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Hva skal vi se nærmere på i presentasjonen? 
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Begrepsforklaring: 

Studieforberedende utdanningsprogram: Hvis du går og består vitnemål på et 
av de fem studieforberedende utdanningsprogrammene, kan du direkte kvalifisere 
deg til videre studier på universitet eller høyskoler. 

Yrkesfaglige utdanningsprogram: Vanlig to år på skole og to år i lære for å oppnå 
fagbrev. Da kan man være ferdigutdannet og søke relevante jobber utfra det man 
har tatt fagbrev i. 

Generell studiekompetanse: Generell studiekompetanse er det formelle 
opptakskravet til høyere utdanning. Du må altså ha generell studiekompetanse for å 
komme inn på studier ved høgskole eller universitet.

Programfag: Programfag er spesielle fag for det utdanningsprogrammet og 
programområdet du velger. Programfagene er ulike i de forskjellige 
utdanningsprogrammene, og innenfor noen av utdanningsprogrammene er 
programfagene obligatoriske. 
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Begrepsforklaring: 

Yrkesfaglig fordypning (YFF): innenfor de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene. Målet med faget er å gi elevene mulighet til å prøve ut 
ett eller flere aktuelle lærefag slik at de kan få et godt grunnlag for å velge 
lærefag.

Praksisrettet studiekompetanse: Praksisrettet studiekompetanse er rettet 
mot elever som ønsker en praktisk vei til studiekompetanse, men som også 
ønsker studiekompetanse for studier ved høyskole og universitet. Eleven blir i 
disse kombinasjonsløpene samtidig kvalifisert for læretid i bedrift.

Omvalg: Omvalg betyr at du velger et annet utdanningsprogram eller 
programområde enn det du har begynt på. For å ha rett til omvalg må du må ha 
ungdomsrett.

Y-veien: Noen universiteter og høgskoler tilbyr spesielt tilrettelagte studier for 
søkere som ikke har generell studiekompetanse, men som har relevant fagbrev.
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Søkning til videregående opplæring

Alle har rett til tre års videregående opplæring

Søknadsfristen er 1. mars for ordinært inntak

Inntaket til videregående opplæring avgjøres av karakterer fra 
ungdomsskolen

Man har rett til å komme inn på ett av tre prioriterte 
utdanningsprogram, men man har ikke rett til å komme inn på en 
bestemt skole

Mulighet til å sette opp inntil 6 skoleønsker per 
utdanningsprogram

Inntil 2 års utvidet rett ved omvalg
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15 utdanningsprogram
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5 studieforberedende

- Idrettsfag
- Kunst, design og arkitektur
- Medier og kommunikasjon
- Musikk, dans og drama
- Studiespesialisering

10 yrkesfaglige

- Bygg og anleggsteknikk
- Håndverk, design og produktutvikling
- Elektro og datateknologi
- Frisør, blomster, interiør og 

eksponeringsdesign
- Helse- og oppvekstfag
- Informasjonsteknologi og 

medieproduksjon
- Naturbruk
- Restaurant- og matfag
- Salg, service og reiseliv
- Teknologi- og industrifag

- Les mere om de forskjellige 
utdanningsprogrammene på 
oslo.vilbli.no
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Videregående opplæring gir:

Yrkeskompetanse

• Du blir ferdig utdannet til et yrke og kan søke arbeid etter 
videregående

• Du kan ta videre utdanning som Vg3 påbygging til generell 
studiekompetanse, fagskole, mesterbrev og Y-veien 

Eller: 

Studiekompetanse

• Du kvalifiserer til å studere ved universitet/høyskole

• Studier inntil 6 år, normalt minst 3 år
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Ja takk, begge deler! 
Yrkesfag med studiekompetanse, 3-årig løp

Håndverk, design og produktutvikling, Edvard Munch vgs.

 Trearbeid

 søm og tekstilhåndverk

 gull- og sølvsmedhåndverk

Elektro og datateknologi

 automatisering og robotikk, Kuben vgs.

 elenergi og miljø, Elvebakken vgs.

Helse- og oppvekstfag 

 barne- og ungdomsarbeiderfag, Ulsrud vgs.

 helsearbeiderfag, Ullern vgs.

 ambulansefag, Holtet vgs.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

 informatikk, Kuben vgs

 Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Elvebakken vgs.
03.02.2021 8



Oslo 2019

Ja takk, begge deler! 
Yrkeskompetanse og studiekompetanse (YSK), 4-årig løp

Bygg- og anleggsteknikk 

Tømrer- og betongfaget, Kuben vgs.

Helse- og oppvekstfag 

Helsearbeiderfag, Kuben vgs.
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Timeplan for studiespesialisering og de øvrige 
studieforberedende utdanningsprogrammene: 
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Timeplan for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene: 
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Forvirret? Tips for å kunne hjelpe din ungdom 
med valget av videregående opplæring

Sett av tid!

• Dette er et stort valg for din ungdom. Hjelp din ungdom med å sette av tid til å utforske 
de alternativ som finnes i Osloskolen. Du må vite hva du velger bort for å ta gode valg!

Skaffe deg informasjon om de forskjellige alternativene!

• Det er mange alternativ å sette seg inn i. Men det finnes god informasjon om dette på 
f.eks. oslo.vilbli.no. Ta kontakt med din ungdoms rådgiver på skolen for å få hjelp på 
veien. 

Bruk brosjyren "Opplæringstilbudet skoleåret 2021-2022"

• Dette er en brosjyre der alle søkbare tilbud på Vg1 i Osloskolen skoleåret 2021-2022. 
Det er over 30 forskjellige alternativ! Brosjyren kom til skolene i begynnelsen av januar 
2021, og alle elever i 10.trinn skal ha fått et eksemplar. 
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Forvirret? Tips for å kunne hjelpe din ungdom 
med valget av videregående opplæring

Hver nysgjerrig sammen med din ungdom! 

• Ikke utelukk noen alternativer pga. fordommer. Hver nysgjerrig på hva de ulike 
alternativene innebærer, og hva de leder til. Kanskje du finner noen overraskelser?

Det er din datter eller sønn som skal gå på videregående opplæring, ikke 
DU!!

• Er du sikker på at det du ønsker at din ungdom skal velge er riktig for hun eller henne? 
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Oslo 2019 Deloverskrift rød

Håper dette har vært til hjelp når dere nå 
skal hjelpe deres ungdom med sitt valg av 
videregående opplæring! 
Hvis du lurer på noe, ta videre kontakt med rådgiver på egen skole
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Fag oversatt til ditt språk 

Naturfag =
Samfunnskunnskap = 
Engelsk = 
Norsk = 
Geografi = 
Matematikk T/P =
Matematikk T-y/P-y
Kroppsøving =
Fremmedspråk =
Programfag = 
Programfag – YFF = 
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