Søknadsfrister
1. mars (ordinær frist)
1. februar ved søknad om fortrinnsrett og individuell behandling
Søknad via vigo.no
Informasjon om videregående opplæring finner du på vilbli.no

2020–2021

Videregående opplæring
i Agder 2021–2022

Viktige datoer

Flytting

1. februar

Søkere skal søke skoleplass i det fylket hun/han ifølge folke
registeret er bosatt i per 1. mars i søknadsåret. Du kan også søke
skoleplass i andre fylker dersom familien planlegger flytting eller
det er andre tungtveiende grunner for at du trenger skoleplass i
et annet fylke. Ved flytting til Agder, må du krysse av for at du skal
flytte i Vigo-søknaden. Sjekk vilbli.no for informasjon om frister og
innsending av dokumentasjon.

Søknadsfrist ved søknad om fortrinnsrett, individuell
behandling, minoritetsspråklige søkere og lærekandidater/lærlinger med behov for særskilt tilrettelegging i bedrift.

1. mars

Ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole
og formidling til læreplass.

15. januar – 15. september
Formidling til læreplass

1. juli

Frist for å registrere forhåndssvar på vigo.no

Senest 9. juli

Svar på hovedinntaket

Ca. 5. august

Svar på suppleringsinntaket

Melding om inntak
Alle søkere får beskjed på SMS når hovedinntaket er klart,
senest 10. juli. Alle søkere kan da gå inn på søknaden på vigo.no og
se hvilket utdanningsprogram og hvilken skole de er kommet inn
på og/eller står på venteliste til. Her må du svare på om du takker
ja til skoleplassen og eventuelt ventelisteplass innen fristen som er
oppgitt. Hvis du ikke svarer,
og heller ikke har registrert forhåndssvar, blir du slettet
som søker.

Skolestart
Dato og klokkeslett for skolestart finner du på hjemmesiden
til den skolen du skal starte på.
Dersom du ikke møter på skolen første skoledag, og ikke
har gitt beskjed om det til skolens kontor innen kl. 15.00,
kan du miste skoleplassen din!

Skoleplass utenfor
hjemfylket
Du kan søke skoleplass i andre fylker enn ditt hjemfylke, men du vil
som regel stille bak fylkets egne søkere.
Retten til videregående opplæring gjelder bare i hjemfylket ditt.
For å være sikker på å få skoleplass, må du registrere to søknader
på vigo.no: én til hjemfylket ditt og én til det andre fylket du søker
skoleplass.
Se nærmere informasjon på vilbli.no.

Søknad til private skoler med
rett til statstilskudd
På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder.
Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. Ta
kontakt med den aktuelle skolen for nærmere opplysninger.

Stipend fra Lånekassen
Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Du
får stipend uavhengig av dine foreldres inntekt. Husk at du må søke
for å få stipendet. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om
du har rett til andre stipender, som for eksempel grunnstipend eller
bostipend. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til
andre stipender.
Søk om stipend fra lanekassen.no når du har fått opptak. Les mer
om stipend og lån fra Lånekassen på lanekassen.no,
og sjekk Facebooksiden for deg i videregående:
facebook.com/lanekassen.vgs.

Agder fylkeskommune
Avdeling for inntak og elevtjenester
Kontaktinformasjon: Se agderfk.no

Agder fylkeskommune har inntak etter nærskoleprinsippet. Inntak
til videregående skoler i Agder er karakterbasert, men søkere til Vg1
får i tillegg nærskolepoeng når de søker sin(e)nærskole(r).
Hvis det er ledige plasser etter at alle søkerne med nærskolepoeng
har fått plass, vil søkere fra Agder som ikke har den aktuelle skolen
som nærskole, konkurrere om plassene etter poeng.
Dersom en søker et tilbud som ikke finnes på nærskolen, konkurrerer en med nærskolepoeng på alle skoler i Agder som har det
aktuelle utdanningsprogrammet.
Du kan se i tabellen hva som er din(e) nærskole(r). Noen kommuner kan stå oppført med mer enn én nærskole.
Det er endringer i den lokale inntaksforskriften som er gjeldende
fra og med innsøking til skoleåret 2021–2022, se tabelloversikten
med tilhørende fotnoter.

Skole

Kommune

Risør

Risør
Gjerstad

Tvedestrand

Arendal kun postnummer
4810 Eydehavn og 4920 Staubø
Åmli
Tvedestrand
Vegårshei

Arendal
Sam Eyde

Arendal
Froland

Dahlske

Grimstad

Lillesand

Birkenes 1
Lillesand

Setesdal, Hornnes
Setesdal, Hovden
Setesdal, Valle
Vennesla
Byremo

Hægebostad
Åseral
Vennesla 2
Iveland
Evje og Hornnes
Bygland

Kristiansand Katedralskole Gimle
Tangen
Kvadraturen
Vågsbygd
Søgne

Nye Kristiansand 3

Mandal

Nye Lindesnes 4

Eilert Sundt, Farsund
Eilert Sundt, Lista
Eilert Sundt, Lyngdal

Nye Lyngdal 5
Farsund
Hægebostad

Flekkefjord
Flekkefjord, Kvinesdal
Sirdal

Sirdal
Flekkefjord
Kvinesdal 6

Alle offentlige videregående
skoler i Agder

Bykle
Valle

1 Søkere fra Svaland, Engesland
og Steinsland får også nær
skolepoeng ved Vennesla, Setesdal
og Byremo videregående skoler.
2 Søkere fra Vennesla som søker
bygg- og anleggsteknikk får
nærskolepoeng på Tangen
videregående skole.
3 Søkere med postnummer
4619 Mosby og 4618 Strai får også
nærskolepoeng ved Vennesla
videregående skole. Søkere med
postnummer 4646 Finsland får
også nærskolepoeng ved Byremo
videregående skole. Søkere fra øst
for Varoddbroa i Kristiansand kommune får også nærskolepoeng til
Lillesand videregående skole.
4 Søkere fra tidligere Marnardal
får også nærskolepoeng på
Byremo, Setesdal og Vennesla
videregående skoler.
5 Søkere fra tidligere Audnedal får
også nærskolepoeng på Mandal,
Byremo, Setesdal og Vennesla
videregående skoler.
6 Søkere fra øvre del av Kvinesdal
(postnummer 4473 og 4480) får
også nærskolepoeng til Byremo
videregående skole.

Grafisk tilrettelegging PEDLEX

Innsøkingsregler for
Agder fylkeskommune

Idrettsfag
Kunst, design og arkitektur
Medier og kommunikasjon
Musikk, dans og drama
Studiespesialisering
Studiespesialisering med alpint/langrenn,
landslinje 2
Studiespesialisering med forskerlinje 1
Studiespesialisering med internasjonalisering 1
Studiespesialisering med realfag og toppidrett 1
Forberedende kurs for minoritetsspråklige
Bygg- og anleggsteknikk
Elektro og datateknologi
Elektro og datateknologi, studiekompetanse, 3-årig
Frisør, blomster, interiør og utstillingsdesign
Helse- og oppvekstfag
Helse og oppvekstfag, studiekompetanse, 3-årig
Håndverk, design og produktutvikling
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Salg, service og reiseliv
Teknologi- og industrifag

Videregående trinn 2 (Vg2)
Idrettsfag
Idrettsfag
Kunst, design og arkitektur
Kunst, design og arkitektur
Medier og kommunikasjon
Medier og kommunikasjon
Musikk, dans og drama
Dans
Drama
Musikk
Studiespesialisering
International Baccalaureate (IB) 1
Realfag
Realfag med alpint/langrenn, landslinje 2
Realfag med forskerlinje
Realfag med toppidrett
Språk, samfunnsfag og økonomi
Språk, samfunnsfag og økonomi med alpint/
langrenn, landslinje 2
1 Alle søkere fra Agder får nærskolepoeng.
2 Landslinje med alpint og langrenn. For inntak er det spesielle
idrettskrav. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

.

Sirdal

Flekkefjord, Kvinesdal

Flekkefjord

Eilert Sundt, Lyngdal

Eilert Sundt, Farsund

Mandal

Søgne

Kvadraturen

Vågsbygd

Tangen

Kristiansand katedralskole Gimle

Byremo

Vennesla

Setesdal, Valle

Setesdal, Hovden

Setesdal, Hornnes

Lillesand

Dahlske

Sam Eyde

Arendal

Tvedestrand

Videregående trinn 1 (Vg1)

Risør

Det kan bli endringer i opplæringstilbudene.
For oppdatering se vilbli.no og vigo.no

Bygg- og anleggsteknikk
Anleggsgartner
Anleggsteknikk
Betong og mur
Klima, energi og miljø
Rør
Tømrer
Treteknikk
Elektro og datateknologi
Automatisering
Datateknologi og elektronikk
Elenergi og ekom
Elektro og datateknologi, studiekompetanse, 3-årig
Kulde-, varmepumpe og ventilasjonsteknikk
Frisør, blomster, interiør og utstillingsdesign
Blomsterdekoratør
Frisør
Interiør og eksponeringsdesign
Helse- og oppvekstfag
Ambulansefag
Barne- og ungdomsarbeiderfag
Helsearbeiderfag
Helseservicefag
Hudpleie
Helse- og oppvekstfag, studiekompetanse, 3-årig
Håndverk, design og produktutvikling
Gull- og sølvsmedhåndverk, landsdekkende tilbud
Søm og tekstilhåndverk
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Informasjonsteknologi
Medieproduksjon
Naturbruk
Akvakultur
Heste- og dyrefag
Landbruk og gartnernæring
Restaurant- og matfag
Baker og konditor
Kokk- og servitørfag
Matproduksjon
Salg, service og reiseliv
Salg og reiseliv
Service, sikkerhet og administrasjon
Teknikk og industriell produksjon
Arbeidsmaskiner
Bilskade, lakk og karosseri
Industriteknologi
Kjemiprosess og laboratoriefag
Kjøretøy
Maritime fag
Transport og logistikk

3 Tilbys som landslinje.

3

Sirdal

Flekkefjord, Kvinesdal

Flekkefjord

Eilert Sundt, Lyngdal

Eilert Sundt, Farsund

Mandal

Søgne

Vågsbygd

Kvadraturen

Tangen

Kristiansand katedralskole Gimle

Byremo

Vennesla

Setesdal, Valle

Setesdal, Hovden

Setesdal, Hornnes

Lillesand

Dahlske

Sam Eyde

Arendal

Tvedestrand

Videregående trinn 2 (Vg2)

Risør

Det kan bli endringer i opplæringstilbudene.
For oppdatering se vilbli.no og vigo.no

Idrettsfag
Idrettsfag
Kunst, design og arkitektur
Kunst, design og arkitektur
Medier og kommunikasjon
Medier og kommunikasjon
Musikk, dans og drama
Dans
Drama
Musikk
Studiespesialisering
International Baccalaureate (IB)
Realfag
Realfag med alpint/langrenn, landslinje 2
Realfag med forskerlinje
Realfag med toppidrett
Språk, samfunnsfag og økonomi
Språk, samfunnsfag og økonomi med alpint/
langrenn, landslinje 2
Design og håndverk
Gullsmedfaget, fagopplæring i skole, 2-årig
Interiør
Elektrofag
Automatiseringsfaget
Dataelektronikerfaget
Elektrofag med studiekompetanse, 3-årig
Helse- og oppvekstfag
Apotekteknikk
Helsesekretær
Hudpleier
Helse- og oppvekstfag med
studiekompetanse, 3-årig
Tannhelsesekretær
Naturbruk
Landbruk
Naturbruk (studieforberedende)
Teknikk og industriell produksjon
Anleggsmaskinmekanikerfaget, landslinje
Påbygging til generell studiekompetanse
Påbygging til generell studiekompetanse
Påbygging til generell studiekompetanse etter
yrkeskompetanse

Sirdal

Flekkefjord, Kvinesdal

Flekkefjord

Eilert Sundt, Lyngdal

Eilert Sundt, Farsund

Mandal

Søgne

Kvadraturen

Vågsbygd

Tangen

Kristiansand katedralskole Gimle

Byremo

Vennesla

Setesdal, Valle

Setesdal, Hovden

Setesdal, Hornnes

Lillesand

Dahlske

Sam Eyde

Arendal

Tvedestrand

Videregående trinn 3 (Vg3)

Risør

Det kan bli endringer i opplæringstilbudene.
For oppdatering se vilbli.no og vigo.no

