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SVAR - HØRING - FORSLAG OM ENDRING I FORSKRIFT OM OPPTAK TIL HØYERE 
UTDANNING, 18.11.2013 
 
Det Kongelige Kunnskapsdepartement har sendt ut til høring forslag om endring i forskrift 
om opptak til høyere utdanning.  For vår skole, Sandnes videregående skole, er det punkt 
2, kapittel 7, § 7-8 om tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk fra videregående skole 
som er aktuelt, og skolen vil derfor gi uttrykk for sine synspunkter i saken. 
 
Sandnes videregående skole har tilbudt undervisning i latin siden 2007 da Kunnskapsløftet 
ble innført. Vi har siden da tilbudt Latin 1 og Latin 2 som programfag på VG2 og VG3. 
Interessen for faget har vært god, men i noen av disse årene har vi opplevd at det har vært 
et visst frafall fra VG2 til VG3 fordi elevene heller valgte et programfag som ga 
tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning. Dersom departementet nå vil gi 
tilleggspoeng for latin, ser vi for oss at flere vil velge å ta faget. Dette vil kunne bidra til å 
styrke rekrutteringsgrunnlaget til faget. For samfunnet er det svært viktig at vi sørger for at 
det er elever og studenter som velger å ta latin slik at vi som nasjon har noen som kan 
formidle denne kunnskapen videre til kommende generasjoner. 
 
I dag er det totalt ca. 70 elever i Norge som har valgt Latin 1 eller Latin 2, og om disse nå 
får et tilleggspoeng, vil det likevel ikke i særlig grad forrykke noen balanse ved inntak til 
høyere studier. Vi kan m.a.o. ikke se at noen grupper skulle bli skadelidende ved at dette 
ekstrapoenget vil bli gitt til latinelevene.  Derimot vil tilleggspoeng kunne virke som en 
motivasjonsfaktor for elever som kunne tenke seg å ta faget, og som en anerkjennelse til 
de som faktisk velger latin. 
 
Vi vil derfor støtte forslaget fra departementet. 
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