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HØRING  — FORSLAG OM ENDRING I FORSKRIFT TIL HØYERE UTDANNING OG
BEHOV FOR GJENNOMGANG AV MERKNADER TIL FORSKRIFTEN

Høgskolen i Oslo viser til høringsbrev fra departementet, datert 5. juli 2010 (ref.: 201002060).
Departementet legger fram enkelte forskriftsendringer og tar samtidig sikte på en gjennomgang
og ajourføring av merknadene til bestemmelsene i forskriften.

Vedrørende  §  7-5 og § 7-6 (karakterpoeng for søkere som kan poengberegnes)
Høgskolen ser forslaget til presisering av utregning av karakterpoeng som viktig, og har i tidligere
høring til opptaksforskriften bedt om en slik presisering.

Høgskolen er imidlertid usikker på om forslaget til ordlyd fanger opp alle aktuelle tilfelle. For
søkere med yrkesfaglig videregående opplæring (inkludert fagopplæring), vil fellesfagene naturfag
og matematikk være ført på to nivåer og skal poengberegnes på begge nivåene. Det samme
gjelder i mange tilfelle for matematikk avlagt ved yrkesfaglig opplæring i Reform 94.

Videre har Utdanningsdirektoratet i brev datert 10. juni 2009 (ref.: 2009/830), varslet endringer
for fellesfagene matematikk Vg I T + Vg2T og matematikk Vg I P + V g2P ved studieforberedende
utdanningsprogram, med virkning fra våren 2010. Endringen medfører at elever og privatister
som velger å ta matematikk til generell studiekompetanse ved en av de nevnte kombinasjonene,
vil ha avsluttende vurdering i fellesfaget matematikk på to nivåer, som begge skal regnes med i
utregningen av karakterpoeng.

Den foreslåtte ordlyden kan derfor, etter høgskolens oppfatning, føre til ytterligere
misforståelser. Høgskolen foreslår derfor følgende ordlyd: "For fellesfag skal normalt bare
karakter(er) på høyeste nivå inngå i beregningen av karakterpoeng." 1 tillegg vurderer høgskolen
det som viktig med en presisering i merknadene til § 7-5 og § 7-6, for å avklare unntakene.

Kommentarer til merknadene
I høringsbrevet oppfordrer departementet lærestedene til å se gjennom merknadene til
bestemte paragrafer, spesielt de bestemmelsene som berører egen institusjon. Høgskolen i
Oslo har ingen forslag til endringer eller søknader om nye merknader til disse paragrafene.
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Høgskolen har imidlertid sett gjennom alle merknadene fra F-08-07 og senere
endringsforskrifter, og har generelle kommentarer til enkelte av merknadene.

Merknader til § 2-1 (fra rundskriv F-08-07)
I merknadene omtales at fag/prøver fra videregående opplæring med omfang minimum 840
årstimer/30 uketimer, kan settes sammen til ett skoleår. Det kunne vært ønskelig med
tilsvarende merknader vedrørende to års godkjenning. I tillegg ser høgskolen et behov for en
presisering, som fastslår at det ikke kan gis mere enn to års uttelling på grunnlag av fag/prøver
fra videregående opplæring.

Merknader til § 2-3 (fra rundskriv F-08-07)
I merknadene til denne paragrafen omtales krav til norsk. Det kunne være ønskelig å få med en
tilsvarende merknad om engelsk, slik vi hadde det i F- I0-05 (datert 14.10.05).1 tillegg til den
opprinnelige merknaden, kan det dessuten være nyttig med en presisering av når det ikke er
tillatt å dokumentere engelsk ved språktester, dvs. dersom en søker med utenlandsk bakgrunn
skal kvalifisere seg etter 23/5-regelen. Høgskolen ser det som praktisk at vi allerede har en slik
presisering mht. dokumentasjon av norskkunnskaper.

Merknader til § 4-7 (fra rundskriv F-08-07)
I merknadene til begrepet skolepoeng, må definisjonen utvides med begrepet "tilleggspoeng for
fremmedspråk".

Høgskolen ser det som ønskelig med en presisering av nivå på "Bergenstesten" for søkere til
grunnskolelærerutdanning. Dette er tidligere delegert til Samordna opptak i samarbeid i
lærestedene, og praksis er Godt bestått på minimum to av delprøvene. Det ville være en fordel
om dette også sto i merknadene.

For ordens skyld nevner høgskolen at betegnelsen allmennlærerutdanning nå er erstattet av
grunnskolelærerutdanning.

Merknader til  §  7-2 og  §  7-10 (fra rundskriv F-15-08)
Inndelingen i forskrift til opplæringsloven er endret, slik at riktig henvisning nå er til § 3-43.

Under desentraliserte og/eller deltids utdanning er det en henvisning til § 4-2. Her bør
henvisningen endres til § 4- I I . Det samme gjelder for merknader til § 7-10.

Merknader til § 7-3 (fra rundskriv F-15-08)
Høgskolen er usikker på om henvisningen til § 7-4 kan være korrekt, siden denne paragrafen
omhandler søkere som har generell studiekompetanse både som 23/5-søker og på grunnlag av 3-
årig videregående opplæring. Høgskolen antar at henvisningen i stedet skal være til § 3-4.

Merknader til  §  9-1 (fra rundskriv F-17-07)
I fjerde avsnitt, siste setning, foreslår høgskolen følgende presisering/endring: "Søkere med
førstegangsvitnemål som etter fullført videregående utdanning tar nye fag eller forbedrer sine
resultater i ett eller flere fag, kan ikke konkurrere i kvoten for førstegangsvitnemål med disse
nye/forbedrete fagene.

2



Merknader til § 10 (fra rundskriv F-I4-09)
Høgskolen vil se det som en fordel, dersom det i merknadene til § 10 tas med informasjon om
framgangsmåten ved mistanke om forfalskning, slik det er nedfelt i brev av 07.05.85 fra det
daværende Kultur- og vitenskapsdepartementet.

I nest siste setning i merknadene til § 10-1, andre ledd, synes det å være en ordstillingsfeil, som
bør rettes opp, når merknadene skal gjennomgås.

Ise

e_
Sissel Østberg
rektor

1 1 / I - 1 /

Asulv Frøysnds
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