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Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere 
utdanning - Svar 
 

 

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet av 08.09.2015 med vedlagt høringsnotat -  

Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning. 

 

Utdanningsdirektoratet har følgende merknader til forslaget §§ 7-2 og 7-7:  

Her blir det vist til at det er anledning for særlig evnerike elever i VGO å fullføre på to år, 

mot normalt tre år.  

 

Vi mener dette ikke er riktig og må endres. Vi mener KD har lagt til grunn at en ordning 

med å ta VGO over to og ikke tre år, krever forsøk. 

 

I forståelse med KD har Utdanningsdirektoratet bl.a. i Veiledning til fleksibilitet i fag- og 

timefordeling lagt til grunn følgende: «Fleksibiliteten i fag- og timefordelingen åpner ikke for 

å legge opplæringen over mindre enn tre år, og den skal ikke brukes til innsparing.» 

 

Vi vil også nevne forsøk med toårig utdanningsprogram for studiespesialisering - Oslo 

kommune (sak 14/5354) hvor KD i brev 21.11.2014 skriver følgende: 

«Et toårig utdanningsprogram for studiespesialisering er rettet mot særlig motiverte og høyt 

presterende elever. Departementet mener at det kan være nyttig å få erfaringer fra flere 

forsøk rettet mot denne elevgruppen. Særlig kan det være nyttig å få undersøkt om enkelte 

av utfordringene fra forsøket i Hordaland kan avhjelpes eller reduseres gjennom konkrete 

tiltak eller ved å endre noe på innrettingen av forsøket. Forsøket kan danne grunnlag for å 

vurdere oppmykinger i regelverket og tilbudsstrukturen. 

På denne bakgrunn ber vi Utdanningsdirektoratet om å godkjenne søknaden om forsøk med 

toårig utdanningsprogram for studiespesialisering fra Oslo kommune. Det er viktig at 

evalueringen av forsøket foregår på en måte som best mulig sikrer læring fra forsøket.» 
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