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Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning 
 
Høgskolen i Sør-Trøndelag viser til mottatt høringsbrev vedrørende endringer i forskrift til 
høyere utdanning og har følgende kommentarer:  
 
§ 2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning 
Ingen merknader 
 
§ 3-6 Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag 
Ingen merknader 
 
§ 4-4 Spesielle opptakskrav til arkitektur og teknologiske fag 
Høgskolen i Sør-Trøndelag forstår endringen foreslått fra HiØ og som departementet innstiller 
på til at søkere med nyere to-årig fagskole vil kunne fullføre ingeniørutdanning uten 
dokumentasjon av norskferdigheter. Høgskolen kommenterer ikke forslaget direkte, men 
mener at det er viktig å opprettholde krav til kompetanse i norsk språk for opptak til 
ingeniørutdanninger. Alternativt at manglende norsk kompenseres gjennom tilpassede 
studieplaner. 
 
 
§ 4-7 Spesielle opptakskrav til pedagogiske fag 
Høgskolen støtter forslaget om 35 skolepoeng og karakteren 3 i norsk for opptak til 
faglærerutdanning i praktisk-estetiske fag. Vi støtter videre forslaget om karakteren 3 i 
matematikk. Dette for å følge opp de intensjoner som ble lagt i stortingsmelding 30 2003-
2004 Kultur for læring og for denne faglærerutdanningen. Intensjonen bak opptakskrav til 
lærerutdanningene er at lærerstudenter skal sikres et visst kompetansenivå i norsk og 
matematikk og et generelt kompetansenivå ved opptak. Hensikten bak de spesifikke 
karakterkravene i norsk og matematikk er å blant annet sikre at lærere skal kunne gi 
opplæring i grunnleggende ferdigheter iht. Læreplanverket for kunnskapsløftet (LK06), jf. 
nevnte stortingsmelding kapittel 4 og punkt 9.1. Etter dette anser vi det som viktig at alle 
lærere som skal arbeide i skolen sikres et visst faglig nivå gjennom felles opptakskrav. 
 
Høgskolen i Sør-Trøndelag har ikke utdanningen i sin fagportefølje, slik at vi har ingen 
mening om implementeringstidspunkt.  
 
§ 4-10 Spesiell opptakskrav til diverse fag 
Ingen merknader. 
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§ 6-4 Andre utdanninger der det kreves politiattest. Politiattestens innhold 
Ingen merknader. 
 
§ 7-6 Karakterpoeng for 23/5-søkere 
Ingen merknader. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Gunnar Bendheim 
Studiedirektør 

Håvard Ravn Ottesen 
førstekonsulent 
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