
Vg2 utland

Ved  rådgiver Anne-Katrine Redse 
Bratfos 



Regler og rutiner

Forutsetningen for å få godkjent:

- at eleven kan vise formell dokumentasjon på å ha 
fulgt alle fag i ett fullt skoleår i utlandet

- at opplæringen må inneholde fag som eleven kan 
bygge videre på i Vg3 slik at han/hun kan tilfredsstille 
kravet til fordypning i det valgte programområdet



Regler og rutiner

− at innholdet i opplæringen har hovedvekt på fag fra 

studiespesialiserende utdanningsprogram for å kunne 

godkjennes som likeverdig med Vg2 i 

utdanningsprogrammet for studiespesialisering.

- at innholdet i opplæringen har en kombinasjon av fag fra  

musikk, dans og drama for å kunne godkjennes som 

likeverdig med Vg2 innen programområdene for musikk, 

dans eller drama



Lånekassen

- pkt. 8: Det kan gis støtte "til elever som tar et år med 
videregånde opplæring i land utenfor Norden 
gjennom utvekslingsprogram. Det er en forutsetning 
at utvekslingen skjer i regi av 
utvekslingsorganisasjoner som er godkjent av 
departementet. Det er videre en forutsetning at 
søkeren dokumenterer at utdanningen inngår som en 
del av en utdanning i videregående skole som 
søkeren er i gang med i Norge, og at oppholdet i 
utlandet ikke vil føre til at søkeren blir forsinket i 
denne utdanningen."



Lånekassen

- Godkjente utvekslingsorganisasjoner er A+ 

World Academy (Fullriggeren Sørlandet), AFS, 

Class Abroad, EF, Heltberg Utveksling, 

Momento Education in Norway, My Education, 

ROTARY International Youth Exchange,  STS

Education, YFU.

- Legg spesielt merke til at Lånekassen

bare gir støtte til utveksling på Vg2.

http://www.afs.no/
http://www.ef.com/
http://www.sts-education.com/
http://www.yfu.no/


Fag

- Når det gjelder fellesfaget matematikk, må
utvekslingselevene dokumentere bestått
opplæring i utlandet som er likeverdig med 
eller mer omfattende enn matematikk 2P. 
(Dersom dette siste kravet ikke oppfylles, må
fellesfaget matematikk tas som privatist i 
Norge etter hjemkomsten. )

- Elever som planlegger å ta programfag 
matematikk (R2 eller S2) på Vg3, må ta 
matematikk tilsvarende R1 eller S1 i 
utvekslingsåret.



Fag

- Alle elever må ha 2. fremmedspråk i utlandet i 
VG2, alternativt må de ha det i VG3.

- Når det gjelder fellesfagene norsk og historie, vil 
eksamen etter Vg3 også ta utgangspunkt i 
lærestoffet på Vg2. Utvekslingselevene har selv 
ansvaret for å tilegne seg lærestoffet i disse 
fagene. Ta med læreplanene og lærebøker og ha 
kontakt med faglærere og/eller medelever på
teams/Its eller på e-post, slik at du kan lese deg 
opp til du begynner på Vg3.



Programfag

- I hovedreglene for godkjenning står det at 
opplæringen i utlandet må inneholde fag som du kan 
bygge videre på i Vg3 slik at du kan tilfredsstille 
kravet til fordypning i det valgte programområdet. I 
praksis betyr dette at du må sørge for at nivå og 
timetall i de fagene du velger i utvekslingsåret minst 
må tilsvare nivå og timetall i tilsvarende programfag 
på Vg2, slik at du har grunnlag for å gå videre med 
disse programfagene på Vg3.

- Eksempel: Hvis du har planlagt å ta faget Kjemi 2 på
Vg3, må du på skolen i utlandet få undervisning i 
kjemi som minst tilsvarer Kjemi 1.



Hva må du gjøre

- Du må ta kontakt med den 

utvekslingsorganisasjonen du ønsker å bli 

utvekslet gjennom. Der vil du få næmere 

informasjon om valgmuligheter, kostnader, 

vertsfamilier osv.



Hva må du gjøre

- Når du har inngått avtale om utveksling, er det viktig at 
du informerer skolen om planene dine og søker 
permisjon for neste skoleår. (Du skal likevel søke om 
plass på vg2 på Foss på vanlig måte).

- Permisjonssøknad sender du til rektor så fort dette er 
avklart, og innen 1.3.2020.

- Det er viktig at du så fort du er sikker på at du skal dra tar 
kontakt  eller sender en mail til rådgiver, anne-
katrine.bratfos@osloskolen.no  med:

- Navn og klasse

- Mobilnumer og e-post som du bruker jevnlig

- Organisasjon du skal reise med 

- Land du skal reise til 



Hva må du gjøre

- Hvis du ønsker å søke Lånekassen om 

stipend, må du vedlegge en bekreftelse 

fra utvekslingsorganisasjonen på at du 

er godkjent som utvekslingselev. Du må
også vedlegge en bekreftelse fra skolen 

på at utdanningen vil kunne godkjennes 

i henhold til de avtalte retningslinjer.  

Denne bekreftelsen får du i et brev fra 

skolen når du har søkt rektor om 

permisjon .



Søknad om plass på Vg3

- Alle elever må søke på nytt til Vg3. Ordinær

søknadsfrist er 1. mars, og søknaden fylles ut 

på www.vigo.no. Rådgiver gir veiledning via 

teams eller e-post.

http://www.vigo.no

