Utveksling
Informasjonshefte med sjekkliste

HVA KREVES FOR AT OPPLÆRING I UTLANDET SKAL
GODKJENNES?
Forutsetningene for at ett eller to års opplæring i utlandet kan godkjennes som
likeverdig med norsk Vg1 eller Vg2 i studieforberedende utdanningsprogram er:


at eleven kan vise formell dokumentasjon på å ha fulgt alle fag i ett fullt eller
to fulle skoleår i utlandet og at vedkommende ville ha blitt tatt inn eller
flyttet opp til neste trinn i vedkommende lands skolesystem



at eleven kan vise formell dokumentasjon på at opplæringen i utlandet er
gjennomført på et fagnivå tilsvarende Vg1 og/eller Vg2. Eleven må dessuten
ved tilbakekomst til Norge ha det nødvendige faglige grunnlaget for å følge
opplæringen på det årstrinnet vedkommende vender tilbake til



at innholdet i opplæringen har hovedvekt på allmenne fag (general studies)
for å kunne godkjennes som likeverdig med Vg1 i ett av de
studieforberedende utdanningsprogrammene/at innholdet i opplæringen har
hovedvekt på allmenne fag for å kunne godkjennes som likeverdig med Vg2 i
utdanningsprogrammet for studiespesialisering. I tillegg må opplæringen
inneholde minst to fag som eleven kan bygge videre på i Vg3 slik at han/hun
kan tilfredsstille kravet til programfag i det valgte programområdet.



Du må oppfylle kravene til vitnemål, og trenger geografi og fremmedspråk for
å få et gyldig vitnemål.



at innholdet i opplæringen har en kombinasjon av allmenne fag og
henholdsvis idrettsfag, musikk, dans eller drama for å kunne godkjennes som
likeverdig med VG1/Vg2 innen programområdene for idrettsfag, musikk, dans
eller drama

En elev som får godkjent ett eller to års opplæring i utlandet, behøver ikke
nødvendigvis ta norske fag som vedkommende skulle hatt i henhold til
Læreplanverket for Kunnskapsløftet som heltidselev, selv om innholdet i disse
fagene ikke inngår i fagkretsen i utlandet. Faglig sett vil det imidlertid være
tilnærmet umulig å velge fordypning i programfag i VG3 dersom eleven ikke har hatt
undervisning i tilsvarende fag i utlandet. Eleven må dokumentere bestått likeverdig
eller mer omfattende opplæring i de fagene som inngår i minimumskravene til
generell studiekompetanse. Dersom ikke dette siste kravet oppfylles, må disse
fagene tas som elev eller privatist i Norge for at vitnemål kan utstedes.

SJEKKLISTE FOR UTVEKSLINGSELEVER
FØR DU DRAR
1. ☐ Forhåndsgodkjenning av skoleåret
Det er skolen din i Norge som skal bestemme om utvekslingsåret blir
godkjent eller ikke. Ta derfor tidlig kontakt med skolen for å finne ut av hvilke
muligheter du har. Start med rådgiveren som kan gi informasjon om dette.
Du må deretter ta kontakt med rektor for å få underskrevet endelig
godkjenning. Se vedlegg 1.
Kontaktinformasjon ressurser
Elisabeth.dahl.hansen@mrfylke.no
tlf 71 28 38 70
Barbro Valde Lystad (rådgiver)
barbro.valde.lystad@mrfylke.no
tlf 71 28 38 08
Lene Hoel (assisterende rektor)
lene.hoel@mrfylke.no
tlf 71 28 38 38
Elisabeth Dahl Hansen

2. ☐Skoleplass når du kommer tilbake
Du må sikre deg skoleplass når du kommer tilbake (VG2 eller VG3). Dette gjør
du ved å fylle ut skjemaet om reservert skoleplass og sende dette til
inntakskontoret i Møre og Romsdal Fylke.
Kontaktinfo:
Adresse: Møre og Romsdal fylkeskommune, Utdanningsavdelingen,
Inntakskontoret, Fylkeshuset, 6404 MOLDE.
Tlf.: 71258775
E-post: inntak@mrfylke.no
NB! Du må likevel søke deg inn via vigo. Se punkt 4!

3. ☐Lånekassen
Du kan søke om stipend og lån fra Statens lånekasse for utdanning. Send med
utfylt skjema for godkjenning av skoleåret i utlandet. I tillegg må du legge ved
en bekreftelse som viser hvilken organisasjon du er tilknyttet. For mer
informasjon besøk Lånekassens hjemmesider, www.lanekassen.no.

I LØPET AV OPPHOLDET
4. ☐Innsøking via VIGO
Søk Møre og Romsdal fylkeskommune om plass for neste år innen 1.mars. Gå
inn på www.vigo.no og husk å ha de nødvendige koder/passord fra MinID
klar. Dette må gjøre selv om du har søkt om reservert skoleplass.
5. ☐Valg av programfag
For å sikre at du får programfagene du ønsker når du kommer tilbake til
Norge må du gjennomføre prøvevalg og endelig valg på samme måte som
elevene i Norge. Dette gjør du gjennom blokkvalg.no. Du får mer informasjon
om dette samt brukernavn og passord tildelt fra skolen i begynnelsen av
januar. For at skolen skal kunne gi deg dette må du oppgi e-postadresse som
du kan kontaktes på før du drar.
Kontaktinfo:
Assisterende rektor Lene Hoel

E-post: lene.hoel@mrfylke.no
Tlf.: 71 28 38 38

6. ☐Dokumentasjon av utvekslingsåret
Sørg for at du får med nødvendig dokumentasjon på at du har gjennomført
året i utlandet. Få med karakterutskrift og antall timer pr uke i de enkelte fag
fra skolen du gikk på. Dette er viktig hvis du vil ha året godkjent.

For mer informasjon se skolens hjemmeside: www.atlanten.vgs.no/utveksling . Her
ligger også skjema beskrevet i sjekklisten.
Skjema 1 – Søknad om reservert skoleplass.
Skjema 2 – Godkjenning av skoleår i utlandet

UTVEKSLING TIL YORK COLLEGE
Atlanten videregående skole har et eget utvekslingsprogram med York College i
England. Les mer om denne utvekslingsmuligheten på www.atlanten.vgs.no/york
eller ta kontakt med Annfrid Mundal Strømshol
(annfrid.mundal.stromsholm@mrfylke.no, tlf.: 712 83 806).

LYKKE TIL MED PROSESSEN OG ÅRET SOM UTVEKSLINGSELEV
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