Søke høgare utdanning?
Informasjon, tips, lenker og oppskrift som viser korleis du søker.
Kva er viktig å huske på i prosessen med å søke høgskule, universitet og fagskule?
Det første du må gjere er å logge deg inn på Samordna opptak- det er her du registrerer
søknadane dine.
Vurder følgjande:
Interessene dine – kva kan vere interessant å tenke på som utdanning?
Fagskule, høgskule, universitet, eller kanskje du skal velje eit år på folkehøgskule?
• Karakterane dine – bruk utdanning.no, > karakterkalkulatoren > legg inn karakterane
dine frå Vg1, Vg2 ogVg3/4 Studiespesialisering/påbygg (både fellesfag og programfag)>
trykk på boksa til venstre «sjekk studievelgeren» > her får du oversikt over
alle utdanningar. Har du høgt nok karaktersnitt til å kome inn (raude og grøne kryss)? Sjekk
også «kravkoden», krav om fullført realfag eller arbeidskrav (mappe med oppgåver)
• Fagskule – nytt av året at du søker via Samordna opptak (for å vere kvalifisert her, må ein
som regel ha gjennomført yrkesfagleg utdanning)
•

Lenker: NB: trykk på

Nettstader

+ klikk på kopling for å kome rett til nettsidene

Linkar

kommentar

https://www.samordnaopptak.no/info/om/sporsmal- Samordna opptak: her
og-svar/
får du svar på spørsmål
i forhold til
søkeprosessen.
https://utdanning.no/verktoy

Denne linken gir deg
oversikt og tips til ulike
«verktøy», samt
videoar og intervju

https://www.folkehogskole.no/

Her er det «først til
mølla»

Folkehøgskulane har ikkje søknadsfristar, og tek imot
søknadar heile året. Dei byrjar å sjå på søknadane og
tek opp elevar frå 1. februar.

Oppskrift
1. Logg inn på Samordna opptak, registrer deg – sjekk «profil» har du
riktig adresse, mobilnummer etc?

2. Oversikt -

3. Logg inn med MinId, bank ID, eller lign.:

4.

Boksen her viser om du skal søke fagskule eller høgskule/ universitet

5. No kjem du inn på søkesida di – her legger du inn kva utdanning du ønskjer, heiltid/deltid,
oppstart haust/ vår.

Trykk på VELG (ved spørsmålet) då registrerer du kva utdanning du ønskjer å søke på – sjå vegleiing
heilt til høgre som viser kor langt du har kome i prosessen. Er alt ok – trykk VIDERE, nede til høgre

6. Her trykker du på «LEGG TIL STUDIER» - opp til høgre. Legg inn inntil 10 studiar. Les infoen i
margen til venstre.
Når du har lagt inn alle studiane dine, sjekk at du har lagt inn dei studiane som er riktig for deg,
og dobbelsjekk om du har trykt SEND.

Lykke til☺

