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Utvidet rett pga omvalg og avviksfag
Sist oppdatert 12.01.2021

Dette dokumentet er en kommentar til dokumentet ”Kravspesifikasjon - Implementering
av lov- og forskriftsendringer i VIGO - Endringer i Opplæringsloven § 3-1”, og forutsetter
derfor grundig kjennskap til dette.

Rett til 1 ekstra år ved omvalg
Kriterier for utvalg av elever (alle må være oppfylt):
1. Har ikke fullført videregående skole
2. Rettstype (neste år) er U eller I
3. Avgangsår fra grunnskolen er fom. 1997
4. Har inntakskommunenr i eget fylke
5. Har ikke fått utvidet pga omvalg tidligere
6. Har minst 1 år igjen av retten ved inngang til skoleåret 2000/2001
7. Har foretatt omvalg, dvs har oppfylt minst ett av følgende (a-e):
a.

b.
c.
d.

e.

VG1+VG2: Har to eller flere forskjellige GRUNNKODER (fordelt på mer enn ett skoleår) på
elevkurslinjer med kurstype N, A, L, I og nivå 1 uten avbrudd evt. med avbrudd fom. STARTDATO
RETT og kursprosent > KURSPROSENTGRENSE. Hvis det finnes en linje på nivå 2 mellom de to
linjene på nivå 1 gis det 1 ekstra år (totalt 2 år).
VG1: Har to eller flere forskjellige GRUNNKODER (fordelt på mer enn ett skoleår) på elevkurslinjer
med kurstype N, A, L, I og nivå 1 uten avbrudd evt. med avbrudd fom. STARTDATO RETT og
kursprosent > KURSPROSENTGRENSE.
VG2: Har to eller flere forskjellige GRUNNKODER (fordelt på mer enn ett skoleår) på elevkurslinjer
med kurstype N, A, L, I og nivå 2 uten avbrudd evt. med avbrudd fom. STARTDATO RETT og
kursprosent > KURSPROSENTGRENSE.
VG3: Har avbrudd fom. STARTDATO RETT på programområde med kurstype N, A, L, I og nivå 3 og
kursprosent > KURSPROSENTGRENSE og rettsforbruk > 0. Har ikke elevkurs i samme eller senere
skoleår med samme grunnkode og uten avbrudd evt avbrudd fom. STARTDATO RETT og kurstype N,
A, L, I og kursprosent > KURSPROSENTGRENSE. Har ikke elevkurs med nivå < 3 og samme skoleår
og et programområde eleven har fra før.
APO: har en elevkurslinje på et APO-PROGRAMOMRÅDE uten avbrudd (evt. med avbrudd fom.
STARTDATO RETT) og rettsforbruk > 0.

8. Har minst 1 år igjen av retten ved inngangen til det skoleåret som utløser omvalg
9. Det sees bort fra elevkurs med elevstatus P, H, U eller O
10. Det sees bort fra elevkurs med avbrudd hvis det finnes elevkurs som oppfyller
følgende:
a.
b.
c.
d.
e.

samme skoleår
uten avbrudd
elevstatus ulik P, H, U, O
kursprosent > KURSPROSENTGRENSE
nivå ulik 0

11. Alder per 31/12 i skoleåret er mindre enn eller lik 24

Rett til lengre tid for elever på avviksfagene
Kriterier for utvalg av elever (alle må være oppfylt):
1. Rettstype (neste år) er U eller I
2. Avgangsår fra grunnskolen er fom. 1997
3. Har inntakskommunenr i eget fylke
4. Har ikke fått utvidet pga avviksfag tidligere
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5. Har elevkurs med avviksfag:

Kurstype A
og elevstatus ulik P
og ingen avbruddsdato evt. avbruddsdato fom. STARTDATO RETT
på skoleår 1999/2000 eller senere.
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Definisjoner
GRUNNKODER finnes som posisjon 1:6 av elevkurslinjas alternative programområdekode
(5S012/Alt. kurskode).
Dersom denne ikke er utfylt brukes posisjon 1:6 av
elevkurslinjas programområdekode.
Hvis programområdekoden har færre enn 6
posisjoner brukes faktisk antall posisjoner.
STARTDATO RETT finnes på skoleår-tabellen (5S002/Startdato forbr. av rett). Dersom
denne ikke er utfylt beregnes det på grunnlag av systemparameter-tabellen
(5S001/Startdato forbr. av rett).
KURSPROSENTGRENSE finnes på systemparameter-tabellen (5S001/Generelt/Kurs%grense 1 (omvalg)).
APO-PROGRAMOMRÅDE finnes på programområde-tabellen (5S012/APO?).
HAR ELEVEN FULLFØRT VIDEREGÅENDE SKOLE?
Kan settes manuelt, og hvis ikke settes den lik J hvis eleven har et elevkurs med
fullførtkode B, I, M, A, L, K eller X og programområdet i tillegg er merket som
avsluttende kompetanse.

