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Inntakskrav til IB Diploma programme ved Elverum videregående skole og Gjøvik 

videregående skole 

 

Krav 

IB Diploma programme i Innlandet fylkeskommune er et tilbud til elever som har fullført Vg1 

på en norsk videregående skole, IB Middle Years Programme (MYP 5) eller har annen 

likeverdig grunnutdanning fra Norge eller utlandet. 

Søkeren må være norske statsborger, eller ha oppholdstillatelse i Norge. Søkere som er 

bosatt i Innlandet fylkeskommune har fortrinnsrett. 

Det er inntil 30 plasser per årskull, og inntak skjer på grunnlag av søkernes 

gjennomsnittskarakter. 

 

Elever som søker fra Vg1 i norsk videregående skole. 

Elever som har fullført Vg1 i ett av følgende studieforberedende programområder; 

Studiespesialisering, Kunst design og arkitektur, Musikk, dans og drama eller Medier og 

kommunikasjon, kan søke IB Diploma programme. 

 

Søkere med gjennomsnittskarakterer lavere enn 4.0 fra Vg1, vil normalt ikke tilbys plass på 

programmet. Søkere kan heller ikke ha lavere karakter enn 4 i følgende fag: 

 

Norsk (gjelder for elever med norsk som morsmål) 

Engelsk 

Matematikk 

Samfunnsfag (Gjelder ikke elever fra Vg1 Kunst, design og arkitektur, Musikk, dans og drama eller Medier og 

kommunikasjon.) 

Naturfag 

Geografi (Gjelder ikke elever fra Vg1 Kunst, design og arkitektur, Musikk, dans og drama eller Medier og kommunikasjon.) 

 

Under spesielle omstendigheter, og hvis det finnes ledige plasser, vil søkere med en 

gjennomsnittskarakter mellom 3,7 - 4,0 kunne tas inn på programmet. I slike tilfeller avholdes 

et møte mellom skole og søker, søkers foresatte og tidligere lærere, der elevens mulighet for 

å gjennomføre programmet vurderes. 

 

Elever som søker fra MYP 

Elevene må ha fullført siste året på MYP 5 og har to muligheter: De kan enten søke Pre-IB, 

og deretter søke videre på IB Diploma programme, eller de kan søke direkte inn til IB 

Diploma programme.  

Elever som søker direkte fra MYP til IB Diploma programme vil få sine karakterer omregnet 

til norske karakter av inntakskontoret.  

 

 

 

 

 



 

 

Karaktermatrise MYP – norske karakterer 

IB MYP  
karakter 

Norske  
karakter 

7 6 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

 

 

Elever som søker fra andre utdanningssystemer 

Søkere må ha fullført utdanning som tilsvarer norsk Vg1 eller MYP 5. Fullstendig 

dokumentasjon som viser til nivå, fag, karakterer sendes til inntakskontoret i Innlandet fylke 

før 1 mars. IB-koordinatorer på Elverum videregående skole eller Gjøvik videregående skole 

kan kontaktes for informasjon om skjemaer og adresser. 

Inntakskontoret regner om søkernes karakterer til norske karakterer.  

 

Rådgivingsprosess grunnskole 

IB koordinator er sammen med ungdomsskolens rådgivere ansvarlige for å informere elever 

og foresatte om IB Diploma programme. Elever i 9. - og 10.klasse har mulighet til 

utprøvningsdager på de to videregående skolene som tilbyr programmet.  

 

Rådgivingsprosess videregående skole 

Elever og foresatte til elever i vg1 vil bli invitert til informasjonsmøte om fagvalg i god tid før 

søknadsfristen 1 mars.  

Inntakskrav til IB Diploma programme i Innlandet fylkeskommune er tilgjengelig på skolenes 

hjemmeside og vilbli.no.  

 

Inntak IB2 (vg3) 

Elever i IB1 må kvalifisere seg til IB2. Følgende krav stilles til elever for å bli overflyttet fra 

IB1 til IB2: 

- Eleven må ha en samlet karaktersum på minst 20 IB-poeng. 

- Eleven må ha minst karakteren 2 i alle fag. 

- Eleven må ha fullført alle skolens krav i IB1(CAS, EE, TOK, IA for år 1). 

- Eleven kan ikke ha mer enn 10% ugyldig fravær i noen fag fra IB1. 

 

 


