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



Søker logger på med pinkode fra mobil eller kodekort





Har søker fått nytt mobilnummer og/eller ny 

e-post adresse ?

HUSK Å ENDRE ellers kan du ikke benytte 

denne muligheten



Alle søkere må hvert år hake av for aksept



I dette bildet vises all tidligere skolegang. Bruk 

nedtrekksmenyen for å endre til tidligere skoleår



Velg hvilket fylke en ønsker å søke til – et fylke av gangen



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



Har valgt ordinær søker til skole



Søker om fortrinnsrett til skole – søknadskatogori må velges

Se oversikt over søknadskategoriene på skjemaet "Søknad om inntak 

med fortrinnsrett" for søkere med stort behov for spesialundervisning.



Søker om individuell/minoritetsspråklig behandling til skole – søknadskategori må velges

Valg av søknadskategori vil påvirke søknadsfristen



Søker har her bare valgt opplæring i skole



Valg av utdanningsprogram/programområde.

Vær OBS på rullestolpen i høyre kant.

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 – prioritering kan også gjøres her.



Følgende varsel gis hvis søker velger et programområde 

vedkommende har fra tidligere.



Følgende varsel gis hvis søker ikke har 

opprettet ønsker i sitt hjemfylke.



Innholdet her vil variere fra fylke til fylke



Gjelder for minoritetsspråklige søkere.

Hvis morsmål settes til norsk eller samisk låses feltene.



Denne siden vises når fylket har åpnet for forhåndssvar



Husk å logge ut – symbolet øverst til høyre

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 2002

• 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

mailto:minid@difi.no

