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Fylkenes informasjonstjeneste 
for søkere til videregående opplæring

Hensikt og målgruppe

• Gi informasjon til søkere til 
videregående opplæring slik at 
de får et godt grunnlag for å 
velge og søke 

• Målgruppen er både søkere til 
videregående opplæring og 
deres rådgivere og foresatte



• Leverandør: Pedlex 
Elisabeth Aaby 
Mille Paasche-Aasen 

• Hovedredaksjon: Pedlex 
Hovedredaksjonen har ansvar for all 
nasjonal, felles informasjon, samt 
datautveksling med andre systemer 
(Vigo og Udirs læreplandatabase) 

• 19 lokale redaksjoner: Hver 
fylkeskommune har en egen 
redaksjon som har ansvar for 
informasjon som er spesifikk for 
fylket



… hjelpe én elev eller lærling til 
• bedre læring, kompetanse  

og mestring 
• bedre valg 
… så har vi vært med på  
å gjøre en forskjell!

Pedlex



Fylkenes informasjonstjeneste 
for søkere til videregående opplæring

• Oppdatert, komplett, kvalitetssikret og korrekt 
• Søkerne finner all informasjon ett sted 
• Informasjonen er tilpasset målgruppen 
• Både overordnet og detaljert informasjon er med 
• Alle søkere, i alle fylker, får den samme 

informasjonen 
• Rasjonalisering: Arbeidet gjøres ett sted; 

fylkeskommuner, kommuner og skoler sparer 
ressurser

Fordeler

• Oversettelser 
• To skoleår



Forklaring av hva videregående opplæring er 

Oversiktskart 

Quiz og «Hva skal jeg velge?»-oppgaver 

Utdanningsprogram 

Programområder 

Yrker/kompetanser med opplæringsveier 

Fag- og timefordeling 

Læreplaner 

Regelverk, inntaksregler, søknadsprosedyrer 

Fylkenes lokale inntaksregler og spesielle tilbud 

Fylkenes informasjonstjeneste 
for søkere til videregående opplæring

Alt om videregående opplæring  
finner du på   



Utdanningsprogram 

Programområder 

Yrker/kompetanser med opplæringsveier 

Fag- og timefordeling 

Læreplaner 

Regelverk, inntaksregler, søknadsprosedyrer 

Fylkenes lokale inntaksregler og spesielle tilbud 

Skolenes opplæringstilbud, regionstilbud, landslinjer  

Skolenes fagtilbud 

Opplæringskontor, medlemsbedrifter og selvstendige 
bedrifter med oversikt over hvem som tilbyr hva 

Adresser og kontaktinformasjon til PPT, OT, 

Fylkenes informasjonstjeneste 
for søkere til videregående opplæring

Alt om videregående opplæring  
finner du på   



Opplæringskontor, medlemsbedrifter og selvstendige 
bedrifter med oversikt over hvem som tilbyr hva 

Adresser og kontaktinformasjon til PPT, OT, 
veiledningssentre, voksenopplæring, NAV, fagskoler, 
folkehøyskoler m.m. 

Oversikt med lenker til nyttige nettsteder 

To skoleår (inneværende og neste skoleår) 

Bokmål, nynorsk, samisk og engelsk 

Kjerneinformasjon er oversatt til 19 språk  

Fylkenes informasjonstjeneste 
for søkere til videregående opplæring

Alt om videregående opplæring  
finner du på   



Fylkenes informasjonstjeneste 
for søkere til videregående opplæring

• Arabisk, dari, polsk, somali, tigrinja 
• Engelsk og norsk

Introduksjon på 5 språk –�også pdf

Polsk

Dari

Tigrinja

Somali

Arabisk



• Pdf på arabisk 



Fylkenes informasjonstjeneste 
for søkere til videregående opplæring

• 4 
• 5 
• 19

Språk

• Hele vilbli.no på bokmål, 
nynorsk, samisk og engelsk 

• Introduksjon på 5 språk 
• Quiz, «Hva kan passe for deg» og 

utdanningsprogram på 19 språk -
 i tillegg til de fire 
hovedspråkene



Fylkenes informasjonstjeneste 
for søkere til videregående opplæring

• Opplæringskontor og 
lærebedrifter 

• Kontaktliste 
• Tilbud

Søkere til læreplass





Fylkenes informasjonstjeneste 
for søkere til videregående opplæring

• PowerPoint-presentasjon 
• Skjermbilder fra Vigo

For rådgivere



beta.vilbli.no

http://beta.vilbli.no






Fylkenes informasjonstjeneste 
for søkere til videregående opplæring

• For noen 
• Brukertesting 
• For alle 
• Nåværende versjon

Fremdrift beta

• Lansere som forhåndsvalgt i 
første omgang bare for noen  

• Brukertesting med elever og 
rådgivere 

• Forhåndsvalgt for alle fra 
desember/januar 

• Nåværende versjon tilgjengelig 
forbi mars 2018



Fylkenes informasjonstjeneste 
for søkere til videregående opplæring

• To skoleår 
• Skoletilbud 
• Fagtilbud 
• Foreldrefolder 
• Plakater 
• Vil bli noe-hefter

Årshjul
Vg1 Vg2 Vg3

Idrettsfag

IdrettsfagIdrettsfag

✕ IKT-servicefag 
(se service og samferdsel)

Idrettsfag

1. år 2. år 3. år

Vg1 Vg2 Vg3

Kunst, design og arkitektur 

Kunst, design og
arkitektur 

Kunst, design og
arkitektur 

✕ IKT-servicefag 
(se service og samferdsel)

Kunst, design og
arkitektur 

1. år 2. år 3. år

Vg1 Vg2 Vg3

Medier og kommunikasjon

Medier og
kommunikasjon

Medier og
kommunikasjon

✕ IKT-servicefag 
(se service og samferdsel)

Medier og
kommunikasjon

1. år 2. år 3. år

Vg1 Vg2 Vg3

Musikk, dans og drama

DansDans

DramaDrama

MusikkMusikk

Musikk, dans og
drama

1. år 2. år 3. år

✕ IKT-servicefag 
(se service og samferdsel)

Vg1 Vg2 Vg3

Studiespesialisering

RealfagRealfag

Språk, samfunnsfag
og økonomi

Språk, samfunnsfag
og økonomi

Studiespesialisering

1. år 2. år 3. år

✕ IKT-servicefag 
(se service og samferdsel)

✕ Laboratoriefag 
(se teknikk og industriell
produksjon)

Vg1 Opplæring i bedrift

Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og
anleggsteknikk

✕ Anleggsgartner-
og idrettsanleggs -
fag
(se naturbruk)

Trevare- og bygginnredningsfaget

Trelastfaget

Industrimalerfaget

Anleggsteknikk

✕ Design og
trearbeid
(se design og håndverk)

✕ IKT-servicefag
(se service og samferdsel)

Byggteknikk

Klima-, energi- og
miljøteknikk

✕ Industriell
møbelproduksjon
(se teknikk og industriell
produksjon)

Overflateteknikk

Treteknikk

Vei- og anleggsfaget

Betongfaget

Byggdrifterfaget

Feierfaget

Glassfaget

Isolatørfaget

Steinfaget

Malerfaget

Fjell- og bergverksfaget

Murerfaget

Stillasbyggerfaget

Renholdsoperatørfaget

Limtreproduksjonsfaget

Banemontørfaget

Asfaltfaget

Anleggsmaskinførerfaget

Rørleggerfaget

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Tak- og membrantekkerfaget

1. år 2. år 3. år 4. år 5. år

Tømrerfaget

Vg2 eller
opplæring i bedrift

Vg1 Vg2 eller
opplæring i bedrift

Vg3 eller opplæring i bedrift

Vg2 Vg3 eller opplæring i bedrift

Design og håndverk

Design og
håndverk

Møbeltapetsererfaget

Skomakerfaget

Modistfaget

Herreskredderfaget

Blomsterdekoratør

Børsemaker

Båtbyggerfag

Design og
gullsmedhåndverk

Design og tekstil

Børsemakerfaget

Komposittbåtbyggerfaget

Trebåtbyggerfaget

Salmakerfaget

Strikkefaget

Håndveverfaget

Blomsterdekoratørfaget

Filigranssølvsmedfaget

Kjole- og draktsyerfaget

Kostymesyerfaget

Aktivitørfaget

Sølvsmedfaget

Buntmakerfaget

Bunadtilvirkerfaget

Aktivitør

1. år 2. år 3. år 4. år 5. år

Gullsmedfaget

Interiør og
utstillingsdesign

Interiør

Utstillingsdesign

Profileringsdesignfaget

✕ Barne- og ung-
domsarbeiderfag
(se helse- og oppvekstfag)

✕ IKT-servicefag
(se service og samferdsel)

✕ Industriell
møbelproduksjon
(se teknikk og industriell
produksjon)

✕ Industritekstil og
design (se teknikk og
industriell produksjon)

Pianostemming og
pianoteknikk

Pianostemming og
pianoteknikk

Optronikerfaget

Design og
trearbeid

Ur- og instrument -
maker

Møbelsnekkerfaget

Orgelbyggerfaget

Tredreierfaget

Treskjærerfaget

Storurmakerfaget

Bøkkerfaget

Urmakerfaget

Blyglasshåndverkerfaget

Forgyllerfaget

Gipsmakerfaget

Gjørtlerfaget

Glasshåndverkerfaget

Gravørfaget

Håndbokbinderfaget

Keramikerfaget

Nautisk instrumentmakerfaget

Design og duodji

Horn-, bein- og metallduodjifaget

Skinn- og pelsduodjifaget

Tekstilduodjifaget

Treduodjifaget

Veve- og håndstrikkeduodjifaget

Frisør Frisørfaget

Smed Smedfaget

Kurvmakerfaget

Maskør- og parykkmakerfaget

Repslagerfaget

Seilmakerfaget

Taksidermistfaget

Vg1 Vg2 eller
opplæring i bedrift

Vg3 eller opplæring i bedrift

Elektrofag

Elektrofag

Data og elektronikk

Automatisering

✕ Arbeidsmaskiner 
(se teknikk og industriell
produksjon)

✕ Brønnteknikk 
(se teknikk og industriell
produksjon)

✕ IKT-servicefag 
(se service og samferdsel)

✕ Industriteknologi
(se teknikk og industriell
produksjon)

✕ Kjøretøy 
(se teknikk og industriell
produksjon)

✕ Ur- og
instrumentmaker
(se design og håndverk)

✕ Maritime fag 
(se teknikk og industriell
produksjon)

Flyfag

Elenergi

Automatiserings -
faget

Fjernstyrte undervannsoperasjoner

Tavlemontørfaget

Viklerfaget

Dataelektroniker -
faget

Romteknologi

Elektrikerfaget

Elektroreparatørfaget

Energimontørfaget

Energioperatørfaget

Heismontørfaget

Signalmontørfaget

✕ Tavlemontørfaget

Togelektrikerfaget

✕ Viklerfaget

Avionikerfaget

Automatiserings faget

Dataelektronikerfaget

Flymotormekanikerfaget

Flystrukturmekanikerfaget

Flysystemmekanikerfaget

Avionikerfaget

Flytekniske fag

Kulde- og varmep umpemontørfagetKulde- og varme -
pumpeteknikk

✕ Låsesmedfaget (se teknikk og industriell produksjon)

1. år 2. år 3. år 4. år 5. år

Produksjonselektronikerfaget

Telekommunikasjonsmontørfaget

Vg1 Vg2 Vg3 eller opplæring i bedrift

Helse- og oppvekstfag

Helse- og
oppvekstfag

Barne- og ungdoms -
arbeiderfag

Ambulansefag

Fotterapi og
ortopediteknikk

Helsearbeiderfag

Helseservicefag

Hudpleie

Ambulansefaget

✕ Aktivitør
(se design og håndverk)

✕ Helsearbeiderfaget

Portørfaget

Barne- og ungdoms arbeiderfaget

Fotterapi

Helsearbeiderfaget

✕ Portørfaget

Apotekteknikk

Tannhelsesekretær

✕ Portørfaget

Hudpleier

Ortopediteknikkfaget

1. år 2. år 3. år 4. år

Helsesekretær

✕ IKT-servicefag 
(se service og samferdsel)

Vg1 Vg2 Vg3 eller opplæring i bedrift

Naturbruk

Naturbruk

Alle Vg2 i
utdannings -
programmet

Skogfaget

Fiske og fangst

Heste- og
hovslagerfag

Landbruk og
gartnernæring

Akvakultur

Anleggsgartner- og
idrettsanleggsfag

Skogbruk

Reindrift

Anleggsgartnerfaget

Idrettsanleggsfaget

Akvakulturfaget

Fiske og fangst

Hestefaget

Naturbruk (studie -
forberedende)

Gartnernæring

Reindriftsfaget

Landbruk

1. år 2. år 3. år 4. år

Hovslagerfaget

✕ IKT-servicefag 
(se service og samferdsel)

Vg1 Vg2 Opplæring i bedrift

Restaurant- og matfag

Restaurant- og
matfag

Kokkfaget

Matfag

Kokk- og
servitørfag

Industriell matproduksjon

Kjøttskjærerfaget

Servitørfaget

Butikkslakterfaget

Konditorfaget

Pølsemakerfaget

Bakerfaget

Sjømatproduksjon

Institusjonskokkfaget

Slakterfaget

1. år 2. år 3. år 4. år

Sjømathandlerfaget

✕ Fiske og fangst 
(se naturbruk)

✕ IKT-servicefag 
(se service og samferdsel)

Vg1 Vg2 Opplæring i bedrift

Service og samferdsel

Service og
samferdsel

Reiseliv

IKT-servicefag

Salg, service og
sikkerhet

Transport og
logistikk

IKT-servicefaget

Reiselivsfaget

Resepsjonsfaget

Kontor- og administrasjonsfaget

Salgsfaget

Logistikkfaget

Yrkessjåførfaget

1. år 2. år 3. år 4. år

Sikkerhetsfaget

Vg1 Vg2 eller
opplæring i bedrift

Vg3 eller opplæring i bedrift

Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og 
indu striell
produksjon

Alle Vg2 i
yrkesfaglige
utdannings -
program

Påbygging til
 generell
studiekompetanse

Opplæring i bedrift

Vg3 Påbygging til
 generell
studiekompetanse

Påbygging til
 generell
studiekompetanse

Bilskade, lakk og
karosseri

Brønnteknikk

Billakkererfaget

Bilskadefaget

Chassispåbyggerfaget

Landbruksmaskinmekanikerfaget

Boreoperatørfaget

Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner

Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner

Brønnfaget, komplettering

Brønnfaget, kveilerøroperasjoner

Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner

Brønnfaget, sementering

Anleggsmaskin -
mekanikerfaget

Anleggsmaskin -
mekanikerfaget

Arbeidsmaskiner

1. år 2. år 3. år 4. år

✕ Design og duodji
(se design og håndverk)

✕ Design og
gullsmedhåndverk 
(se design og håndverk)

✕ Design og
trearbeid 
(se design og håndverk)

✕ IKT-servicefag 
(se service og samferdsel)

✕ Båtbyggerfag 
(se design og håndverk)

✕ Børsemaker
(se design og håndverk)

✕ Automatisering 
(se elektrofag)

✕ Anleggsteknikk 
(se bygg- og anleggs -
teknikk)

Hjulutrustningsfaget

Industritekstil og
design

Kjøretøy

Industrisømfaget

Industritekstilfaget, farging, trykking og
etterbehandling

Motormekanikerfaget

Industritekstilfaget, fiskeredskap

Industritekstilfaget, garnframstilling

Motorsykkelfaget

Reservedelsfaget

Industritekstilfaget, veving

Bilfaget, tunge kjøretøy

Bilfaget, lette kjøretøy

Industritekstilfaget, trikotasje

✕ Smed
(se design og håndverk)

✕ Kulde- og varme -
pumpeteknikk
(se elektrofag)

✕ Ur- og
instrument maker 
(se design og håndverk)

✕ Transport og
logistikk 
(se service og samferdsel)

Industriell 
møbel produksjon

Industrisnekkerfaget

Industritapetsererfaget

Kjemiprosess Kjemiprosessfaget

Industrimontørfaget

Industrioppmålingsfaget

Kran- og løfteoperasjonsfaget

Industrimekanikerfaget

Dimensjonskontrollfaget

Industriteknologi
Industrirørleggerfaget

Modellbyggerfaget

✕ Motormekanikerfaget

NDT-kontrollørfaget

Plastmekanikerfaget

Platearbeiderfaget

Polymerkomposittfaget

Produksjonsteknikkfaget

Serigrafifaget

Støperifaget

Sveisefaget

Termoplastfaget

Verktøymakerfaget

Finmekanikerfaget

Grafisk produksjonsteknikk

✕ Industriell matproduksjon
(se restaurant- og matfag)

Industriell overflatebehandling

Aluminiumskonstruksjonsfaget

CNC-maskineringsfaget

Industriell skotøyproduksjon

Låsesmedfaget

Tekstilrensfaget

Vaskerifaget

Gjenvinningsfaget

Garverifaget

Laboratoriefag

Maritime fag

Laboratoriefaget

Matrosfaget

Motormannfaget

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram

Skole Bedrift ✕ Kryssløp

Alt om videregående opplæring finner du på vilbli.no

Påbygging til generell studiekompetanse
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Oppdatert 01.09.2017

vigo
Interkommunalt selskap

MedieproduksjonMedieproduksjon

Fotograffaget

Mediegrafikerfaget

Mediedesign

✕ IKT-servicefag 
(se service og samferdsel)

Vg2 Vg3 eller opplæring i bedrift

2. år 3. år 4. år 5. år

✕ Industrisømfaget
(se teknikk og industriell produksjon)

Maritim
elektrikerfaget Maritim elektrikerfaget

PX
2736

vilblino plakat 2018 BM 20170820.qxp_vilblino plakat bokmål  05.09.2017  14.46  Side 1• To skoleår: inneværende og neste  
Informasjon om neste skoleår 
oppdateres løpende 

• Skoletilbud legges ut når de er vedtatt 
(15. oktober– ca. 5. januar) 
Automatisk import fra Vigo hver 
morgen klokken 05.00 

• Fagtilbud registreres av skolene i løpet 
desember/januar 

• Foreldrefoldere og plakater sendes ut i 
september/oktober 

• Vil bli noe-hefter sendes ut i siste 
halvdel av oktober



Fylkenes informasjonstjeneste 
for søkere til videregående opplæring

2019–2020

• Høsten 2018? 
• 18 utdanningsprogram? 
• 10 regioner?



Fylkenes informasjonstjeneste 
for søkere til videregående opplæring

Ditt bidrag?

• Beta 
• Fylkesinformasjon 
• Fagopplæring

• Tips om gode filmer 
• Minne skolene om å oppdatere 

fagtilbud og å dele ut foreldrefoldere 
og plakater 

• Gi tilbakemeldinger på beta-versjonen 
• Oppdatere fylkesinformasjonen og 

bruke vilbli.no som informasjonskanal 
• Følg vilbli.no på Facebook: 

www.facebook.com/vilblino/



www.facebook.com/vilblino




