Vg3: Veien videre etter vgs
Utdanning- og yrkesrådgiving

 Forsvaret: Egen innkalling
 Folkehøgskolene: Inntak fra 1. februar
 Politi og luftfartsfag: 1. mars
 Kunsthøgskolen i Oslo: 6. april

Søknadsfrister

 Universiteter og høgskoler: 15. april

 Private høgskoler: Se studiestedenes nettsider
 Studier i utlandet: Varierer fra land til land, start tidlig
med å kontakte ANSA

 Egenerklæring

 Sesjon
 Innkalling til førstegangstjeneste

Førstegangstjeneste i
Forsvaret

 Rekruttperiode (6-8 uker)
 Tjeneste (10 måneder)
 Videre jobbmuligheter/spesialisering

 Les mer på forsvaret.no

 Fordyp deg i noe du brenner for, eller prøv
noe nytt, på verdens frieste skoler

 780 linjer
 83 skoler

Et år på
folkehøgskole

 Støtte fra Lånekassen

 Tilleggspoeng
 Fortløpende inntak fra 1. februar

 Les mer på folkehogskole.no

 Utveksling fra studier i Norge
 Ta en hel grad i utlandet
 Støtte fra Lånekassen

Utdanning i
utlandet

 NOKUT-godkjenning
 Start tidlig med å innhente informasjon, kontakt ANSA
for veiledning

 Les mer på utdanningiverden.no
 Se også ansa.no , nokut.no , lanekassen.no

 Eksempler på private høgskoler: Handelshøyskolen BI,
Høyskolen Kristiania, Bjørknes Høyskole

 Opptaksprosessen til disse skolene administreres ikke
av Samordna opptak, men av skolene selv

 Søknad om studieplass registreres via studiestedenes

Høyskoler med
lokalt opptak

egne nettsteder

 Frister og søknadsprosedyrer varierer, sjekk det
enkelte studiested sine nettsteder for hvilke
opptaksrutiner som gjelder

 Les mer om søknad og opptak på studiestedenes
nettsider

Eksempler på tidlige søknadsfrister:

 Politihøgskolen: 1. mars

Tidlige
søknadsfrister

 Luftfartsfag ved UIT Norges Arktiske Universitet: 1. mars
 Kunsthøgskolen i Oslo: 6. april

 Les mer om søknadsfrist 1. mars for enkelte søkere og
studier på samordnaopptak.no

 Søknad om studieplass til universiteter og høyskoler
skjer i hovedsak via Samordna Opptak

 Før 15. april kan legge inn inntil ti ønsker
 Du kan søke årsstudium, bachelor- eller
profesjonsstudium

Søke høyere
utdanning

 Rekkefølgen på ønskene kan omprioriteres frem til 1.
juli

 Vitnemålet fra F21 lastes opp automatisk i slutten av juni
 Du må svare på tilbudet om studieplass/venteliste i
perioden 20.-24. juli

 Les mer på samordnaopptak.no
 Se også utdanning.no , lanekassen.no

 Opptakskrav og tidligere poenggrenser til et studie
sjekker du på Samordna opptak

 Den vanligste kravkoden er GENS, dette står for
generell studiekompetanse

 Enkelte studier har spesielle opptakskrav
 Med uendret vitnemål søker du i kvoten for

Opptakskrav
og poeng

førstegangsvitnemål til og med året du fyller 21 år

 50 % av alle studieplassene gis i kvote for
førstegangsvitnemål

 Tilleggspoeng og alderspoeng legges til i kvoten for
ordinært vitnemål, dette skjer automatisk

 Les mer om opptakskrav og førstegangsvitnemål på
samordnaopptak.no

 Studievelgeren (utdanning.no)
 Jobbkompasset (utdanning.no)
 Karakterkalkulator (utdanning.no)

Tips til ressurser
på nett

 Opptakskrav (Samordna opptak)
 Lån og stipend (Lånekassen)

 De viktigste nettstedene du bør kjenne til er
utdanning.no , samordnaopptak.no og lanekassen.no

 Veiledningssamtaler

 Presentasjon om høyere utdanning
 Folkehøgskolene 29. oktober

Karriereaktiviteter for
elever Vg3

 Politihøgskolen 3. desember
 Universitetene 2. februar
 Utdanningsmessen 17. februar
 Åpen dag høgskoler og universiteter 4. mars
 JobbX: Tips til jobbsøknad og –intervju

 Bruk rådgiveren din – spør om det du lurer på
 Du kan be om veiledningssamtale – individuelt, i par
eller i gruppe

 Forbered deg til besøk og samtaler – bestem deg for
hva du ønsker å finne ut

Veiledning med
rådgiver

 Husk at det er lov å velge feil og gjøre omvalg

Utdannelse vil si å lære noe som du ikke engang visste at du
ikke visste. Det å ha studert er noe som forandrer et
menneske og gir ham noe å være stolt av.
Louis Ferdinand Auguste Destouches, fransk forfatter 1894 - 1961

