
Vg2 i utlandet



Utvekslingsstudent

◼ Som utvekslingsstudent                    
tar du Vg2                                                                        
i utlandet



Utvekslingsstudent

◼ Du må selv velge utvekslings-
organisasjon og ta deg av søknaden

◼ Vi veileder i forhold til fagvalg, men så 
langt det er mulig, må du innhente 
opplysninger om fag- og timefordeling 
fra utvekslingsorganisasjonen og/eller 
skolen du skal gå på



Utvekslingsstudent

◼ Merk deg at mange får greie på skole 
og fagtilbud først ved skolestart

◼ Vi godkjenner utvekslingsåret først i 
etterkant



Godkjenning 
studiespesialisering (ST)

◼ Du må være fulltidselev og ha min 30 timer per uke

◼ Fagene må være teoretiske (general studies)

◼ Fagene må være likeverdige eller mer omfattende 
enn fagene i norsk læreplan

◼ Du må få ståkarakterer i alle fag

◼ Du må lese Vg2 norsk og historie på egenhånd

◼ Du må ha matematikk og 2. fremmedspråk i 
utlandet eller ta fagene som privatist 

◼ Du må ha minst 2 programfag (10 t) fra samme 
programområde som du kan gå videre med i Vg3

◼ Du må få med karakterutskrift som viser oversikt 
over fag, timetall og karakterer fra utlandet



Godkjenning 
studieforberedende (ID og KDA)

◼ Du må være fulltidselev og ha min 30 timer per uke

◼ Fagene må være teoretiske (general studies)

◼ Du må få ståkarakterer i alle fag

◼ Du må lese Vg2 norsk og historie på egenhånd

◼ Du må ha matematikk, 2. fremmedspråk, 
samfunnsfag og geografi i utlandet eller ta fagene 
som privatist 

◼ Du må ha minst 2 programfag (10 t) fra samme 
programområde som du kan gå videre med i Vg3

◼ Du må få med karakterutskrift som viser oversikt 
over fag, timetall og karakterer fra utlandet



Valg av fag i utlandet

◼ Du må selv sammenlikne de norske 
læreplanene med læreplanene i de fagene du 
velger i utlandet

◼ Porsgrunn vgs har hvert år mange 
utvekslingsstudenter, og vi har dessverre ikke 
kapasitet til å gå inn i alle fagtilbudene og 
læreplaner til utvekslingsskolene

◼ Du finner alle læreplanene på norsk og 
engelsk på www.udir.no

http://www.udir.no/


IB

◼ Det vil ikke være anledning til å ta IB Vg2 i 
utlandet



Bekreftelse til Lånekassen

◼ Skolen skriver en bekreftelse på at du 
får året godkjent under forutsetningene 
som er nevnt på de foregående bildene

◼ I tillegg må selvsagt Vg1 være fullført 
og bestått

◼ Du søker Lånekassen om stipend og lån

http://www.lanekassen.no/nb-NO/


Søkning til vg2

◼ Selv om du har bestemt deg for å reise 
til utlandet, må du søke skoleplass på 
www.vigo.no innen 1. mars

◼ Når du er 100 % sikker på at du reiser, 
melder du fra til avd. for videregående 
opplæring i Telemark fylkeskommune 
(TFK) om at du reiser og sier fra deg 
skoleplassen

http://www.vigo.no/


Søkning til Vg3

◼ Skolen gir beskjed om at du er i utlandet

◼ VTFK prioriter utvekslingselevene inn på Vg3. 

◼ Du må søke skoleplass på www.vigo.no innen 

1. mars

◼ Vi kan ikke love at du kommer i samme 

klasse som i Vg1

http://www.vigo.no/


◼ Fagvalgskjema for Vg3 blir sendt 

elevene på mail

◼ Skjemaet fylles ut, og sendes tilbake til 

skolen



Godkjenning av 
utvekslingsåret

◼ Ved skolestart i Vg3 blir dere innkalt til 
skolen

◼ Du må ta med karakterutskrift som viser 
oversikt over fag, timetall og karakterer fra 
utlandet

◼ For å få godkjent fag må du ha bestått 
faget og faget må være likeverdig med 
eller mer omfattende enn faget etter 
Læreplanverket for Kunnskapsløftet



For øvrig:

◼ Hvis du skal ha med deg skolepc, må 
du kontakte IT-avdelingen før du drar.

◼ Hold kontakt med skolen, 
klassekamerater og rådgiver!

◼ Ha et fint år i utlandet!



Kilder

◼ Telemark fylkeskommune: Styringsdokument 3/2013

◼ Opplæringsloven

◼ Forskrift til opplæringsloven 

◼ Rundskriv Udir-6-2012

http://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Utdanning/For-elever/Informasjon-for-elever-og-foresatte/For-artikler/Retningslinjer-for-godkjenning-av-videregaaende-opplaering
http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19980717-061.html&emne=OPPL%C3%86RINGSLOV*&&
http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/kd/kd-20060623-0724.html&emne=FORSKRIFT%20TIL%20OPPL%C3%86RINGSLOV*&&
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Vitnemal/Udir-6-2012-Godkjenning-av-tidligere-bestatt-videregaende-opplaring-i-Norge-og-utlandet/


Organsisasjoner

Her finner du liste over godkjente 
organisasjoner:

https://diku.no/ressurser-og-
verktoey/godkjente-
utvekslingsorganisasjoner

https://diku.no/ressurser-og-verktoey/godkjente-utvekslingsorganisasjoner

