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ETABLERING AV SENTRE FOR FREMRAGENDE UTDANNING (SFU) 
 
Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev med frist 21.12.09. 
 
Norges Handelshøyskole (NHH) er positive til ordningen slik den fremgår av Innstillingen fra arbeidsgruppen av 
15.06.09 og som innebærer: 
 

• å stimulere universiteter og høyskoler til etablering og utvikling av fagmiljøer som tilrettelegger for 
studenters læring på en fremragende måte 

• å bidra til kunnskapsbasert analyse og utvikling av undervisning og læring som grunnlag 
for kvalitetsheving og fornyelse ved institusjonene 

• å bidra til å styrke undervisningens status både ved sentrene og i sektoren 
• å ha særlig ansvar for å bidra til spredning av dokumentert kunnskap om og erfaringer 

med prinsipper for og utforming av undervisning som fremmer studenters læring 
innenfor senterets kompetanseområde 
 

Både når det gjelder hovedtrekk, iverksetting og oppfølging synes innstillingen å være grundig og vel 
gjennomarbeidet, samt tilstrekkelig fleksibel til at ordningen bør kunne bli en viktig drivkraft i å nå ovennevnte 
mål. 
 
Vi ønsker imidlertid å presisere følgende: 
 

• Sentrene må få tilsagn om fullfinansiering for hele senterperioden.  
• Forlengelse av funksjonstiden med ytterligere tre år som følge av dokumentasjon av svært gode 

resultater, må være en reell mulighet og ikke kun skje unntaksvis.  
• Tildelingen av slike sentere må gis til miljøer som allerede i utgangspunktet har svært høy, til dels 

fremragende kvalitet på utdanningen, og må ikke gis ut fra et hjelpebehov.  
• Midlene som sentrene tildeles må også kunne brukes til fremragende undervisning, ut over det 

institusjonene gir av regulær undervisning. Innstillingen fremstår som uklar på dette punktet.  
 

NHH ser fram til at ordningen blir etablert for alle miljøer, ikke kun i form av pilotprosjekt for lærerutdanningen.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan I. Haaland (sign.) 
Rektor 

 
Jorun Gunnerud (sign.) 

 Studiesjef 
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