Beregning av inntakspoeng ved Drottningborg vgs.
Vg1
For å bli tatt inn på Vg1 er hovedregelen at du må ha gjennomgått norsk grunnskole eller
tilsvarende. Ved inntak til Vg1 regnes poengsummen din ut på grunnlag av karakterene dine
fra grunnskolen.











Ved 1. og 2. opptak telles alle julekarakterer fra 10. unntatt valgfag.
Alle tidligere standpunktkarakterer i fag som er avsluttet skal telle (f.eks Musikk,
Mat og helse, Kunst og håndverk).
Ved senere opptak gjelder alle standpunkt- og eksamenskarakterer unntatt valgfag.
I valgfag skal det regnes ut et gjennomsnitt av karakterene du har fått på
ungdomstrinnet, og denne gjennomsnittskarakteren skal føres med to desimaler.
I fag der det er fastsatt at sluttvurderingen skal være «Deltatt» eller «Bestått», eller
der det ikke skal foretas sluttvurdering, skal faget ikke telle med i
poengberegningen.
Har du fritak for opplæring eller vurdering med karakter i et fag, skal ikke faget telle
med i poengberegningen.
Har du fått IV (ikke vurderingsgrunnlag) i et fag eller IM (ikke møtt til eksamen
eksamen uten gyldig grunn), skal dette likevel telle med i beregningen med
poengverdien 0.
Karakterer som ikke er innsendt før opptaket blir normalt beregnet til verdien 0.

Poengsummen får du ved å summere alle tallkarakterene og deretter dele på antall
karakterer.
Vg2, Vg3 og Påbygging
Hovedregelen for inntak til Vg2 og Vg3 er at du har bestått alle fag på foregående trinn i
utdanningsprogrammet.









Ved 1. og 2. opptak telles alle julekarakterer fra det foregående året. Ved senere
opptak gjelder standpunkt- og evt. eksamenskarakterer.
For elever som søker Vg3 og har vært på utveksling i Vg2, telles alle standpunkt-,
2.termin- og evt. eksamenskarakterer fra Vg1.
I fag der det er fastsatt at sluttvurderingen skal være «Deltatt» eller «Bestått», eller
der det ikke skal foretas sluttvurdering, skal faget ikke telle med i
poengberegningen.
Har du fritak for opplæring eller vurdering med karakter i et fag, skal ikke faget telle
med i poengberegningen.
Har du fått IV (ikke vurderingsgrunnlag) i et fag eller IM (ikke møtt til eksamen uten
gyldig grunn), skal dette likevel telle med i beregningen med poengverdien 0.
Karakterer som ikke er innsendt før opptaket blir normalt beregnet til verdien 0.
Søkere som har gått VG1 på Drottningborg får et tillegg på 0,1 lagt til gjennomsnittskarakteren, under forutsetning av å ha gjennomført og bestått i alle fag.

Poengsummen får du ved å summere alle tallkarakterene og deretter dele på antall
karakterer.

