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Høring – rapporten Organisering av fagskolestatistikk.  Deres referanse: 200804875-

/GBV. 

 

KFF representerer private skoler, fagskoler og høyskoler, av dem 5 fagskoler, og vi takker for 

anledningen til å avgi uttalelse.  

 

KFF mener det er positivt med samkjøring av rapportering slik at skolene slipper å rapportere 

til flere forskjellige instanser. KFF vil samtidig understreke behovet for å holde 

rapporteringen på et minimum. Mange skoleslag klager i dag over at det går unødvendig 

mange ressurser til rapportering. Når man skal lage oversikt over hva som skal rapporteres er 

det lett å ta med litt ekstra som det kan være greit å ha, uten at det er helt nødvendig. 

 

Et rapporteringsskjema kan skape problemer for skoler som er litt spesielle, fordi de ikke 

passer inn. Det er derfor viktig at skjemaet tilpasses skolene og ikke omvendt og at det er 

noen romslige ”Annet”-kategorier. For skoler med mange utenlandske studenter kan dette 

f.eks. gjelde opptaksgrunnlag. Fagskoler skal også kunne dekke samfunnsmessige behov og 

skal ikke nødvendigvis være innrettet mot ett bestemt yrke, derfor mener vi at pkt 9 under 3.3 

ikke skal være med.  

 

Noe av poenget med kurskoder er at de skal kunne brukes av flere skoler. Dette kan føre til 

ønske eller krav om at skoler med omtrent like kurs skal harmonisere dem. En slik prosess 

kan føre til mindre mangfold i tilbudet. KFFs fem fagskoler har alle ganske unike tilbud og er 

opptatt av at kurskodene ikke må bli et system som tilbudene må tvinges inn i. Et detaljert 

kodingssystem fører til mer arbeid og øker risikoen for å gjøre feil, slik mange har erfaring 

med i forhold til VIGO i videregående skole. 
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