
Brukerveiledninger her: 

http://vigoiks.no/systeminformasjon/informasjon-vigo-

opplaering/brukerdokumentasjon



Vi må informere om bruk av informasjonskapsler 

(cookies)







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

Oslo



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

Oslo



Har valgt ordinær søker til skole

01.03.2021Oslo



Din søknadsfrist i Oslo er: 01.02.2021

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

Oslo er:Din søknadsfrist i Oslo er: 01.02.2021



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. Varianter av et programområde kommer fram når du velger

en grunnkode. F.eks: først BABAT1---- så vises BABAT1P---



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.



Kan sette opp to



Gjelder for minoritetsspråklige søkere.

Hvis morsmål settes til norsk eller samisk låses feltene => Fortsett uten registrering



Denne siden vises når fylket har åpnet for forhåndssvar



01.03.2021

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

Fristen er 01.02 for fortrinn og 

min



Viktig info til elevene

• Ta vare på PIN-kodene - de kommer rundt nyttår 

til alle som er født i 2005

• 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 (8-15.30) alle hverdager

eller minid@difi.no

• Les om MinID på oslo.vilbli.no

• Inntakskontoret har ikke passordet til søker

mailto:minid@difi.no


• Fiktive FNR som vi har i vigobasen får BrukerID

og Passord som før, og lenke til den ”gamle” 

VIGOweb-siden for innsøking.

• Nye elever som har Fiktive FNR og som ikke er 

meldt inntakskontoret må søke på papir.

• Vigo skole: Har ikke tilgang til BrukerID og 

passord – her benyttes MinID/BankID



Andre pålogginger

• Det er mulig å bruke andre pålogginger 

enn MinID, men siden vi det blir sendt brev 

med koder henviser vi primært til dette.



Vigo skole 
NB! Alle skoler har fått melding (13.okt) om at ordinære skolebrukere blir 

passivisert 15. oktober. Administrator må aktivere skolens brukere på nytt, 

samt slette utgåtte brukere. VGS-brukernes tilgang på karakterer blir også

slettet. Admin kan melde fra til inntakskontoret (Morten eller Frode) hvem som skal

ha tilgang på karakterer igjen.



VIGO Skole – forskjell Avgangselever og Inntatte elever

Avgangselever:

• Oversikt over skolens egne elever dette skoleåret

• Om dine (skolens) elever har søkt

• Hvordan de har søkt (totalt per programområde)

• Om de har fått et tilbud (etter inntak)

• Uten tilbud pga. at de står til formidling, er ukval., trukket 

søknaden

• Uten plass – (alle med Ung-rett vil ha tilbud i 2.inntaket)

Inntatte elever:

• Oversikt over søkere og inntatte ved din skole 

neste år (gjelder videregående)

• Inntaksliste som kan overføres til Excel

• Venteliste som kan overføres til Excel

• Statistikk over søkere til din skole

http://vigoiks.no/systeminformasjon/informasjon-vigo-

opplaering/brukerdokumentasjon



Noen avgangselever som mangler?

- Kan være at de ikke har rett? (utenbys eller brukt opp 

rett)

- Ikke meldt inn til Inntakskontoret

- Elever som har sluttet?

- Elever som har byttet skole?

- Kontakt Inntakskontoret hvis dere ikke finner de elevene 

dere forventer å finne i oversikten over avgangselever.



Har du ikke fått tilgang til VIGO skole ?

Kontakt systemansvarlig ved skolen!

Det er skolens systemansvarlig som gir dere tilgang.

Hvis dere ikke har noen systemansvarlig for Vigo skole, 

eller dere må bytte systemansvarlig må dette meldes til 

inntakskontoret ved Morten Sæthre eller Frode Solum.


