
 

 

Postadresse: 
Høgskolen i Nord-Trøndelag 
Postboks 2501 
7729 Steinkjer 

Fakturaadresse: 
Høgskolen i Nord-Trøndelag 
Fakturamottak 
Postboks 376 Alnabru 
0614 Oslo 

Kontakt: 
(+47) 74 11 20 00 (tlf.) 
(+47) 74 11 20 01 (faks) 
postmottak@hint.no 
www.hint.no 

Organisasjonsnr: 
971 575 905 
 
 

 

 

 
Saksbehandler: Margrethe Mørkved Solli 
E-post: margrethe.m.solli@hint.no 
 
Telefon: 74022751 
Kontoradresse:  

 
Vår dato: 10.10.2013 
Vår ref.: 2013/820 
 
Deres dato: 23.08.2013 
Deres ref.:  

 
 

 
 

Kunnskapsdepartementet 
Postboks 8119  Dep 
0032 Oslo 
 
 
SVAR PÅ HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM OPPTAK TIL HØYERE 
UTDANNING 
 
Det vises til brev fra Kunnskapsdepartementet, datert 23.08.13 (ref 13/3931). Nedenfor 
presenteres innspill fra Høgskolen i Nord-Trøndelag på framlagt forslag. 

Kommentar til kapittel 4. Spesielle opptakskrav til pedagogisk fag 

Ved HiNT tilbyr vi faglærerutdanning i musikk og faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. 
Disse faglærerutdanningene er forskjellige og har ulike behov.  
 
For faglærerutdanning i musikk mener vi at det ikke er behov for karakterkrav ut over generell 
studiekompetanse, all den stund en har opptaksprøver. Ved HiNT gjennomføres en tredelt 
opptaksprøve bestående av intervju, hovedinstrument – presentasjon og framføring, samt en 
teoriprøve. Opptaksprøven gir et godt grunnlag til å vurdere søkerens kvalifikasjoner til opptak 
til faglærerutdanning i musikk. 
 
Når det gjelder faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, støttes forslaget om å innføre 
karakterkrav, også i matematikk. Denne faglærerutdanninga har emner som krever en 
matematisk grunnforståelse.  

Kommentar til kapittel 6. Politiattest ved opptak til høyere utdanning  

Det vises til HiNT sitt brev til KD – universitet og høgskoleavdelingen av 10.04.13 (vår ref.: 
2006/456) vedrørende svar på henvendelse av 25.01.13 angående salærkrav og 
skikkethetsvurdering. I brevet redegjorde vi for at den 2-årige trafikklærerutdanningen ved 
Høgskolen i Nord-Trøndelag bør omfattes av forskrift om skikkethetsvurdering og politiattest, 
samt at øvrige forskrifter måtte endres i samsvar med dette. 
 
I brevet fra HiNT til KD ble det redegjort for at trafikklærerutdanningen bør omfattes av reglene 
om utestengning grunnet straffbare forhold – politiattest i Uhl § 4-9. Vi signaliserte derfor en 
ønsket endring i Opptaksforskriften § 6-2 Utdanninger der det kreves politiattest tilsvarende slik 
politiattest som kreves for yrkesutøvelse. For å få godkjenning som trafikklærer må vilkårene i 
vegtrafikkloven § 27, jfr. Trafikkopplæringsforskriften § 6-2 være oppfylt. Vi finner det naturlig at 
de krav som stilles for å få godkjenning som trafikklærere også må stilles til studenter som skal 
gjennomføre praksis som trafikklærere ved HiNT trafikkskole. I dag eksisterer det ikke et 
regelverk som ivaretar dette.  
 
Vi registrerer at det i høringsforslaget fra KD i denne omgang ikke er foreslått endring i 
forskriftens § 6-2. Endringen er derimot knyttet til § 6-4 Andre utdanninger der det kreves 
politiattest. Politiattestens innhold der et planlagt studium i Prehospitalt arbeid ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus er foreslått tatt inn.  
 



Politiattestens innhold knyttet til § 6-4 samsvarer ikke med de krav som stilles ved autorisasjon 
av trafikklærere, og er således ikke en bestemmelse trafikklærerutdanningen bør underlegges. 
Høgskolen i Nord-Trøndelag vil derfor foreslå at også Opptaksforskriften § 6-2 endres, slik at 
denne også omfatter trafikklærerutdanning. Dette er i samsvar med det høgskolen foreslo i vårt 
svar til KD angående salærkrav og skikkethetsvurdering.  
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Margrethe Mørkved Solli 
studiesjef 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Terje Rønning    
Rikke Mo Veie    
Nils Halse Kanestrøm    
 
     
 


