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Svar på høring om forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Vox viser til høringsbrev av 11. juli 2014 fra Kunnskapsdepartementet. Vox vil uttale seg om 
kapittel 2, § 2-2 Utenlandsk utdanning og § 3-1 Realkompetanse.

Kapittel 2 Generell studiekompetanse
§ 2-2 Utenlandsk utdanning 

Vox slutter seg til departementets forslag om å sette inn den nye prøven med minimum nivå 
B2 i alle delferdigheter som et nytt alternativ til å dokumentere norskkunnskaper for søkere 
med opptaksgrunnlag fra utlandet (utenom Norden). 
Den nye norskprøven bygger på det felles europeiske rammeverket for språk, slik som Test i 
norsk- høyere nivå («Bergenstesten») også gjør. Prøven vil bestå av delprøver i 
lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig framstilling og muntlig kommunikasjon.  Resultatet B2 
på alle delprøvene på norskprøven tilsvarer karakteren Bestått på Test i norsk - høyere nivå.

Kapittel 2 Unntak fra krav om generell studiekompetanse 
§ 3-1 Realkompetanse 

Vox slutter seg til endringen i forskriftens § 3-1 Realkompetanse. Forslaget gir en god 
presisering av når realkompetansevurdering kan brukes, slik reglene er i dag.
Vox vil imidlertid påpeke at for søkere som har et svakt formelt opptaksgrunnlag, men med 
mye relevant realkompetanse, kan det virke lite hensiktsmessig at de må søke på grunnlag av 
sine gamle vitnemål eller tilsvarende. Det kunne derfor vært ønskelig at det ble åpnet for 
muligheten til å supplere et svakt formelt opptaksgrunnlag med relevant realkompetanse.

Med vennlig hilsen
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