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Det er positivt at begrepet utdanning benyttes i stedet for begrepet undervisning.
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HØGSKOLEN I ÅLESUND - HØRINGSSVAR OM ETABLERING AV SENTER FOR
FREMRAGENDE UTDANNING (SFU)

11 DES noOP

Høgskolen i Ålesund er positive til en fremtidig etablering av senter for fremragende utdanningen (SFU) i
Norge, og ønsker å gi følgende kommentarer i den forbindelse.

Fra Høgskolen i Ålesunds side er det sentralt at det legges til grunn ulike løsninger for hva som kan
utgjøre en SFU, slik det skisseres i rapporten. Videre understrekes det fra Høgskolen i Ålesunds side at
det er viktig at en modell med SFU også må omfatte andre miljøer enn de som er tilknyttet rene
profesjonsutdanninger.

Som grunnlag for etablering av en SFU er det viktig at det ikke bare premierer det som vurderes som
svært sterke miljøer på søknadstidspunktet, men at man også legger til grunn at en etablering av en SFU
også kan være et strategisk middel til å stimulere miljøer hvor man ser potensial for å stimulere frem
fremragende miljøer.

Videre ønsker Høgskolen i Ålesund å understreke at det innovasjonsperspektivet om mulig gis en sterkere
vektlegging i kriteriene som vil bli lagt fram. Dette må også sees i lys av Kunnskapsdepartementets
handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen.

Vedrørende antall SFU som bør etableres støtter Høgskolen i Ålesund forslaget i rapporten på at det når
ordningen er fullt utbygget bør bestå av 15-18 sentre nasjonalt sett.

Avslutningsvis understreker Høgskolen i Ålesund at det vil være av sentral betydning for suksessen til
SFU at det legges til grunn en fullfinansiering fra Kunnskapsdepartementets side.

Med vennlig hilsen
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