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Fylkesmannen i Telemark 

Postboks 2603 

 

3702 SKIEN 

 
 
 

Inntak til VG2 International Baccalaureat 
 

Vi viser til brev 20.12.2011 fra Fylkesmannen i Telemark vedlagt brev 14.12.2011 fra Telemark 

fylkeskommune vedrørende inntak til VG2 International Baccalaureat. 

 

Fylkesmannen i Telemark ber om avklaring på om det er mulig for avgangselever fra Middel Year 

Programme ved International school of Telemark å starte direkte på Vg2 IB som tilbys av en 

offentlig videregående skole. Det vises til at skoler i andre fylker, som har et IB-tilbud, tar inn 

avgangselever fra Middel Year Programme direkte til Vg2 IB. Det blir også vist til at for å få 

vitnemål i den ordinære videregående skolen, må en ha fullført og bestått med krav i forhold til 

fag og omfang. 

 

Både fylkeskommuner og private skoler i Norge tilbyr videregående opplæring i henhold til 

læreplaner utarbeidet av IBO (International Baccalaureate Organization). Slike tilbud ved de 

private skolene kommer etter lovendringene i 2007 inn under privatskoleloven, som tilbud drevet 

på internasjonalt grunnlag. Det finnes derimot ikke direkte bestemmelser i opplæringsloven som 

regulerer IB-tilbud gitt av fylkeskommunene.  

 

Inntak i private skoler med rett til statstilskudd, herunder krav om inntaksreglement, regulert i 

privatskoleloven § 3-1. Bestemmelsen omfatter inntak til alle tilbud som er regulert i 

privatskoleloven § 2-1 andre og femte ledd.   

 

Forskrift til opplæringsloven kapittel 6 omhandler bl.a. inntak til videregående opplæring, dvs. 

inntak til de utdanningsprogrammene som er fastsatt i den offentlige tilbudsstrukturen. Det betyr 

at det er fylkeskommunen som avgjør hvordan inntaket til IB skal foregå. Direktoratet mener at 

de fylkeskommunene som tilbyr IB bør fastsette retningslinjer for inntak til dette tilbudet. Slike 

retningslinjer kan bidra til å sikre forutberegnlighet for søkerne og sikre at avgjørelser om inntak 

blir truffet i samsvar med ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper. De vitnemålskravene som 

er fastsatt i forskrift til opplæringsloven, herunder § 3-42 andre ledd, gjelder vitnemål etter 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet – ikke IB Diploma. 

 

 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Cathrine Børnes Hilde Austad 

avdelingsdirektør seniorrådgiver 

 

 

 

 


