
 

  
 Videregående opplæring  
 

Postadresse Besøksadresse Saksbehandler: 
Postboks 988  Kirkegaten 76   

Bankkonto: 2000 09 50018 
Svein Thore Jensen 

2626 LILLEHAMMER Telefon:     +47 6128 9000 
Org. nr.  961382335 E-post:  postmottak@oppland.org Telefaks: +47 6128 9497 

 

  

Kunnskapsdepartementet 
 
Postboks 8119 Dep 
0032 OSLO 

 

 
Vår ref.: 201000251-182 /020  &13  Lillehammer, 10. januar 2011 

Deres ref.: 201005682 
 

Høring av evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) 
 
Oppland fylkeskommune viser til brev datert 15. november 2010 med høring av evalueringen av 
Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU).  Bakgrunnen for høringen er evalueringen 
av SIU som er gjennomført av NIFU STEP og Technopolis Group og endringer i ansvars- og 
oppgaveportefølje for SiU den siste tiden.  
 
SIU har fra 1. januar 2010 fått nye oppgaver knyttet til arbeidet med internasjonalisering i 
grunnopplæringen. De nye oppgavene innebærer å være et service- og kompetansesenter for skoler 
og skolemyndigheter, bl.a. for å bedre deltakelsen tilgjengelige programmer på 
grunnopplæringsområdet. Oppland fylkeskommune mener det er positivt at SIU har fått et utvidet 
mandat med klarere ansvar og nye oppgaver knytte til internasjonalisering i grunnopplæringen. Det 
er viktig at SIU kommer tettere på både skoler, lærebedrifter og skoleeiere og kan bistå med 
kompetanse og informasjon om ulike typer programmer som det er mulig for skolemyndigheter, 
skoler og lærebedrifter å delta i.  
 
Skoler og lærebedrifter som deltar i internasjonaliseringsprogrammer trenger oppfølging både i 
forhold til praktiske utfordringer knyttet til søknadsskriving, informasjon om samarbeidsparter, og 
mer overordnet utfordringer som årstimetall, læreplanmålfeste internasjonaliseringsaktiviteter, 
finansiering m.m. Her mener Oppland fylkeskommune SIU bør gå inn og ta en aktiv rolle, slik at det 
legges best mulig til rette for økt internasjonaliseringsaktivitet i grunnopplæringen.  
 
I høringen er det også forslag til endringer i SIUs styringsmodell. Departementet ønsker en 
videreføring med eget styre for SIU. Dette støtter Oppland fylkeskommune, men mener samtidig det 
er viktig at styresammensettingen gjenspeiler nye oppgaver og nytt ansvarsområde for SIU. Det 
innebærer at grunnopplæringen må være godt representert i styret. I evalueringen er det også løftet 
fram forslag om at det bør være utenlandsk representasjon. I SIUs styre.  Det vil kunne tilføre styret 
en viktig dimensjon. Oppland fylkeskommune er positive til et forslag og mener det bør vurderes 
nærmere. 
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