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Høring - Ny forskrift til fagskoleloven 

 

Vi viser til høringsbrev av 22.03.2013 om ny forskrift til fagskoleloven. 

 

Det er viktig at forskriftene bygger opp under målsettingene om å synliggjøre 

fagskoleutdanninger som en viktig del av høyere utdanning, og sikre at disse utdanningene 

har høy attraktivitet både for studenter, arbeidslivet og samfunnet. 

 

Virke mener derfor at 

- Studiepoeng må benyttes også for fagskoleutdanningene 

- Det må inn en bestemmelse om. gradsbetegnelse i forskriftene 

 

 

§ 1 Innpassing og fritak 

Virke har ingen kommentarer ut over å presisere at studentmobilitet mellom fagskolene 

også inkludere mobilitet mellom stedbaserte og nettbaserte tilbud. 

 

§ 2 Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål 

Virke støtter en generell bestemmelse om at minst 30 studiepoeng må være avlagt ved 

fagskolen som utsteder vitnemål. Men fordi det tilbys mange spisse og spesialiserte 

fagskolestudier på 30 studiepoeng, vil vi foreslå følgende tilføyelse: 

"Hvis fullført fagskolestudium har 30 studiepoeng, settes grensen for å utstede 

vitnemål til 15 poeng" 

 

§ 3 Fagskolepoeng 

Virke mener at utdanninger på samme nivå må kunne forstås og kommuniseres på en så 

ensartet måte som mulig. Dette må være en målsetting både for å skape gode overganger 

mellom ulike typer utdanninger, og for å gi så god informasjon som mulig til arbeidslivet.   

Begrepet "studiepoeng" bør derfor benyttes også for fagskoleutdanning. 

 

 I denne sammenheng er det viktig å presisere at det er læringsutbyttebeskrivelsene som 

kommuniserer utdanningsprogrammenes egenart, og det er disse beskrivelsene som 

danner grunnlaget for overganger mellom ulike typer utdanninger som f eks fagskole- og 
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høyskoleutdanninger. Studiepoeng gir en tilleggsinformasjon til læringsutbyttene om 

forventet arbeidsinnsats for at studenten skal oppnå læringsutbyttet.  

Bruk av samme begrep for å angi arbeidsinnsats i forhold til et læringsutbytte på 

utdanninger over videregående opplæring, vil skape en konsistent forståelse hos alle 

involverte aktører og lette utviklingen av fleksible læringsveier. 

Virke foreslår at de nasjonale rådgivende organene for henholdsvis høyere utdanning og 

fagskoleutdanning får i oppdrag å drøfte et rammeverk for overganger mellom disse 

utdanningene. 

 

Virke vil foreslå en endring i 2. avsnitt i § 3 slik at poengene kun angir den relative vekten 

det enkelte læringsutbytte har i arbeidsbelastning for studentene: "Dersom 

fagskoleutdanningen er inndelt i emner, skal disse tildeles studiepoeng etter den 

forventede vekten de har i arbeidsbelastning for studentene". 

 Dette begrunnes for det første i at det da blir samsvar mellom hva poengene representerer 

både i høyere utdanning og fagskoleutdanning. For det andre viser erfaringer fra europeiske 

prosjekter at å knytte poeng til den relative vekten det enkelte læringsutbytte har innenfor en 

utdanning, forstås og praktiseres på veldig ulike måter. Uten å gå langt inn i denne 

problemstillingen, vil vi bare peke på erfaringene at når arbeidslivet vekter det enkelte 

læringsutbytte blir resultatet vesentlig annerledes enn når utdanningsinstitusjoner vekter de 

samme læringsutbyttene.  

 

 

§ 4 Felles vurderingsuttrykk 

Virke viser til at Nasjonalt Fagskoleråd har utarbeidet en anbefalt mal for vitnemål, og vi 

mener forskriftene må ta inn en bestemmelse om gradsbetegnelse, felles terminologi og 

krav til informasjon i vitnemålet.  

 

Følgende formuleringer foreslås tatt inn: 

Ved fullført fagskoleutdanning tildeles graden Vocational Diploma. 

På engelsk betegnes fagskoleutdanning som "tertiary vocational education". 

Vitnemålet skal inneholde overordnet læringsutbytte, oversikt over hovedemner, 

avsluttende vurdering, studiepoeng og NKR/EQF-nivå. 
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