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OBS!

• Feil skoleår på søknadskvitteringene som er arkivert til P360, står 

2021/2022 i stedet for 2022/2023. Vi håper å få rettet opp dette på alle, 

men vær klar over at det kan ligge feil nå.

• Kommer mer informasjon om behandling av ukvalifiserte, vi har en 

gjennomgang av praksis som må landes først.  

• Mangler dere noen søkere på HT? De kan ha søkt noe annet, f.eks. § 6-

22. Disse er ikke behandlet hos oss enda og dermed er det ikke klart 

hvor de ender opp hen. 



«Vær varsom» - Bruk av tall
• Dette er et “øyeblikksbilde” etter stenging

av søkerweb. Vi forventer endring på 5-

10%

• Grunnlaget mangler søkere fra andre
fylker

• Sene søknader fra OT, flyttere, andre
tungtveiende årsaker

• Alle tall er til internt bruk og vi kommenterer 

kun tall fra egen skole

• Skoletall fra VIGO skole skal gi skolen 

grunnlag for planlegging og forberedelser

• Elevinformasjon for tilrettelegging

• Språkvalg

Eksempel:

Foresatte ringer oss på 

inntakskontoret etter søknadsfristen 

og ber om at deres barn skal få 

endre søknaden da de har fått høre 

fra skolen at det ikke kan være noe 

problem siden skolen har sett i Vigo 

Skole at det blir ledig plass på en 

linje. NEI!



Vigo Skole



Generelt
• Alle skoler har en eller flere administratorbrukere i Vigo Skole. Skal noen nye bli 

administrator er det vi på inntakskontoret som må legge inn det.

• Man ser at man er administrator ved at man har tilgang til menypunktet 

«Brukerhåndtering».

• Administrator ved skolen kan legge inn nye brukere og aktivere brukere som er 

satt inaktive. 

• Alle brukere som ikke er administratorer blir satt inaktive hver høst. Ta kontakt 

med administrator slik at vedkommende kan aktivere brukeren igjen.

• Noen brukere har tilgang til kompetansebevis i Vigo Skole. På grunn av GDPR 

er ikke dette noe alle skal ha, men kun få representanter fra hver skole. Denne 

tilgangen blir også satt inaktiv hver høst for å ha bedre kontroll på at ingen har 

tilganger de ikke trenger lenger. Denne tilgangen styres av oss på 

inntakskontoret.



Tips og triks!

• Brukerhåndbok til Vigo Skole finner dere her: 

https://www.vigoiks.no/content/download/9254/76383/version/1/file/VIGO

skole%2Bvidereg%25C3%25A5ende%2Bskole%2Bdesember%2B2019.

pdf

• Jokertegn (* eller %) kan benyttes i søkefeltene, husk også å skille på 

stor og liten bokstav!

• Ved utskrift til Excel fra eksempelvis søkerliste og søkerliste 

m/personinfo: Skriver dere ut søkerliste vil dere automatisk få med 

informasjonen fra søkerliste m/personinfo.

https://www.vigoiks.no/content/download/9254/76383/version/1/file/VIGOskole%2Bvidereg%25C3%25A5ende%2Bskole%2Bdesember%2B2019.pdf


https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=Login



Avgangselever - Søknadsstatus
• Viser hvordan elevene ved egen skole har søkt (en elev kan kun tilhøre en skole)

• Lenke fra søkers navn til kvittering for detaljert informasjon.

• Lenke til søknad i andre fylker for de søkerne med J i kolonnen for «Søknad annet 

fylke»



Søkerstatistikk – søknader til egen skole

• Viser statistikk over antallet elever som har søkt til egen skole 

(skolenummer).

• Kun søkere registrert i eget fylke.

• 5 seksjoner

• Søkerstatistikk (Alle ønsker)

• Søkerstatistikk (Primærønsker)

• Søkerstatistikk (Ønskeoversikt)

• Søkerstatistikk (Fremmedspråk)

• Søkerstatistikk (Matematikk)



Søkerstatistikk (alle ønsker)

• Fordeling når alle elevenes ønsker tas med (til egen skole).

• Viser kun søkere registrert i eget fylke.

• «m/U» viser antall ønsker/søkere hvor søkeren har ungdomsrett.



Søkerstatistikk (Primærønsker)

• Fordeling når kun 1. ønske tas med (til egen skole).

• Viser kun søkere registrert i eget fylke.

• «m/U» viser antall ønsker/søkere hvor søkeren har ungdomsrett.



Søkerstatistikk (Ønskeoversikt)
• «m/U» viser antall ønsker/søkere med ungdomsrett.

• Viser antall som har søkt ethvert studietilbud med hvilket ønskenummer 

(til egen skole).



Søkerstatistikk (Fremmedspråk)
• Viser hvor mange elever som har ønsket de ulike fremmedspråkene.

• Viser også hva elevene har hatt som fremmedspråk i grunnskolen der det 

er registrert.



Søkerstatistikk (Matematikk)

• Viser antall elever som har valgt teoretisk (T) eller praktisk (P) 

matematikk per innsøkt programområde.



Søkerliste 
Viser oversikt over alle primærsøkere med ungdomsrett som søker til deres 

skole.

Kolonner å merke seg:

• Kompetansebevis: Her vil det ligge link til søkers kompetansebevis for 

de som har tilgang til det. 

• Totalpoeng: Viser karakterpoeng pluss fylkespoeng, nærskolepoeng osv. 

Her er det viktig å huske at poengene ikke er endelige og de kan endre 

seg etter hvert som inntakskontoret behandler søknader, kjører kontroller 

osv. 



Kolonner å merke seg under «Søkerliste»

Soknkat (søknadskategori)

• SS

Vedtakskat (vedtakskategori)

Når det er avgjort om søker faktisk    

er kvalifisert for å søke den 

paragrafen de har søkt, vil vi legge 

på vedtakskategori i denne 

kolonnen. 

NB! Dette forteller dere kun at 

søker faktisk har søkt riktig 

paragraf, men ingenting om hvor 

søker får tilbud om skoleplass. 

Søknadskategori Paragraf

FF § 6-17/§ 6-30

FS § 6-15

FU § 6-19/§ 6-32

IB § 6-25/§ 6-38

SM § 6-22

SG § 6-35

SS § 6-23

MS § 6-8b

MN § 6-8c



Søkerliste m/personinfo

Kolonner å merke seg under «Søkerliste m/personinfo»:

• 5: Bokstaven I: søkeren skal flytte innad i Agder

Bokstaven T: søkeren skal flytte til Agder

Bokstaven U: søkeren skal flytte ut av Agder

• 6: Står det 1 i kolonne 6 betyr det at søkeren har krysset av for 
innsending av tilleggsopplysninger.



Oversikt over internkoder, kolonne 1-10 under søkerliste 

m/personinfo og inntaksliste m/personinfo
Internkode/kolonne i Vigo 

Skole

Under-

kode

Navn

1 1 Har hatt fransk nivå 1

2 Har hatt fransk nivå 2

3 Har hatt spansk nivå 1

4 Har hatt spansk nivå 2

5 Har hatt tysk nivå 1

6 Har hatt tysk nivå 2

4 L Lærling. Behov for 

tilrettelegging.

4 Æ Lærekandidat

5 I Jeg skal flytte innad i 

Agder.

5 T Jeg skal flytte til Agder

5 U Jeg skal flytte ut av 

Agder

6 1 Jeg har skjema for 

tilleggsopplysninger

• Dette er internkodene som søkerne selv har 

krysset av for i sin søknad i Vigo.

• Det finnes flere internkoder, men de er interne 

for oss på inntak og elevtjenester og de kan 

dere se bort fra. 



Etter inntak er kjørt!



Avgangselever - Inntaksstatus

• Viser hvor egne elever er tilbudt plass for neste skoleår (skolenummer er 

avgiverskole).

• Elever som tilhører et annet fylke vil ikke vises her.



Inntatte elever - Inntaksliste

• Viser hvilke elever som har fått tilbud/er tatt inn til deres skole. 

• Skolenummer her er den skolen eleven er tatt inn på.  

• Link til elevens kompetansebevis (knappen «Vis») for de som har den 

tilgangen.



• Elevens kompetansebevis, lenket fra «Inntatte elever»:



Inntatte elever - Inntaksliste m/personinfo

• Mer kontaktinformasjon til elever som har fått tilbud ved deres skole.

• Ved utskrift til Excel via Inntaksliste, vil informasjonen som ligger her 

også bli med i utskriften. 

• Link under elevnavn som gir oversikt over all skolehistorikk for eleven. 

Kun for de som har den tilgangen. 



Takk for oppmerksomheten 


