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Høring  -  forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Vi viser til brev av 24. juni 2009 vedrørende forslag til endringer i forskrift om opptak til
høyere utdanning.

Kultur- og kirkedepartementet har ingen merknader til de forskriftsendringer som
foreslås.
Når det gjelder det som står i forskriften om dokumentasjon av norskkunnskaper for
søkere med utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, vil vi minne om det som ble
kjent gjennom oppslag i pressen for to - tre år siden, nemlig at den prøveformen som er
omtalt som Bergenstesten, den gang bare ble tilbudt på bokmål, og at en person med
utenlandsk bakgrunn som angivelig hadde ervervet seg solide norskkunnskaper, men
først og fremst i nynorsk, derved fikk problemer med å fylle de fastsatte
dokumentasjonskrav.

I høringsbrevet vises det til at denne testen (Test i norsk, høyere nivå) tilbys i et
samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Folkeuniversitetet. Vi har videre merket
oss at denne testen på Folkeuniversitetets hjemmesider omtales under overskriften
Norsk språktest, sammen med Norskprøver for voksne innvandrere. Under
informasjonen om Norskprøver for voksne innvandrere opplyses det at prøvene består
av en skriftlig og muntlig del og kan avlegges på bokmål eller nynorsk. Videre har vi
merket oss at det under Test i norsk, høyere nivå er opplyst at også denne testen fra og
med oktober 2008 tilbys bokmål og nynorsk.

For å skape størst mulig klarhet om dette vil vi be Kunnskapsdepartementet vurdere
om det kan være tjenlig å presisere også i forskriften, eventuelt i forarbeider eller
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kommentarer til forskriften, at testen tilbys både på bokmål og nynorsk.
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