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Høring - Ny forskrift til fagskoleloven 

 

Oppland fylkeskommune støtter hensikten med endringer i forskriften, mer fleksible 

overgangsmuligheter mellom fagskoleutdanninger og mellom fagskoleutdanning og annen utdanning 

både nasjonalt og internasjonalt. Det er ønskelig at forholdet mellom fagskole og høyskole skal avklares 

noe tydeligere, men det er forståelse for at dette vil kreve noe mer tid. Det vil være enklere å 

synliggjøre fagskolen som en karrierevei, når overgangen mellom fagskole og høyskole er noe mer 

avklart enn i dag. Oppland fylkeskommune ønsker at fagskoleutdanning skal være en fullverdig del av 

tertiærutdanninga i Norge. 

 

Noen kommentarer til de ulike paragrafene: 

 

§1 -innpassing og fritak 

I dagens situasjon, med mange som avbryter utdanning på ulike nivå, er dette med mobilitet og 

innpassing viktige tilpasninger. Samfunnet trenger kompetansen og det blir viktig at det er noe 

fleksibilitet i utdanningssystemet. 

Med gode læringsutbyttebeskrivelser bør dette være en overkommelig oppgave. For denne type 

utdanning er det viktig at realkompetanse kan gi grunnlag for både inntak og eventuelt fritak for emner. 

 

§2 –tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål 

Det er rimelig at det settes et krav om tilknytning for å kunne utstede vitnemål. Siden utdanningene har 

en varighet på fra ett halvt år til to år, bør det vurderes om et krav på 30 fagskolepoeng er 

hensiktsmessig uavhengig av lengde på studiet. Hovedregelen bør være at det er siste fagskole hvor 

studenten fullfører utdanning, som utsteder vitnemål. 

 

§3 –fagskolepoeng 

Siden det i denne omgang ikke er aktuelt å likestille fagskolepoeng med studiepoeng i høyere 

utdanning, vi det være mest hensiktsmessig med 2 ulike begreper. Og siden bruken av studiepoeng nå 

er innarbeidet i høyere utdanning, vil bruken av 60 fagskolepoeng for ett års bestått utdanning på 

fulltid, bli forstått i forhold tid brukt på studiet. Oppland fylkeskommune støtter at omfanget for ett års 
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studier skal utgjøre 60 fagskolepoeng, vi mener også at vi inntil videre bruker begrepet fagskolepoeng. 

Det vil ikke være hensiktsmessig å bruke studiepoeng for utdanning på fagskoler, når dette ikke vil ha 

samme betydning som de du får ved annen høyere utdanning. Oppland fylkeskommune vil presisere at 

vi på sikt ønsker oss et system hvor studiepoeng oppnådd ved fagskolen likestilles ved de som oppnås 

på høyskoler og universitet. 

 

§4 –felles vurderingsuttrykk 

Siden dette er ei tertiærutdanning er det riktig å benytte samme vurderingsuttrykk, som ellers innen 

høyere utdanning. Fleksibiliteten ivaretas ved at det kan velges bestått/ikke bestått eller en gradert 

skala for de ulike emner i utdanningen. Bruk av dette systemet vil også være et bidrag i å forenkle 

overgangen mellom utdanninger over landegrensene, siden dette er et system som benyttes i svært 

mange land. 

 

§5 –ikrafttredelse 

Oppland fylkeskommune støtter ambisjonen om at endringene i forskriften skal gjelde fra skoleåret 

2013/2014. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Terje Storbakken 

Assisterende fylkesopplæringssjef 

  
         
 
         

  
   

 

 

 


