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Unios høringssvar til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning og fagskoleutdanning

Unio viser til brev fra Kunnskapsdepartementet datert 22. desember med høring om endringer i
forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Unio er i utgangspunktet positive til den prøveordningen departementet foreslår, under
forutsetting av at vi har forstått høringsbrevet riktig. Vi beklager at høringsbrevet verken redegjør
skikkelig for bakgrunnen for forslaget, gir noen begrunnelse for valg av fagområder som skal
omfattes, sier noe om dagens omfang, opptakskrav og søkertall til de utvalgte fagområdene eller
på annen måte argumenterer for og sannsynliggjør behovet for den foreslåtte endringen. Det
framstår derfor som uklart om søkere med «kun» generell studiekompetanse vil ha nødvendige
kvalifikasjoner for en fagskoleutdanning. Det er videre uklart om prøveordningen innebærer at det
stilles krav om generell studiekompetanse for å komme inn på gitte fagskoletilbud eller om det
innebærer at generell studiekompetanse skal være ett av flere mulige opptakskriterier.

Unio vil vise til fagskolelovens formål som sier;  fagskoleutdanninger skal være yrkesrettede
utdanninger som skal bygge på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og de
skal gi en yrkesrettet utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten
ytterligere generelle opplæringstiltak.  Fagskoleutdanningene skal være en selvstendig
(videre)utdanningsvei, primært for de som har valgt yrkesfag.

Unios støtte til den foreslåtte prøveordningen forutsetter at:
Tilbudene må utvikles på bakgrunn av et behov i arbeidslivet.
Tilbudene må være forankret i et fag/yrke.
Tilbudene skal ikke være grunnutdanning.
Det må ikke være mulig å gjenfinne tilbudene i videregående opplæring.
Tilbudene skal ligge på nivå 5 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, og de må være
utarbeidet etter læringsutbyttebeskrivelsene i dette.
Prøveordningen blir evaluert av eksterne.



I høringsbrevet gis det ingen begrunnelse for valg av fagområder for prøveordningen. Når
departementet gjennom denne høringen reiser en debatt om generell studiekompetanse som
opptakskrav til ulike fagskoletilbud, er Unio positiv til at det gjøres på de foreslåtte områdene.
Dette er fagområder der mange av elevene ikke fullfører med et fag- eller svennebrev i de
aktuelle utdanningsprogrammene, men heller velger generell studiekompetanse som
sluttkompetanse. For noen av disse elevene vil videre studier på høyskole- eller universitetsnivå
være aktuelt, men ikke for alle. Det er positivt at disse ungdommene nå vil få et tilbud på nivå
over videregående opplæring. På den måten vil også de bidra til å "øke kompetansen i
arbeidslivet" som Kunnskapsdepartementet påpeker i høringen.

Det er første gangen at det er søkt som en prøveordning for elever med generell
studiekompetanse, og det er forutsatt at prøveordningen skal gå over flere år. Unio vil foreslå at
Kunnskapsdepartementer inviterer relevante parter med i en følgegruppe/rådgivende gruppe som
følger utviklingen, utprøvingen og kontakten med arbeidslivet. Det vil være viktig med tanke på
legitimiteten til forsøket både i utdanning og arbeidsliv, og ikke minst for å sikre at studentene får
et reelt tilbud om en etterspurt utdanning det faktisk er bruk for i arbeidslivet.
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