
Brukerveiledninger her: 
http://vigoiks.no/systeminformasjon/informasjon-vigo-
opplaering/brukerdokumentasjon







Når du er registrert som ny bruker, må passord alltid benyttes - så husk dette !

Første gangs innlogging



Har søker fått nytt mobilnummer og/eller ny 
e-post adresse ?

HUSK Å ENDRE ellers kan du ikke benytte 
denne muligheten



Søker logger på med pinkode fra mobil eller kodekort 



Alle søkere må hvert år hake av for aksept



I dette bildet vises all tidligere skolegang som er registrert på deg. 
Bruk nedtrekksmenyen for å endre til annet skoleår. 



Søknad til andre fylker: – velg ett fylke av gangen

Oslo



Oppgi her hvilken type søker man er – begge typer kan velges

Oslo



Har valgt ordinær søker til skole - Valg av søknadskategori vil påvirke søknadsfristen



Søker om fortrinnsrett til skole - Valg av søknadskategori vil påvirke søknadsfristen

Se oversikt over søknadskategoriene på skjemaet "Søknad om inntak 
med fortrinnsrett" for søkere med stort behov for spesialundervisning.



Søker om minoritetsspråklig til skole

Individuelt inntak av minoritetsspråklige søkere omfatter ungdom med rett 
til videregående opplæring (16-19) og søkere som går 1-årig forberedende  
Vg1 i inneværende skoleår.
Minoritetsspråklige søkere med avgangsvitnemål fra norsk grunnskole (10. 
klasse), må søke individuelt inntak dersom de søker på egne tilbud for 
minoritetsspråklige elever. Minoritetsspråklige 16-19-åringer som ikke har 
avgangsvitnemål fra norsk grunnskole, må søke individuelt inntak uansett 
hvilke programområder de søker. Søknadsfrist er 1. februar. 

Skjemaet "Søknad om inntak etter individuell vurdering - for 
minoritetsspråklige søkere som ber om individuell behandling" må fylles ut 
og sendes inn med nødvendig dokumentasjon innen 1. februar. 



Søker har her bare valgt opplæring i skole



Valg av utdanningsprogram/programområde

Dere får opp programområder på bakgrunn av hva som er valgt av 
skolebakgrunn.



Prioritering av skoler som tilbyr programområdet – flere skoler kan velges



Oversikt over registrerte ønsker – omprioritering kan gjøres her.



Søker om opplæring i bedrift - lærling



Innholdet her kan avvike litt fra år til år



Gjelder for minoritetsspråklige søkere





Husk å logge ut – symbolet øverst til høyre

Logg ut

PDF-kvittering lages alltid ved 
endring, men søker får kun 
påminnelse om dette fram til 
og med søknadsfrist



Viktig info til elevene

• Ta vare på PIN -kodene - de kommer rundt nyttår 
til alle som er født i 2001

• Opprett MinID
–Registrer privat e-postadresse
–Registrer mobilnummer (hvis du har mobil)
–Hvis ikke mobil: ta vare på PIN -kodebrevet !!

• Husk PASSORDET !
OBS ! elever som har fått PIN-koder tidligere, får 

ikke nye !!



Difi har ansvar for MinID

• Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er 
ansvarlig for MinID

• Brukerstøtte for MinID
800 30 300 (8-17) alle hverdager
eller minid@difi.no

• Les om MinID på oslo.vilbli.no

• Inntakskontoret har ikke passordet til søker



Hva med…… ???

• Fiktive FNR som vi har i vigobasen får BrukerID
og Passord som før, og lenke til den ”gamle” 
VIGOweb-siden for innsøking.

• Nye elever som har Fiktive FNR og som ikke er 
meldt inntakskontoret må søke på papir.

• Vigo skole: Har ikke tilgang til BrukerID og 
passord. 



Vigo skole 
NB! Alle skoler har fått melding om at ordinære skolebrukere er passivisert 15. oktober
Administrator må aktivere skolens brukere på nytt, samt slette utgått brukere



VIGO Skole – forskjell Avgangselever og Inntatte ele ver

Avgangselever:

• Oversikt over skolens egne elever dette skoleåret
• Om dine (skolens) elever har søkt

• Hvordan de har søkt (totalt per programområde)

• Om de har fått et tilbud (etter inntak)

• Uten tilbud pga. at de står til formidling, er ukval., trukket 
søknaden

• Uten plass – (alle med Ung-rett vil ha tilbud i 2.inntaket)

Inntatte elever:

• Oversikt over søkere og inntatte ved din skole 
neste år (gjelder videregående)

• Inntaksliste som kan overføres til Excel

• Venteliste som kan overføres til Excel

• Statistikk over søkere til din skole

Alle skoler har fått tilsendt veiledning for bruk a v skolemodulen tidligere

http://vigoiks.no/systeminformasjon/informasjon-vigo-
opplaering/brukerdokumentasjon



Har du ikke fått tilgang til Nye VIGO skole ?

Kontakt systemansvarlig ved skolen!

Det har gått ut informasjon til skolene om dette flere ganger 
og inntakskontoret har lagt inn innmeldte systembrukere 
på Vigo skole fortløpende. 

Det er skolens systemansvarlig som gir dere tilgang.

Hvis dere ikke har noen systemansvarlig for Vigo skole må 
dette meldes til inntakskontoret ved Kjartan Sande 


