekning det er mulig, jf. forskrift til opplæringsloven § 6–8, 4. ledd.
Søker må begrunne fristoverskridelse skriftlig.
Søknader som mottas etter fristen vil i hovedsak bli prioritert etter søkere som er mottatt
innen fristen.

§ 26

Mindre endringer i forskriften

Fylkesrådmannen har rett til å foreta mindre endringer i forskriften.
Dersom endringene er av en slik art at de påvirker elevenes muligheter for inntak til
bestemte tilbud, skal endringene behandles politisk.

§ 27

Nærmere retningslinjer

Fylkesrådmannen utarbeider nærmere retningslinjer og rutinebeskrivelser som
kunngjøres på fylkeskommunens hjemmeside og www.vilbli.no.

Matrise over hvilke elever som vil få nærskolepoeng på de ulike skolene (§ 2 Alt A)
* Elever fra denne kommunen vil få flere skoler som nærskole
**Elever fra Vennesla som søker Byggfag vil få nærskolepoeng til Tangen vgs

Kommune
Sirdal
Flekkefjord
Kvinesdal
Hægebostad*
Nye Lyngdal*
Farsund
Hægebostad*
Nye Lindesnes
Nye Lyngdal (Audnedal)*
Nye Lyngdal (Audnedal)*
Nye Lindesnes (Marnardal)*
Åseral
Vennesla**
Iveland
Evje og Hornnes
Bygland
Valle
Bykle
Nye Kristiansand kommune

Skole
Sirdal vgs
Flekkefjord vgs

Birkenes
Lillesand
Grimstad
Arendal, unntatt postnummer 4810, 4920

Møglestu vgs

Froland
Arendal, kun postnummer 4810, 4920
Åmli
Tvedestrand
Vegårshei
Risør
Gjerstad

Eilert Sundt vgs

Mandal vgs
Byremo vgs
Vennesla
Setesdal vgs

Søgne vgs, Vågsbygd vgs
Kvadraturen vgs, Tangen vgs
Kristiansand Katedralskole Gimle

Dahlske vgs
Arendal vgs
Sam Eyde vgs
Nye "Tvedestrand vgs"

Risør vgs

Matrise, tre inntaksregioner (§ 2 Alt B)
** Elever fra Vennesla kan søke vg1 Bygg- og anleggsteknikk på Tangen vgs

Kommune
Vest
Sirdal
Flekkefjord
Kvinesdal
Hægebostad
Nye Lyngdal
Farsund
Hægebostad
Nye Lindesnes
Åseral
Vennesla**
Iveland
Evje og Hornnes
Bygland
Valle
Bykle

Kristiansand
Nye Kristiansand kommune

Øst
Birkenes
Lillesand
Grimstad
Froland
Arendal
Åmli
Tvedestrand
Vegårshei
Risør
Gjerstad

Skole
Sirdal vgs
Flekkefjord vgs
Eilert Sundt vgs
Mandal vgs
Byremo vgs
Vennesla vgs
Setesdal vgs

Søgne vgs, Vågsbygd vgs
Kvadraturen vgs, Tangen vgs
Kristiansand Katedralskole Gimle

Møglestu vgs
Dahlske vgs
Arendal vgs
Sam Eyde vgs
Nye "Tvedestrand vgs"
Risør vgs

Matrise, fem inntaksregioner (§ 2 Alt B)
* Elever fra denne kommunen kan søke flere regioner
** Elever fra Vennesla kan søke vg1 Bygg- og anleggsteknikk på Tangen vgs
Kommune
Vest
Sirdal
Flekkefjord
Kvinesdal
Hægebostad
Nye Lyngdal*
Farsund
Nye Lindesnes

Skole
Sirdal vgs
Flekkefjord vgs
Eilert Sundt vgs
Mandal vgs
Byremo vgs

Setesdal
Nye Lyngdal, fra tidligere Audnedal*
Åseral
Vennesla**
Iveland
Evje og Hornnes
Bygland
Valle
Bykle
Kristiansand
Nye Kristiansand kommune

Birkenes, Lillesand og Grimstad
Birkenes
Lillesand
Grimstad
Øst
Arendal
Froland
Åmli
Tvedestrand
Vegårshei
Risør
Gjerstad

Vennesla vgs
Setesdal vgs

Søgne vgs, Vågsbygd vgs
Kvadraturen vgs, Tangen vgs
Kristiansand Katedralskole Gimle
Møglestu vgs
Dahlske vgs

Arendal vgs
Sam Eyde vgs
Nye "Tvedestrand vgs"
Risør vgs

Matrise, seks inntaksregioner (§ 2 Alt B)
* Elever fra disse kommunene vil kunne søke flere regioner
** Elever fra Vennesla kan søke vg1 Bygg- og anleggsteknikk på Tangen vgs

Kommune
Lister
Sirdal
Flekkefjord
Kvinesdal
Hægebostad*
Nye Lyngdal, det som var Audnedal*
Farsund
Lindesnes
Hægebostad*
Nye Lindesnes
Nye Lyngdal, det som var Audnedal*
Nye Lindesnes
Setesdal
Åseral
Vennesla**
Iveland
Evje og Hornnes
Bygland
Valle
Bykle
Nye Lindesnes, det som var Marnardal*
Kristiansand
Nye Kristiansand kommune
Birkenes
Lillesand
Arendal
Grimstad
Arendal, unntatt postnummer 4810, 4920
Froland
Øst
Arendal, kun postnummer 4810, 4920
Åmli
Tvedestrand
Vegårshei
Risør
Gjerstad

Skole
Sirdal vgs
Flekkefjord vgs
Eilert Sundt vgs

Mandal vgs

Vennesla vgs
Setesdal vgs
Byremo vgs

Søgne vgs, Vågsbygd vgs
Kvadraturen vgs, Tangen vgs
Kristiansand Katedralskole Gimle
Møglestu vgs
Dahlske vgs
Arendal vgs
Sam Eyde vgs
Nye "Tvedestrand vgs"
Risør vgs

