
Endringer og presiseringer ved søking til 
videregående skoler i Trøndelag 2023/2024



Politisk behandling av flere saker medio desember

Bakgrunn for orienteringen

Høringsnotat

Vedtak

https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/File/Details/3316550.PDF?fileName=Vedlegg%201%20-%20h%C3%B8ringsnotat%20-%20Justering%20av%20inntaksregler%20h%C3%B8sten%2023&fileSize=15058916
https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/File/Details/3387006.PDF?fileName=Vedtak%20FT%2C%2014122022%2C%20Sak%2097%2F22%2C%20Justering%20av%20praksis%20for%20inntak%20til%20videreg%C3%A5ende%20oppl%C3%A6ring%20i%20Tr%C3%B8ndelag.&fileSize=293632


• Søking til idrettsfag

• Søking til studiespesialisering

• Endring av nærskole i Trondheim – fra avstand til 
postnummer

Tema



• Inntaksreglene til idrettsfag er uendret

• Opplæringslova § 3-1 – rett til inntak på et av tre søkte 
utdanningsprogram

• Kombinasjon av nærskoleprinsipp og inntak på ferdigheter

• Ikke rett på en bestemt skole selv om det er søkers nærskole

• Ikke rett til å komme inn å på idretten de ønsker seg 

Nærskoleprinsippet i Trøndelag

Søking til Vg1 idrettsfag

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_3
https://www.vilbli.no/nb/nb/trondelag/naerskoleprinsippet-i-trondelag/a/035052


• Søkere med ungdomsrett med folkeregistrert adresse i Trøndelag kan søke om å bli 
vurdert på grunnlag av dokumenterte ferdigheter i kombinasjon med karakter.

• Søkere vil bare bli vurdert på ferdigheter i kombinasjon med karakter på sitt første 
skoleønske. 

• For å bli vurdert på grunnlag av dokumenterte ferdigheter må dokumentasjonen lastes 
opp som vedlegg til søknaden på vigo.no innen søknadsfristen

• Dokumentasjonen skal være fra krets/region/landslag.

• Vurdering av idrettslige kriterier er delegert til den enkelte skole.

Søking til vg1 idrettsfag - ferdigheter

https://www.vigo.no/nyvigo/vigo


• Hvis søkeren ikke blir tatt inn på grunnlag av 
dokumenterte ferdigheter i kombinasjon med karakter, 
gjelder nærskoleprinsippet

• Hvis søkeren blir tatt inn på grunnlag av dokumenterte 
ferdigheter i kombinasjon med karakter, gjelder ikke 
nærskoleprinsippet

Søking til Vg1 idrettsfag - ferdigheter



• Søkere til utdanningsprogrammet Idrettsfag vil kun 
konkurrere på den skolen/de skolene de har på søknaden 
sin

• Søkere som blir tatt inn til vg1 Idrettsfag skoleåret 
2023/2024 vil normalt ha rett på 3 års opplæring. 
Tidligere praksis med at alle søkere som har blitt tatt inn 
ved noen skoler har fått 4 års opplæring, opphører

Søking til idrettsfag – alle nivå



Faglig fordypning
ved søking til

Vg1 studiespesialisering



• Inntaksreglene er uendret

• Muligheten til å ønske fordypning på vigo.no er tatt bort

• Søker Vg1 studiespesialisering

• Nærskoleprinsippet gjelder

• Etter at inntaket er klart kan skolen starte prosessen med å 
avklare hvilke fordypninger elevene ønsker

Studiespesialisering

https://www.vigo.no/nyvigo/vigo


• Søker Vg1 studiespesialisering, Trondheim Katedralskole på vigo.no

• Nærskoleprinsippet gjelder

Unntak fra nærskoleprinsippet:
Er nærskole for internasjonale grunnskoler dersom søkeren legger inn ønske om
Forberedende IB på vigo.no, tilleggsopplysninger:

• «Jeg ønsker forberedende IB på Vg1 studiespesialisering, Trondheim Katedralskole.»

• Vg2 og Vg3 IB:
• Nærskoleprinsippet gjelder ikke
• Søkere fra Vg1 studiespesialisering fra alle skoler konkurrere likt om plassene på Vg2

• Mer info kommer på vilbli.no/nb/nb/trondelag/international-baccalaureate-ib

Unntak:
International Baccalaureate IB

https://www.vilbli.no/nb/nb/trondelag/international-baccalaureate-ib/a/034797


Endring av nærskole i Trondheim –
fra avstand til postnr



• Byåsen vgs
• Charlottenlund vgs
• Cissi Klein vgs
• Heimdal vgs
• Skjetlein vgs
• Strinda vgs
• Thora Storm vgs
• Tiller vgs
• Trondheim Katedralskole

Skoler i Trondheim



I Trøndelag har vi nærskoleprinsipp basert på kommunetilhørighet

• Nytt i inntaket 2023-2024:

• I tillegg til kommunetilhørighet får søkere med ungdomsrett fra 
Trondheim beregnet nærskole i Trondheim ut ifra postnummer på 
søkers folkeregistrerte adresse pr. 1. mars 2023

• Dersom søker bor i Trondheim, og ingen av de fylkeskommunale 
skolene ligger innenfor søkers postnummer, blir alle fylkeskommunale 
skoler i Trondheim søkers nærskole

Fra avstand til postnr



• I inntaket til skoleåret 2023-2024 vil søkere med 
ungdomsrett fra Trondheim som bor over 6 km fra alle de 
fylkeskommunale videregående skolene i Trondheim, få alle 
de fylkeskommunale skolene i Trondheim som nærskoler

• For å beregne avstand benyttes Avstandsberegneren

• For å få alle de fylkeskommunale skolene i Trondheim som 
nærskoler må avstanden være 6000 meter eller mer fra alle 
de fylkeskommunale skolene i Trondheim.

Unntak fra postnr-regelen i inntaket 2023-2024

https://skoleskyss.trondelagfylke.no/


• Når en søker på et utdanningsprogram/programområde som finnes 
på flere fylkeskommunale skoler i Trondheim, vil en konkurrere på 
alle fylkeskommunale skoler i Trondheim som har dette 
utdanningsprogrammet, selv om skolen ikke står på søknaden

• En kan ikke søke skoler utafor Trondheim eller privatskoler mellom 
to skoler i Trondheim

Fra avstand til postnr



• Hvis søker ikke konkurrerer seg inn på skolene som står 
på søknaden

• Kan få tilbud om plass på en annen fylkeskommunal skole enn 
ønska skole i Trondheim

• Hvis søker ikke konkurrerer seg inn på noen av skolene i 
Trondheim så kan søker få tilbud om plass på en annen 
fylkeskommunal skole i Trøndelag

Fra avstand til postnr



• Søkere som har skolen som nærskole konkurrerer om 
skoleplass FORAN søkere som IKKE har skolen som 
nærskole

• Søkerne har ikke rett til skoleplass på nærskolen, det 
gjelder om nærskolen står på søknaden eller ikke



• Oversikt over kommuner og nærskoler i Trøndelag

• Oversikt over postnummer og nærskoler i Trondheim

• Nærskoleprinsippet i Trøndelag | Videregående opplæring - vilbli.no

https://www.vilbli.no/nb/nb/trondelag/naerskoleprinsippet-i-trondelag/a/035052
https://v2.vilbli.no/Data/Artikkelvedlegg/035052/PostnummerTrondheim.pdf
https://www.vilbli.no/nb/nb/trondelag/naerskoleprinsippet-i-trondelag/a/035052


• All informasjon ligger på vilbli.no

• Lokal forskrift – inntak og formidling i Trøndelag | Videregående opplæring -
vilbli.no

• Kontaktinformasjon:

• Søkere 1. februar: 1.februarinntak@trondelagfylke.no

• Søkere 1. mars: inntak@trondelagfylke.no

• Husk: skriv hvilken søker det gjelder. Navn og fødselsdato

https://www.vilbli.no/nb/nb/trondelag
https://www.vilbli.no/nb/nb/trondelag/lokal-forskrift-inntak-og-formidling-i-trondelag/a/035055
mailto:1.februarinntak@trondelagfylke.no
mailto:inntak@trondelagfylke.no


trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


