Nyttig informasjon om Vg2 i
utlandet

Før utveksling
• Ta kontakt med rådgiver Vg1
• Søk skoleplass for Vg2 i Norge innen 1. mars, selv om
du vet at du skal på utveksling
• Bekreft utveksling på eget skjema – da beholdes
fortrinnsrett til Vg3
• Lånekassen/stipend – skolen gir nødvendig
forhåndsgodkjenning
• Skole-PC må leveres tilbake før skoleåret avsluttes

Godkjenning av utvekslingsår
1.
2.
3.

4.
5.

Eleven må følge normert utdanning og progresjon ved skolen
i utlandet
Opplæringsåret må ha hovedvekt på den samme fagkretsen
som er fastsatt for det programområdet eleven søker om å få
godkjent
Utdanningen i utlandet må være gjennomført på et fagnivå
tilsvarende Vg2 (fulltidsopplæring)
Eleven må fullføre og bestå utdanningen fra utlandet slik at
eleven ville blitt tatt inn på neste skoletrinn i det aktuelle
landet
Eleven må kunne dokumentere bestått likeverdig eller mer
omfattende opplæring i minst to fag (Programfag i
Kunnskapsløftet) som eleven kan bygge videre på i Vg3, slik
at han/ hun tilfredsstiller kravet til fordypning i det valgte
programområdet (Realfag eller Språk, samfunnsfag, økonomi)

Godkjenning av utvekslingsår

6. Skoleåret i utlandet må inneholde matematikk
• Likeverdig med fellesfaget i matematikk 2P med
3 uketimer

• Likeverdig med matematikk R1 eller S1 med 5 uketimer

7. Fremmedspråk 2
• MÅ dokumenteres eller tas som privatisteksamen i
løpet av Vg3 for å få godkjent vitnemål. Det må være
samme språk som du har i Vg1

Godkjenning av utvekslingsår

• NB! Eleven velger fag i utlandet og tar ansvar for at
fagene tilfredsstiller punkt 5 – 7 over.
• Lærerplaner http://www.udir.no/Lareplaner/

Utvekslingsåret
• Send mail til rådgiver så snart som mulig og avklar
om ønsket fagvalg i utlandet vil kunne godkjennes
• Fagvalg til Vg3 i januar/februar. Ta kontakt med
rådgiver for nærmere informasjon
• Søk opptak Vg3 på Vigo innen 1. mars (fortrinnsrett
på Blindern hvis du har levert skjema før du dro)

Dokumentasjon

• Eleven som søker til Vg3, MÅ sende inn utenlandsk
vitnemål til inntakskontoret innen 22. juni.
Forklaring på karaktersystemet må være vedlagt.

Privatisteksamen

Aktuelt hvis:
• Manglende dokumentasjon på nødvendige Vg2- kurs
(f.eks. fremmedspråk 2)
• Dokumentere kompetanse med karakterer til
vitnemål (f.eks. i engelsk)
• Oppmeldingsperioder 25. august-15. september eller
15. januar - 1. februar
• Privatisteksamener anbefales ikke vårsemesteret
Vg3 – da har man mange obligatoriske eksamener på
skolen

Karakterer

• Ingen karakterer oversettes. Fag som blir godkjent,
blir ført med Godkjent i karakterrubrikken og med
Bestått fag utland i merknadsfeltet på vitnemålet.
• Fellesfag på Vg2, norsk og historie: Selvstudium –
det er et stort pensum, og det forventes kunnskap i
Vg3.
• Vær oppmerksom på at emner i programfagene ikke
dekkes likt eller i like stor grad i utlandet selv om
faget blir godkjent. Det krever ofte ekstra innsats å
lese seg opp og dekke manglende kunnskap.

