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Hva skal jeg gjøre til høsten?



Valg og tilfeldigheter

• Hvordan tar du valg? 
Hva er din valgstrategi?

• Hvordan kan 
tilfeldigheter – det som 
er utenfor din kontroll –
påvirke ditt liv?

• Hvordan kan du legge til 
rette for at «gode 
tilfeldigheter» kan skje?



Plan

• Søknadsprosessen på samordna opptak i 4 
trinn

• Plan B?

• Lånekassen

• Bolig



Søknad til høyere utdanning 

Samordna opptak har søknadsfrist: 
20.april kl. 14.00

Du kan omprioritere studieønskene frem til 1.juli



1. Registrer søknaden din i 
Samordna opptak

▪ Logg inn med Minid, Bankid, Bankid på mobil…

▪ Sjekk at du står oppført med riktige kontaktopplysninger. Ikke bruk 
Osloskolens e-postadresse!

▪ Legg til de studiene du ønsker ( inntil 10)

▪ Prioriter studieønskene dine.  Du får bare ett tilbud om studieplass. 
Du kan bare stå på venteliste til studier som har høyere prioritet 
enn det studiet du har fått tilbud om. 

▪ Du kan gjøre om på søknaden din så mye du vil frem til 
søknadsfristen.

https://www.samordnaopptak.no/info/


2. Last opp dokumentasjon

▪ Når du har søkt får du opp en liste over hva du må 
dokumentere i søknaden. Type dokumentasjon avhenger av 
studietype du søker. 

▪ Dere får elektronisk vitnemål og trenger ikke å laste opp 
vitnemålet til samordna opptak. 

▪ Men: Du har ansvar for å sjekke at vitnemålet ligger inne med 
søknaden din, og at eksamenskarakterer og forbedrede 
karakterer er kommet med.

▪ Hvis noe dokumentasjon mangler, må dette lastes opp innen 
1.juli



3. Følg opp søknaden

• Sjekk e-post jevnlig ( husk også søppelfilteret)

• Last opp manglende dokumentasjon

• Frist for å gjøre om på rekkefølgen av 
studieønsker er 1. juli

• Du kan kontakte din saksbehandler hvis du har 
noen spørsmål



4. Svar på søknaden

• Svar på søknad i hovedopptaket er 20.juli

• Svarfrist er 24.juli. Registrer svar i søknaden.

• Hvis du ikke svarer innen fristen, mister du 
plassen!

• Skal du reservere studieplass (pga. 
førstegangstjeneste), må du fortsatt takke ja til 
plassen

• Svar på suppleringsopptak er 29.juli



Hjelp til å søke?

• Utdanning.no

• Trenger du mer hjelp og veiledning? Gjør 
avtale med rådgiver.

• Karrieretorg i foajéen på Nedre Foss uke 14 
(før påskeferien)

• Søk selv om du ikke er sikker på om du skal 
studere til høsten.



Hva er din plan B?

• Hva gjør du hvis du ikke kommer inn på 
drømmestudiet?

• Hva gjør du hvis ting ikke går som planlagt?



Andre muligheter

• Folkehøgskoler – fortsatt ledige plasser

• Søke opptak til enkeltemner direkte til studiested 
i august 

https://www.uio.no/studier/opptak/enkeltemner/

• ANSA gir råd og veiledning om studier i utlandet

• Sommerjobber kan ofte være veien inn til hel-
eller deltidsjobber til høsten

• Følg med på rådgiverinfo i teams!

https://www.uio.no/studier/opptak/enkeltemner/


Lånekassen

• Sjekk søknadsfrister og hva du får i lån og 
stipend

• 40% av studielånet blir omgjort til stipend når 
du består utdanningen din

• Lånet er rentefritt så lenge du studerer

• Du må ha studieplass før du søker studielån

https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/norge/universitet-og-hogskole/


Bolig

• Søk om studenthybel

• Sjekk om du kan si opp avtalen dersom du ikke 
kommer inn på studiet

• Finn mer informasjon hos 
studentsamskipnaden ved ditt studiested

https://www.sio.no/snarveier/om-sio/studentsamskipnadene-i-norge



Ikke stress!

• Du tar ikke ett
studievalg for hele livet

• Alle “blir noe”

• 2 av 3 sier tilfeldigheter
spiller inn ved valg av 
studier og yrke ( Kilde: 

Karrieresenteret, UiO)

• Større risiko å ikke velge
noe, enn å velge feil


