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Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning 

 

Vi viser til høringsbrev av 23. august 2013. Samordna opptak har behandlet saken som 

sirkulasjonssak og avgir følgende uttalelse: 

§ 3-6 Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag. 

Studiene i film, TV og andre medier ved Høgskolen i Lillehammer ikke er kategorisert som 

kunstfag. Samordna opptak støtter departementets syn at studiene kan sammenlignes med andre 

film- og TV-fag og ikke skal ha unntak fra kravet om generell studiekompetanse.   

Studiet i folkedans ved NTNU har skiftet navn til Studieprogram i dansevitenskap. Dette er 

forslått endret i § 4-9 åttende strekpunkt og i samsvar med dette bør det også endres i § 3-6 femte 

strekpunkt. 

§ 4-9. Spesielle opptakskrav til pedagogiske fag 

Spesielle opptakskrav til lærerutdanning 8 - 13. Samordna opptak er fortsatt av den oppfatning at 

det også til faglærerutdanningene i praktiske og estetiske fag bør også kreves karakteren 3 eller 

bedre i matematikk. Samordna opptak viser til sin høringsuttalelse av 28.11.2012 der dette er 

nærmere begrunnet.  Kravet om 35 skolepoeng, karakteren 3 i norsk og eventuelt i matematikk 

vil bety strengere krav sammenlignet med dagens regler. Slike regelendringer bør fastsettes og 

varsles i god tid slik av eventuelle søkere får tid til å omstille seg. Dersom de fastsettes nå, bør de 

tidligst gjelde fra opptaket til studieåret 2015/2016.  

§ 6-Utdanninger der det kreves politiattest tilsvarende slik politiattest kreves for 

yrkesutøvelse 

Barnehagelærerutdanning må tas inn i punkt 4 på sammen måte som grunnskolelærerutdanning 

er tatt inn i punkt 1.  
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De øvrige endringsforslagene. 

Samordna opptak støtter disse endringsforslagene.

 

 

Med hilsen 

 

 

Terje Bjelle 

Styreleder 

Bente Ringlund Bunæs 

Daglig leder 
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