
Rutine for påmelding i 
studiekompetansefag Kandidater 

fra Nav som 
ikke har 

voksenrett



Rutine for påmelding av kandidater fra Nav som ikke har 
voksenrett

• Kandidater søker selv i www.vigo.no

• Kandidaten skriver i merknadsfeltet i søknaden at «Nav finansierer opplæringen» om 
kandidaten ikke har voksenrett

• Nav sender en bestilling til Vestfold og Telemark fylkeskommune, Voksenopplæring, Postboks 
2844, 3702 Skien. 

• Når bestilling er mottatt får kandidaten et tilbud

• Fullføringsplan og oversikt over kostnader for fagene, sendes til Nav

• Faktura sendes etter avtale (40 % pr. 1. oktober 2020 og 60 % pr 15. mai 2020)



VIGO

Her legger 
du inn 

søknaden



Søkerhåndbok 
på vigo.no

Her finner du søkerveiledning: 
https://www.vigo.no/vigo/html
/img/Sokerhandbok.pdf



Priser og betalingsbetingelser 
Fag Tønsberg dagtid 

og
Skien dagtid og 
kveld

Tønsberg 
kveldstid og 
komprimert 
vårtilbud

Nett-
basert

Opphenting eller individuell 
tilrettelegging

Norsk 21 000 kr. 18 000 kr. 15 000 kr. Tillegg for individuelt opplegg 
med opphenting eller tilpasning 
pr. kandidat: 15 000 kr. *Engelsk 12 000 kr. 10 000 kr. 8 000 kr.

Samfunnsfag 6 000 kr. 5 000 kr. 5 000 kr.

Historie 12 000 kr. 10 000 kr. 8 000 kr.

Matematikk 19 000 kr. 16 500 kr. 13 000 kr.

Naturfag 12 000 kr. 10 000 kr. 8 000 kr.

*Prisene inneholder alle kostander relatert til faget og administreringen rundt faget, leie av bøker, PC og eksamenskostnader. 
Alle prisene er eksklusiv merverdiavgift. (Det er ikke merverdiavgift på opplæring/undervisning).

Ekstra timer kan gis i norsk og samfunnsfag for minoritetsspråklige, mot tillegg i pris.



Fullføringsplanen

I fullføringsplanen vil det stå: 
• hva slags kartlegging er utført 
• tidligere godkjente fag
• fag som det skal gis opplæring i
• når opplæringen skal skje



Rapportering fra skolene til Nav
• Kursarrangør skal levere en kort sluttrapport ved avslutning for hver enkelt deltaker

• Rapporten skal inneholde:
- Navn og fødselsdato
- Oppmøte, stabilitet og fravær
- Status ved kursslutt med tanke på videre utdanning
- Gjennomføring av eksamen
- Annet – for eksempel engasjement, utvikling eller spesielle utfordringer/videre behov for bistand

• Individuell sluttrapport sendes med forside fra nav.no til skanning innen en uke etter at kurset 
er avsluttet



Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?
• Har ikke fullført videregående opplæring tidligere.

• Retten gjelder fra det året man fyller 25 år 

• Har fullført norsk grunnskole; eller kunne dokumentere minimum ni år grunnskoleopplæring 
fra utlandet med faget engelsk; eller være realkompetansevurdert likeverdig norsk grunnskole.

• Være folkeregistrert og ha bostedsadresse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

• Har gyldig oppholdstillatelse i Norge

Alle søknader som kommer inn i Vigo blir rettsvurdert, dersom en søker fra Nav har rett til 
videregående opplæring er det fylkeskommunen som finansierer opplæringen, og Nav vil ikke bli 
fakturert


