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Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev om endringer i forskrift om opptak til høyere 
utdanning datert 8. september 2015, der departementet blant annet inviterer høringsinstansene til å 
komme med innspill på endringsforslagene samt redegjøre for anvendelsen av forskriftens § 7-13 om 
særskilt vurdering og gi innspill til eventuelle endringer/presiseringer i tilhørende merknadstekst i 
rundskriv F-01-15. 
 
Ad. § 4-7. Spesielle opptakskrav til pedagogiske fag 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold har ingen innvendinger mot at det åpnes for å ha intervjuer knyttet 
til opptak av lærerstudenter.  
 
Ad. § 7-7. Karakterforbedringer 
Søkere som gjennomfører videregående skole på to år bør ikke ha muligheten til å ta opp fag i løpet av 
et tredje år og fortsatt være i førstegangsvitnemålskvoten. Det er spesielt tre momenter som taler for 
at en slik praksis vil være uheldig. 
 

1. Søkerne har valgt å ta videregående utdanning på to år, på lik linje med andre som har 
ordinær gjennomføring på tre år for de som går studiespesialiserende eller fem å for de som 
tar yrkesfaglig. 

2. En praksis der fag kan tas opp i et tredje år, der søker fortsatt kan være i 
førstegangsvitnemålskvoten, kan føre til at noen tar taktiske valg. De fagene man har dårlig 
karakter i, kan tas opp et tredje år, og eleven har da brukt tre år likevel.  

 
Ad. § 7-13. Rangering på bakgrunn av særskilt vurdering 
Departementet kom tidligere i år med en oppdatering av opptaksforskriften og tilhørende merknader, 
F-01-15.  Bestemmelsene om særskilt vurdering framkommer tydeligere etter denne endringen, men 
er fortsatt krevende å formidle til søkere og fortolke i saksbehandlerrollen.  
 
Institusjonene bruker i dag tilgjengelige veiledninger i sektoren som grunnlag for våre vurderinger, vi 
viser blant annet til Samordna opptaks seminar september 2014 (Bodø) der felles praksis ble 
eksemplifisert og diskutert. 
 
 
Nytt ledd 
I merknaden til forskriften ble det i nevnte oppdatering lagt til en viktig presisering: 



«I alle tilfeller skal lærestedene ta med i vurderingen hvorvidt søkeren har fått den tilretteleggingen 
han/hun har krav på jf. Opplæringslova med forskrifter.» Bestemmelsen er svært aktuell for søkere 
med dysleksi/dyskalkuli, samt kroniske- og langvarige syke. Et eksempel på krevende vurderinger ved 
institusjonene i dag er et økende antall søkere med psykiske helseplager.  
 
Vi ønsker at det føyes til et nytt ledd for å kunne bidra til å realitetsorientere søkerne på best mulig 
måte: 
 

«I tilfeller der søker har fått den tilretteleggingen som følger i henhold til opplæringslova med 
forskrifter, er det normalt ikke grunnlag for særskilt vurdering.» 

 
Dette forslaget kan framstå som strengt, men er etter vår oppfatning i samsvar med kravet om at 
søkere i en rangering skal ha likeverdige kunnskaper og ferdigheter sammenlignet med «vanlige» 
poengberegnbare søkere.  
 
Felles og enhetlig behandling av særskilt vurdering 
Vi har pekt på de store utfordringene som ligger i å utøve en korrekt saksbehandling av søkere som 
ber om særskilt vurdering.  For å bidra til en mest mulig enhetlig saksbehandling vil vi foreslå at 
saksbehandlingen av SV–søkere deles mellom Samordna opptak og institusjonene.  Dette er forslag 
som også er fremmet tidligere bl.a. på nasjonale opptaksseminar.  Samordna opptak bør få 
saksbehandlerrollen for godkjenning av grunnlag for SV-vurdering (behandlerrolle).  
Lærestedene/institusjonene må selv beholde ansvaret for å rangere søkerne (tilbudsrollen). 
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