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1. 
Gå inn på nettsiden: www.vigo.no 
 
 

2. 
Klikk på ”Videregående opplæring for 

voksne eller realkompetansevurdering” 

 
 
 
3.    
Velg «Logg inn for å søke» og klikk her på ”Logg inn”. 
I neste skjema må du velge blant distriktene for inn-
loggingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. 
Neste skjema har knapp for innlogging for ID-
porten. 
Her er også god informasjon om søkehenvendelse 
for videregående opplæring for voksne / realkompe-
tansevurdering. 



2 

SØKERVEILEDNING 

6. 
Eksempel: Den nye identifisering - BankID med app. 
 
Identifiseringen gjøres i app på din mobil før du får 
gå videre på søkesiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
Skriv inn alle personlige opplysninger, eller oppdater  
dersom feil i forhåndsutfylte. 
 
Fremmedspråklige må angi morsmål, nasjonalitet og  
ankomstdato til Norge.  
 
Klikk Fortsett 
 

5. Pålogging 
Her kan du velge påloggingsmåte 
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8. 
Dersom du tidligere har tatt utdanning i videregående 
skole vil resultater vises her. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fagbrev eller svennebrev vises her. 
 
 
 
 
 
 
Eller at fagbrev / svennebrev ikke er registrert. 
 
 
 
 
 
 
 
Bekrefte at de viste opplysninger fra videregående skole 
er korrekt. 
Du kan legge til mer utdanning senere i søknaden. 
 
Trykk Fortsett for å gå til søknadsskjema og valg av  
ønsket sluttkompetanse. 

9. 
Første gang du starter siden for voksensøknad, kan det 
hende du får opplysninger om voksenopplæring som er 
spesielt for ditt fylke. 
 

Bekreft med avkrysning i «Jeg har lest denne mel-
dingen».  
Det kan være nødvendig å skrolle ned for å se bunnen av 
siden.  Klikk deretter «Gå videre». 
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 10. 

 Fyll ut: 
I dato-feltene kan du enten skrive fullstendig dato  
f.eks. 01.01.2011 eller bare årstall f.eks. 2011 
Vedlegg—se kommentar på figuren 
 

Utdanning/fagbrev/svennebrev (klikk på ...) 

Tidligere skolegang fra Vigo vil være automatisk registrert her. 

Sjekk forhåndsutfylt, legg til hvis noe mangler. All utdanning 
skal registreres, også grunnskole. 
 
 
 
 
 

 Klikk på Lagre når du er ferdig, og klikk evt. på  

  ”Legg til utdanning” igjen hvis du har mer. 
 

Praksis (klikk på Legg til praksis) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fyll inn så detaljert som mulig all praksis du har 

 Klikk på Lagre når du er ferdig, og klikk evt. på  
 ”Legg til praksis” igjen hvis du har mer. 
 

Legg inn de andre CV-opplysninger som er relevant for 
utdanningen du ønsker med å klikke på  ”Legg til …..” 
for hver seksjon. 
Husk å Lagre registreringene. 
 

• Kurs 

• Sertifikat / godkjennelser 

• Annen erfaring (tillitsverv osv.) 

• Oppholdstillatelse, Klikk på «Legg til oppholds- 
• tillatelse» og last opp dokumentasjonen med knapp 

Husk å skrive inn din stillingsprosent, 

kun tallet, uten prosent-tegnet (%) 

Når all registrering er ferdig, klikker du på ”Gå videre” 

Det er viktig at all din utdanning 
er lagt inn. Dette må bekreftes. 

Hvis attesten din viser kun timeantall, 

skriver du dette inn i feltet Praksis/

arbeidsoppgaver og lar 

”Stillingsprosent” stå tomt 
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 13. 

Sperret søknadsskjema 
 
Dersom skjermbilde er sperret for 
endring og sending, må du henvende 
deg til saksbehandler på angitt sen-
ter. 
Du vil da få tilgang til skjemaet vist i 
neste punkt (14.)   Følg anvisninger 
der . 

 

 
 

 11. 

 Fyll ut Ønsker/personopplysninger: 
A. Kryss av for hva du  

ønsker (flere kan velges): Vei-
ledning, realkompetanse og/
eller opplæring. 

B. Velg ønsket sluttkompetanse. 
Pek på spørsmåltegnet gir hjelp 
til valget. 

C. Velg senter du ønsker å sende 
søknaden til. 

D. Velg brev, epost eller SMS for 
bekreftelse for sendt søknad. 

E. Du kan gjerne komme med til-
leggsopplysninger i kommen-
tarfeltet. 

F. Til slutt klikker du på ”Send 
søknad”  

12. 

Etter trykket på ”Send søknad” får du opp skjemaet ”Bekreftelse på mottatt søknad”. 
Dette kan skrives ut. Trykk ”Logg ut”. 
 

Du vil motta bekreftelse på din søknad via valgt —Brev, E-post eller SMS. 
Har du ikke har mottatt en slik bekreftelse innen 3 uker bør du ta kontakt med ditt lokale senter. 

SØKERVEILEDNING 
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 15. 
Søknad på nye fag innen søkt  
Studiekompetanse 
 
Klikk på ”Søk nye fag”. 
Du vil da få mulighet til å krysse av hvilke 
fag du ønsker å gå videre med. 
(Fullførte fag er merket fra før.) 
Klikk deretter på OK . Bekreftelse på søkt fag 

 

 
 

Ønsker du å søke ny sluttkompetanse, 
klikk på ”Ny søknad”. 
 

 14. 

Ny søknad/ny henvendelse ... 
 
Dersom du fra før er registrert i voksen-ordningen 
skal du få opp dette skjermbilde. 
For å søke på ny eller gjøre en ny  
henvendelse, må du trykke på knappen «Ny søk-
nad/ny henvendelse». 
 
Du får da opp ditt utfylte søknadsskjema og kan 
gjøre justeringer på dette før du trykker på «Send 
søknad» (se pkt.11). 
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Dersom du ikke får opp skjermbilde med «Ny  
søknad/ny henvendelse» kan din web-status i eksisterende 
registrering på senteret være feil. Kontakt senter—tips 
gjerne om å sjekke at Web-status er tomt eller står til 
«Fjern fra web- 


