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Søkerportalen
Hvordan er det å søke



Søkeprosessen ved Samordna opptak

• Alt på et sted for søkeren
• Innlogging

• Oversikt over hva vi har av informasjon om søker

• Oversikt over studier man kan søke på

• Lag en søknad

• Oversikt over søknad

• Svar på tilbud

• Ledige studieplasser

• Oversikt over kommunikasjon med søker



Innlogging i søkerportalen

• ID-porten

• Alternativ innlogging uten ID-porten



Oversikt over hva vi har av informasjon om søker

• Profil
• Navn 

• Adresse

• Epost

• Mobil

• Elektroniske vitnemål og dokumenter
• Opplastede dokumenter fra søker

• Elektroniske vitnemål

• Resultater fra høyskoler og universiteter



Oversikt over utdanninger/studier man kan søke på

• Studieoversikten gir en god oversikt med flere filtermuligheter



Søkerportalen - 2 opptak, 2 søknader

• Med fagskoleopptak introduserer vi et 
nytt opptak i søkerportalen

• Vi får 2 opptak i samme portal

• Søknad for opptak til fagskoleutdanninger

• Søknad for opptak til grunnutdanninger ved
universitet og høyskoler

• Begge opptakene vil ha hver sin søknad, 
saksbehandling og tilbud.



Lag en søknad



Oversikt over søknad

• Status
• Status

• Søknadsnummer

• Datostempel

• Saksbehandler
• Kontaktinformasjon

• Utdanningsbakgrunn
• Steg 2 i søknaden

• Studier
• Hvilke studier er valgt i prioritert 

rekkefølge

• Primærinformasjon om studiene

• Trekk søknad
• Søker kan trekke søknad frem til 

angitt frist



Svar på tilbud

• Når opptak er klart vil søker få epost og eller SMS fra SO

• Tilbudsmelding blir tilgjengelig i meldingsboksen

• Svarkort tilgjengelig på statusside

• Søker kan endre svar frem til svarfrist





Ledige studieplasser (LS) ala løpende opptak

• Studier dere vil ha enda flere søkere på, legger dere ut på LS.

• Dere velger selv hvilke og hvor lenge studier skal være ut på LS.

• Dere vil ha mulighet til å legge ut studier på LS etter første opptaksrunde.

• Studier i LS vil bli lagt til som tillegg i eksisterende søknad.

• Studier I LS kan bli liggene søkbare sålenge opptaket er aktivt.



Oversikt over kommunikasjon med søker

• Hva får søker av meldinger

• Kvittering på innsendt søknad, endring 
av søknad, sletting av søknad, svar og 
opplastet fil.

• Påminnelser om frister

• Meldinger fra saksbehandler (ny)
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