
 
 
MIDLERTIDIG GODKJENNING AV Vg2 I UTLANDET  

Vg2 i utlandet kan godkjennes ut fra reglene som går frem av rundskrivet Udir-6-2012. Skoleåret til 

utlandet må være slik at det kvalifiserer til Vg3, og at det oppfyller vitnemålskravene.  

Registrering i Vigo 

Fristen for å søke studieplass på www.vigo.no er 1. mars. Du skal søke plass som Vg2 elev på Sandsli. 

Skolen registrerer deg som «elev i utlandet» i begynnelsen av det skoleåret du tar Vg2 i utlandet.   

Du må også søke skoleplass til Vg3 på www.vigo.no innen 1. mars i utvekslingsåret. Legg merke til at 

du ikke har prioritet for å komme inn på en bestemt skole eller klasse.  

Fag- og vitnemålskrav 

Du må ha matematikk tilsvarende 2P eller tilsvarende programfag S1 eller R1. Hvis du ikke tar 

matematikk i utlandet, må du ta faget som privatist i løpet av Vg3. 

Du må fortsette med fremmedspråk fra Vg1 mens du er i utlandet for å kunne få det godkjent på 

vitnemålet. Hvis du er i et engelsktalende land og du ikke har et annet fremmedspråk, må du ta faget 

som privatist i løpet av Vg3. 

Du får godkjent norsk og historie Vg2, men du er selv ansvarlig for å lese lærestoffet i Vg2 i utlandet. 

På avsluttende eksamen i Vg3 i begge fag, kan du bli prøvd i lærestoff fra alle årene du har hatt 

fagene.  

Du må velge minst tre fag som tilsvarer programfag i Vg2. Minst to av dem må kunne videreføres til 

Vg3. Disse to fagene skal være innen det samme programområdet.  

Kontakt med skolen for godkjenning av fag 

Det er ingen automatisk godkjenning. Så snart du har valgt fag i utlandet, skal du ta kontakt med 

rådgiver katrine.loland@vlfk.no eller assisterende rektor silvia.rovira.ribo@vlfk.no for rådgivning. 

Hvis du ikke tar kontakt, kan vi ikke garantere at fagene du velger oppfyller vitnemålskravene.  

Du skal gi beskjed om du endrer e-post adresse. I januar/februar kommer du til å motta e-post med 

lenke til undersøkelse om programfagvalg for Vg3. Hvis du ikke svarer på undersøkelsen, kan vi ikke 

garantere at du får plass i programfagene du ønsker.  

Kompetansebevis med fagkarakter og bestått skoleår skal leveres rektor på den skolen du er tatt inn i 

Vg3. Rektor avgjør om året i utlandet kan godkjennes som Vg2. Det er du selv som har ansvar for å ta 

være på dokumentasjon fra utvekslingsåret.  

Avbrudd av skoleår i utlandet 

Avbryter du skolegang i utlandet før skoleåret er over, kan ikke Vg2 godkjennes, men rådgiver på 

skolen kan hjelpe deg med å søke om utvidet ungdomsrett til å fullføre videregående. 

 

Silvia Rovira 

assisterende rektor 

http://www.vigo.no/
http://www.vigo.no/
mailto:katrine.loland@vlfk.no
mailto:Silvia.Rovira.Ribo@vlfk.no

