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Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning fra og med 

opptak 2014 - 2015 

 
Høgskolen i Hedmark vil med dette avgi høring vedrørende endringer i forskrift om opptak til høyere 
utdanning. Vi kommenterer bare de forslag hvor vi har forslag og/eller støtter endringsforslagene. 
 
§4-7 Spesielle opptakskrav til pedagogiske fag (opptak til faglærerutdanningene i praktiske og 
estetiske fag). Høgskolen i Hedmark støtter departementets forslag om 35 studiepoeng og 
karakteren 3 i norsk som grunnlag for opptak. Vi støtter ikke forslaget om 3 i matematikk til denne 
type utdanninger. 
 
Når det gjelder faglærerutdanning for to-språklige lærere har vi denne kommentaren: 
Departementet foreslår at navnet faglærerutdanning for to-språklige lærere  endres til tre-årig 
lærerutdanning for tospråklige lærere. Høgskolen i Hedmark støtter dette forslaget delvis. Endring av 
betegnelsens første ledd støttes: fra ‘faglærerutdanning’ til ‘tre-årig lærerutdanning’, med den 
begrunnelse at utdanningen ikke er regulert av forskrift om rammeplan. Høgskolen i Hedmark støtter 
derimot ikke endring av betegnelsens andre ledd: fra ‘for to-språklige lærere’ til ‘for tospråklige 
lærere – morsmålslærere’, med den begrunnelse at betegnelsen ‘lærere’ gir inntrykk av at dette er 
en videreutdanning for to-språklige personer som allerede er lærere. Høgskolen i Hedmark foreslår 
derfor at betegnelsen på utdannelsen endres til tre-årig lærerutdanning for tospråklige. Denne 
betegnelsen vil vektlegge studentenes tospråklige bakgrunn og inkludere studenter som utdanner 
seg til arbeidsoppgaver som morsmålslærere, tospråklige faglærere for elever fra språklige 
minoriteter og faglærere i ordinære klasser. 
 
Høringen foreslår karakteren 3 i norsk (eller tilsvarende) og tospråklig kompetanse etter nærmere 
regler fastsatt av institusjonen. Høgskolen i Hedmark støtter dette forslaget. 
 
§7-6 Karakterpoeng for 23/5 søkere 
 
Høgskolen i Hedmark støtter forslaget til endring. 
 
 
 

Saksbehandler  Simon Willy Bringeland 
Telefon  62 43 00 88 
Simon.Bringeland@hihm.no 
Deres ref  13/3931 
Vår ref  2012/999 
Dato  22.10.2013 
Side 1 av 2 
 
 
 

  



 
 

Side 2 av 2   

 
Med vennlig hilsen 
Høgskolen i Hedmark 
 
 
 
Lise Iversen Kulbrandstad 
Rektor Anna L. Ottosen 
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