
INNTAKSREGLEMENT  

Bybroen videregående skole er godkjent for 210 elevplasser, fordelt på følgende 
utdanningsprogram jmf. § OPL 2-1:  

● 95 plasser på Vg1, Vg2 og Vg3 - studieforberedende utdanningsprogram (STUSP1, 
STREA2, STSSA2, STREA3 og STSSA3).  

● 115 plasser på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (PBPBY3 og 
PBPBY4YK) og påbygging for studiekompetanse 23/5 regelen (PBPBY4--6P). ● 
95 elever uten rett til videregående opplæring jmf FSL §11-3  

     1. Skolen er åpen for elever som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler (OPL §2-1, 
tredje ledd, og §3-1 første ledd samt FSL §3-1).  
2. Det tas inn elever fra hele landet.  
3. Hvis man er over 25 år, og har lengre botid enn 6 år i Norge, så må realkompetansen 
vurderes før inntak.  
4. Hvis man har tatt faget tidligere, så kan man ikke ta det faget om igjen. 
5. Søknadsfristen er 1. mars. Deretter fortløpende inntak.  
6. Vi samarbeider med Trøndelag Fylkeskommune om inntaket. Alle som 
har rett til opplæring oppfordres til å søke gjennom vår felles portal som er 
Vigo. De som ikke har en rett, og de som søker skoleplass etter 1. mars 
må søke direkte til skolen via våre hjemmesider.  
7. De som søker før 1. mars vil få svar før 10. juli.  

VG1 studiespesialisering  
Krav: En må ha fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende. Dette må dokumenteres 
ved vitnemål for fullført norsk grunnskole jmf forskrift til FSL §11-9, §11-10.  

Vi tar inn max 25 heltidselever i en klasse på Vg1.  

Prioritering  
1. Søkere med ungdomsrett  
2. Søkere med voksenrett  
3. Søkere uten rett  

Ved oversøking, etter karakterer 
VG2 studiespesialisering  
Hvis man har IV eller 1 i 3 eller flere fag fra VG1 får man ikke mulighet til å starte på Vg2.  



Prioritering mellom søkere med lik rett:  
1. Søkere som er/har vært elever ved Bybroen videregående skole med ungdomsrett 

og som ønsker å fullføre sitt utdanningsløp ved skolen. Unntatt: Søkere med høyt 
udokumentert fravær som har medført bortfall av statstilskudd og søkere som ikke 
har betalt skolepenger for Vg1.  

2. Søkere uten ungdomsrett som er/har vært elev ved Bybroen videregående skole og 
som ønsker å fullføre sitt utdanningsløp.  

3. Ved oversøking, etter karakterer.  

VG3 studiespesialisering  
Hvis man har IV eller 1 i 3 eller flere fag fra VG1 og VG2 får man ikke mulighet til å starte på 
VG3.  

Prioritering mellom søkere med lik rett:  
1. Søkere som er/har vært elever ved Bybroen videregående skole med ungdomsrett 

og som ønsker å fullføre sitt utdanningsløp ved skolen. Unntatt: Søkere med høyt 
udokumentert fravær som har medført bortfall av statstilskudd og søkere som ikke 
har betalt skolepenger for VG1 og VG2.  

2. Søkere uten ungdomsrett som er/har vært elev ved Bybroen videregående skole og 
som ønsker å fullføre sitt utdanningsløp.  

3. Ved oversøking, etter karakterer.  

Påbygging til generell studiekompetanse (PBPBY3 og PBPBY4YK) 
Krav til opptak:  

● Søkere må ha gjennomført og bestått Vg1 og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram 
eller oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller og svennebrev.  

● Søkere med fagbrev fra før 2014 må realkompetansevurderes  

Prioritering ved overkapasitet:  
1. Søkere med ungdomsrett  
2. Søkere med voksenrett  
3. Søkere uten rett  

Ved oversøking av søkere med lik rett, etter karakterer. 
Studiekompetanse etter 23/5 regelen (PBPBY4--6P) Alle må 



realkompetansevurderes. Den avgjør hvilke fag eleven skal ha.  

Prioriteringer:  
1. Søkere med ungdomsrett  
2. Søkere med voksenrett  
3. Søkere uten rett  

Klage  
Avgjørelse om inntak er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er derfor adgang til å 
klage på resultatet av inntaket. Fylkesmannen er siste klageinstans. Klage må sendes 
skriftlig til skolen senest 3 uker etter at svaret på søknaden foreligger.  

Vedtatt av styret 9. desember 2020 


