
 

1.  

2.  

 

For å søke på sted- og 
samlingsbaserte tilbud 
til voksne, begynner 
man her! 

Trykk her!  



 

3.  

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trykk her, eller velg din 
foretrukne elektroniske 
ID-portal. Skriv inn 
personnummer og følg 
instruksene på skjermen.  

Ha elektronisk ID 
klar, og trykk «Logg 
inn».  



 

5.  

6.  

Finn fylket du vil søke i 
ved å trykke på 
nedtrekksmenyen.  
 
Når du har valgt fylke, 
trykker du på knappen 
«Fortsett».  

Fyll inn dine 
personopplysninger og 
kryss av at 
personvernerklæringen 
er lest.  
 
Trykk deretter på 
knappen «Fortsett» 



 

7.  

8.  

Her kommer opplæring som er tidligere registrert i 
Vigo. Det kan være vitnemål fra f.eks. grunnskole, 
eventuelt tidligere videregående opplæring i Norge.  
 
Det samme gjelder punkt 4: Fagprøver. Her får du 
en oversikt over eventuelle tidligere fag- eller 
svennebrev som er registrert i Vigo. 
 
 
 
Trykk på knappen «Fortsett».  

Hak av på «Ja» dersom 
opplysningene om tidligere 
skolegang og fag-/svennebrev 
er korrekt.  



 

9.  

 

 

 

 

 

Les informasjonen og 
bekreft dette ved å 
hake av her.  
 
Trykk deretter på 
knappen «Gå videre» 



 

10.  

Dette er din CV. Her ser du dine personopplysninger og din tidligere 
skolegang. Du kan i tillegg legge til mer utdanning, samt praksis, kurs, 
sertifikater eller annen erfaring.  
 
Trykk på «Gå videre» når du har fylt inn det du skal.   
 



 

11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her velger du 
hvilken linje du skal 
søke på, ved å 
trykke på 
nedtrekksmenyen på 
«Sluttkompetanse». 
Hvis du ikke finner 

  
    

     
   
  

  
   

   
   

Her velger du 
hvilken linje du skal 
søke på. Trykk på 
nedtrekksmenyen 
ved 
«Sluttkompetanse» 
og velg senteret du 
søker tilknytning til.  
 
Huk av på knappen 
«opplæring» dersom 
du ikke trenger 
veiledning i 
forbindelse med valg 
av studieplass.  

Velg om du skal ha kvittering for 
sendt søknad på e-post/SMS her. 
Trykk deretter «Send søknad».  
 



 

12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du ikke finner din 
sluttkompetanse i 
menyen under eller 
f.eks. skal søke på 
steds- eller 
samlingsbaserte 
opplæringstilbud, skriv 
dette i kommentarfeltet 
og i tillegg huk av for 
«Veiledning».  
 
Oversikt over samlings- 
og stedsbaserte tilbud 
finner du her:  
 
Samlingsbaserte 
opplæringstilbud i skole - 
Nordland fylkeskommune 
(nfk.no) 

F.eks.: «Jeg ønsker å ta vg2 
Helsearbeiderfag samlingsbasert ved 
Vest-Lofoten videregående skole»  

Velg om du skal ha kvittering for sendt 
søknad på e-post/SMS her. Trykk deretter 
«Send søknad».  

https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-for-voksne/opplaringstilbud-for-voksne/samlingsbaserte-opplaringstilbud-i-skole/
https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-for-voksne/opplaringstilbud-for-voksne/samlingsbaserte-opplaringstilbud-i-skole/
https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-for-voksne/opplaringstilbud-for-voksne/samlingsbaserte-opplaringstilbud-i-skole/
https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-for-voksne/opplaringstilbud-for-voksne/samlingsbaserte-opplaringstilbud-i-skole/


 

13.  

 

 

 Når søknaden er sendt kommer 
denne bekreftelsen opp. Da 
skal du ha fått kvittering enten 
på SMS eller e-post.  
 
 
Du kan nå trykke «Logg ut».   


