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Svar til forslag om endring av forskrift om opptak til høyere utdanning 

Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 08.09.15. Høgskolen i Telemark (HiT) har følgende 

merknader til forslagene om endringer i forskrift om opptak tilt høyere utdanning. 

 

§ 4-7. Spesielle opptakskrav til pedagogiske fag  

I forbindelse med skjerpede opptakskrav i matematikk til grunnskolelærerutdanning fra 2016/2017 

forventer vi en reduksjon i antall kvalifiserte søkere. Med et mulig redusert søkertall er det lite å hente i 

forhold til å rangere søkere etter intervju, det er også en meget ressurskrevende måte å kvalifisere søkere 

på.  

 

§ 7-1. Generelt om rangering og kvote  

HiT er positive til forlaget om å forskriftsfeste at eldre søkere går foran yngre søkere i rangering etter alder. 

 

§ 7-7. Karakterforbedringer  

HiT mener det er uheldig at noen får mulighet til å forbedre karakterene etter de har fullført løpet og 

fortsatt være i førstegangsvitnemålskvoten, da elever som fullfører videregående opplæring på normert tid 

(normalt 3 år) ikke har den muligheten. HiT mener det bryter med likebehandlingsprinsippet å operere med 

forskjellige regler for like tilfeller.  

 

§ 7-13. Rangering på grunnlag av særskilt vurdering  

Merknaden i rundskrivet er mer klargjørende for hvilke dokumenter søker må fremlegge lærerstedet for å 

få en særskilt vurdering. Når HiT saksbehandler slike søknader gjøres det en helhetlig vurdering. Vi 

vektlegger imidlertid dokumentasjon fra videregående skole, eller annen sakkyndig instans, en god del. 

Hva lærestedene vektlegger i saksbehandlingene bør komme klarere frem. Det kan vurderes om merknaden 

også burde forskriftsfestes.  

 

 

Med hilsen  

 

 

 

Jarle T. Bjerkholt     Mari H. Hegna 

viserektor for utdanning    rådgiver 
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