
 

 
 

 

 

 

 

 

Høringsnotat 

 
Forslag til midlertidige endringer om opptak i forskrift om rammeplan 

for praktisk-pedagogisk utdanning og i forskrift om rammeplan for 

praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag 

 

 

 

20. mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Innledning 

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidige endringer i forskrift 21. 

desember 2015 nr. 1771 om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning og i forskrift 18. mars 2013 

nr. 289 om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13. Forslagene 

gjelder mulighet for å gi betinget opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og til praktisk-

pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13 (PPU-Y). Endringsforslagene gjelder for opptak til 

studieåret 2020/2021. 

 

Bakgrunn for forslaget 

Kunnskapsdepartementet ble kontaktet av flere PPU-miljøer ved universiteter og høyskoler som var 

bekymret for opptaket til PPU for 2020/21. For PPU-retninger som krever mastergrad, vil opptaket i år 

kunne by på utfordringer fordi flere studenter kan få en forsinkelse i fullføringen og sensureringen av 

sine masteroppgaver. 

 

Departementet ba Universitets- og høyskolerådet (UHR) om å kartlegge om dette var en bekymring 

for flere institusjoner, og om flere så et behov for å kunne gjennomføre betinget opptak. UHR kartla 

dette raskt og så også at det kunne bli problematisk for søkere å kvalifisere til opptak på PPU-ene av 

andre grunner. UHR konkluderte med at de aller fleste var positive til et slikt tillegg i forskriften, og 

sluttet seg til følgende forslag til en mulig formulering for henholdsvis PPU og PPU-Y: 

 

 Institusjonene kan i forbindelse med opptak våren 2020 gi studenter betinget opptak til 

praktisk-pedagogisk utdanning. Betinget opptak forutsetter at manglende eksamener, 

inkludert masteroppgaven, avlegges innen utgangen av høstsemesteret 2020. 

Institusjonene fastsetter nærmere regler om betinget opptak til PPU. 

 

 Institusjonene kan i forbindelse med opptak våren 2020 gi studenter betinget opptak til 

praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13. Betinget opptak forutsetter at 

manglende eksamener avlegges innen utgangen av høstsemesteret 2020. Institusjonene 

kan gi fritak for manglende yrkeserfaring fra våren 2020 forutsatt at det skyldes utbruddet 

av viruset covid-19, og at søkeren ikke mangler yrkeserfaring utover dette for å fylle 

opptakskravet. Institusjonene fastsetter nærmere regler om betinget opptak og 

dispensasjon fra deler av kravet til yrkeserfaring ved opptak til PPU. 

 

Departementets vurderinger 

Det er Kunnskapsdepartementets syn at forslagene til ordlyd fra UHR ikke innebærer en lettelse av 

inntakskravene til PPU eller PPU-Y, ettersom krav om bestått mastergrad for PPU eller bestått 

bachelorgrad for PPU og PPU-Y fortsatt vil gjelde – kravene utsettes bare i tid. Fritak for manglende 

yrkeserfaring, som skyldes utbruddet av covid-19, innebærer en lettelse, men av ubetydelig omfang. 

Personene det gjelder har ikke kunnet forutse eller unngå å komme i denne situasjonen.  

 

Kunnskapsdepartementet støtter forslaget fra UHR med noen justeringer, og foreslår at det første 

punktet legges inn som nytt andre ledd i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning § 

6. Nåværende andre, tredje og fjerde ledd i bestemmelsen blir nye tredje, fjerde og femte ledd. Videre 

foreslår departementet at det andre punktet legges inn som nytt siste ledd i forskrift om rammeplan for 

praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13 § 5.  
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Forslag til midlertidige forskriftsendringer 

Forslag til endringer i forskrift om praktisk-pedagogisk utdanning  

 

Ny § 6 skal lyde: 

 

§ 6. Opptak 

For å bli tatt opp til praktisk-pedagogisk utdanning, må søker ha 

- en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, jf. 

forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova kapittel 14, eller 

- en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag i finansieringskategori A eller B, med 

minimum 180 studiepoeng i kunstfaget, eller 

- en bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller 

estetiske fag i grunnskolen. Ett av fagene kan erstattes av drama/teaterfag. Det må inngå 

fordypning på minst 120 studiepoeng i ett fag. Øvrige fag må ha et omfang på minst 30 

studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden, eller 

- en bachelorgrad i tegnspråk og tolkning (døvetolkutdanning), med minst 80 studiepoeng i 

tegnspråk. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden 

 

Institusjonene kan i forbindelse med opptak våren 2020 gi studenter betinget opptak til praktisk-

pedagogisk utdanning. Betinget opptak forutsetter at manglende eksamener, inkludert 

masteroppgaven, avlegges innen utgangen av høstsemesteret 2020.  

 

 

Institusjoner som tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning integrert i påbygging til mastergrad jf. 

forskriften § 3, kan ta opp studiesøkere som tilfredsstiller krav for opptak til mastergraden, til det 

integrerte løpet. 

 

Institusjoner som tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning integrert i bachelorutdanning i utøvende eller 

skapende kunstfag, jf. forskriften § 3, kan ta opp studiesøkere som tilfredsstiller krav for opptak til 

bachelorgraden, til det integrerte løpet. 

 

Det kan gis opptak til praktisk–pedagogisk utdanning for søker som har en bachelorgrad i praktiske og 

estetiske fag etter første ledd, tredje strekpunkt, fram til og med våren 2025. 

 

 

Forslag til endringer i forskrift om praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13  

 

Ny § 5 skal lyde: 

 

§ 5. Opptak 

Opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag er 

- fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis 

https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2015-12-21-1771/%C2%A73
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2015-12-21-1771/%C2%A73
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- fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell 

studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplærings 

nivå og fire års yrkespraksis. 

Utdanningsinstitusjonene vurderer opptak på grunnlag av realkompetanse. 

 

Institusjonene kan i forbindelse med opptak våren 2020 gi studenter betinget opptak til praktisk-

pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13. Betinget opptak forutsetter at manglende eksamener 

avlegges innen utgangen av høstsemesteret 2020. Institusjonene kan gi fritak for manglende 

yrkespraksis fra våren 2020 forutsatt at det skyldes utbruddet av viruset covid-19, og at søkeren ikke 

mangler yrkespraksis utover dette for å fylle opptakskravet.  

 


