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Ukvalifiserte søkere

• Gjelder ordinære søkere som får IV/stryk i mer enn to fag.

• Skolene har ansvar for å gi inntak beskjed om elever som blir 

ukvalifiserte til sine ønsker. 

• Rutinen finner dere her: 

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/2987/0/0/0/0/~_22_06326-

1_Rutine_for_aa_melde_inn_ukvalifiserte_soekere_1176157_7_0.pdf?C

ompany=agder+fk

• Frist: 15.juni!

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/2987/0/0/0/0/~_22_06326-1_Rutine_for_aa_melde_inn_ukvalifiserte_soekere_1176157_7_0.pdf?Company=agder+fk


• OBS! Skjema skal brukes kun til dette formålet. 

• 1.februar-søkere trenger dere ikke sende inn slikt skjema for, de er 

allerede tatt hånd om i annen behandling. Har dere endringer som gjelder 

1.februar-søkere tar dere kontakt direkte med saksbehandler på inntak 

om disse.

• Dersom dere mener at en søker kan løftes videre til neste nivå, men 

søkeren ønsker å søke ny/annen skole: her må det foreligge en avtale 

med ny skole om at søker kan løftes videre hos de.

• Har dere noen som allerede har søkt f.eks. omvalg som de er kvalifisert 

for, er det ikke nødvendig å sende inn skjema her.

• Elever fra andre fylker som er ukvalifiserte behandler vi individuelt 

(gjelder veldig få).



Alternativ 1: 

Søkere som skal løftes videre til neste nivå

• Skolen løfter eleven videre til neste nivå, da skal ikke eleven gjøre noe. 

Skolen sender informasjon internt til Inntak via p360.

• Opprett «internt notat med oppfølging» i elevmappen i p360. 

• Detaljert beskrivelse for hvordan dette skal gjøres finner dere i 
rutinen.



Alternativ 2: 

Søkere som ikke kan løftes til neste nivå

a) Søkeren løftes ikke videre til neste nivå. 

• Skolen kontakter søker og sørger for at denne melder inn nye ønsker 
via digitalt skjema (eleven må logge på med MinID).

• Det anbefales å fylle ut skjemaet sammen med søker, for å sikre at 
hen endrer sitt ønske til noe de er kvalifisert til. 

• Lenken til skjemaet kan også sendes via e-post eller en SMS til søker 
og dere kan evt. guide vedkommende gjennom i et digitalt møte.

• OBS! Nytt i år: søker trekkes ikke i poeng på sine nye ønsker, 
konkurrerer som normalt i inntaket. 



Søkere som ikke kan løftes til neste nivå forts.

b) Skolen får ikke tak i søkeren/søker vil ikke sende inn nye ønsker

• Skolen oppretter «Internt notat med oppfølging» i p360 der man 
forklarer bakgrunnen for at ukvalifisert søker ikke vil komme med nye 
ønsker. 

• Avdeling for inntak og elevtjenester får da oversikt over alle som blir 
stående som ukvalifiserte i inntaket. 

• Disse søkerne vil ikke få tilbud om skoleplass i hovedinntaket i juli, 
men vil bli plassert på noe de er kvalifiserte for i andreinntaket i 
august. Det er «straffen» for at de ikke sender inn nye ønsker som de 
er kvalifiserte til å søke.   



https://skjema.onacos.no/Agder/Prod/dialogue/AGD0127/

https://skjema.onacos.no/Agder/Prod/dialogue/AGD0127/




Har dere spørsmål, ta kontakt med undertegnede!



Takk for oppmerksomheten!


