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Endringer i merknadene til § 4-7 (Grunnskolelærerutdanning og femårig integrert 
lærerutdanning) 
Høgskolen stiller seg positivt til de foreslåtte endringene i merknadene til § 4-7. Når det gjelder 
endringen i punkt 1, antar høgskolen at den nye ordlyden også er ment å fange opp de søkerne som kan 
dokumentere norsk som andrespråk eller tilsvarende.  
 
Andre kommentarer  
§ 2-1 (Generell studiekompetanse) 
I avsnitt fem i merknadene til § 2-1 brukes betegnelsen studieprogram om utdanning fra videregående 
opplæring. Høgskolen foreslår en justering av begrepet, slik at det i stedet skrives utdanningsprogram. 
 
§ 2-3 (Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning) 
Høgskolen foreslår at henvisningen til § 3 (Unntak fra krav om generell studiekompetanse) fjernes fra § 
2-3. Dette vil gjøre denne bestemmelsen lettere for søkerne å forstå, og samtidig overflødiggjøre den nye 
unntaksbestemmelsen, som departementet har foreslått i § 9-1. 
 
Kapittel 6 (Politiattest ved opptak til høyere utdanning) 
Høgskolen tilbyr bl.a. årsstudium og bachelorstudium i drama og teaterkommunikasjon. I forbindelse 
med obligatorisk praksisopplæring ved disse studiene, har flere av studentene opplevd å bli avkrevd 
politiattest, når de har praksis i skoler, barnehager o.l. Høgskolen ønsker derfor at studier i drama og tas 
inn i § 6-4, ledd 1. 
 
§ 7-6 (Karakterpoeng for 23/5-søkere) 
I merknadene til § 7-5 (Karakterpoeng for søkere med 3-årig videregående opplæring) er det tatt inn en 
utfyllende presisering for beregning av karakteren i fellesfag: «For høyeste nivå i fellesfag vises det til 
føringsregler for vitnemål, som fastsettes av Utdanningsdirektoratet.» 
I § 7-6 har vi samme bestemmelse om beregning av karakterpoeng i fellesfag. I merknadene til § 7-6 er 
imidlertid ikke presiseringen tatt inn. Høgskolen foreslår derfor at den utfyllende presisereringen som er 
sitert i avsnittet ovenfor, også tas inn som merknad til § 7-6. 
 

Med vennlig hilsen 

 

Kari Toverud Jensen /s/ 
rektor 
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høgskoledirektør 

 

              


