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Høring forslag til endringer i opplæringsloven m.m. Organiseringen av Vg3 

 
Vi viser til høringsbrev av 2. november 2011. Samordna opptak har vurdert forslaget i forhold til 

likebehandling, opptak til høyere utdanning og konsekvenser for nasjonal vitnemålsdatabase. 

 

Til punkt 4.2. Hvilke elever skal ordningen gjelde for. 

De argumenter som er brukt for å dele skoleåret for Vg3 studieforbedrende utdanningsprogrammer 

gjelder også for de andre elevgruppene som fullfører et treårig opplæringsløp i skole. De har alle 

avsluttende eksamener siste år og det vil være like meningsløst for dem å fortsette med undervisning etter 

at standpunkt er satt. Av hensyn til likebehandling bør alle behandles likt. Det er etter SOs syn ikke 

forskjell hvorvidt programmet er studieforberedende eller yrkesfaglig. 

 

Til punkt 4.3. Plassering av eksamen i skoleåret. 

Departementet antyder at sensuren bør foreligge rundt 20. juni, det kan være for sent dersom det skal 

skrives ut nye vitnemål og kompetansebevis som skal foreligge hos universiteter og høgskoler senest 1. 
juli. Etter vårt skjønn bør 20. juni være absolutt siste frist for sensur.  

Modell 2, med eksamen før 17. mai vil lettere kunne bidra til tidligere sensur, men etter SOs vurdering vil 

det siste skoleåret bli veldig kort da standpunkt i så fall settes i slutten av april. Dette innbærer også at 

standpunktkarakter blir fastsatt før ordinær opplæring er gjennomført. 

 

Til punkt 4.4 Fag og timefordelingen 

 
Det er foreslått at det skal være mulig å kunne fravike minstetimetallet i enkeltfag da eksamensfagene vil 
få flere timer på bekostning av de fagene der eleven ikke er trukket ut til eksamen. Det framgår ikke av 

forslagene hvorvidt dette vil få konsekvenser for vitnemålsføring og kontroll. Vi forutsetter at slike avvik 

vil være kontrollerbare. I motsatt fall vil vi kunne risikere at vitnemål bli avvist fordi de ikke stemmer 

med gjeldende fag- og timefordeling.  

Til punkt 4.9 Forslag til lov- og forskriftstekst 

Departementets forslag, som for øvrig bør gjelde alle Vg3, er så vidt vi forstår, et unntak fra 

minstebestemmelsen om 38 uker. Gjeldende annet ledd, ”Opplæringa i skole skal strekkje seg over minst 
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38 skoleveker innanfor ei ramme på 45 samanhengande verker i skoleåret” må derfor bli stående.  

Departementets forslag blir tilføyd som ekstra setninger i dette leddet.  

 

 
Med hilsen 

 

 
Terje Bjelle 

Styreleder 

Bente Ringlund Bunæs 
Daglig leder 
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