
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 22 99 37 00 Internett: www.elev.no 
Postboks 8964 Youngstorget Møllergata 28 Telefaks: 22 99 37 01 Org.nr.: 981 070 151
0028  OSLO 5. etasje E-post: elev@elev.no Bankgiro: 6011.05.84337

__________________________________________________________________________________

Kunnskapsdepartementet
PB 8119 Dep
0032  OSLO 

Deres referanse: Vår dato: Vår referanse: Vår saksbehandler:
200606893-/LAA 18.12.2006 MAM-2006.12.18 Magnar Grønvik Müller

22993731/magnar@elev.no

Høring – Forslag til endring i gjeldende forskrift om opptak til 
universiteter og høyskoler

Vi  viser  til  høringsbrev  av  18.  oktober  2006  fra  Kunnskapsdepartementet. 
Elevorganisasjonen  har  behandlet  høringen  i  sentralstyret  den  28.  november  og  i 
landsstyret den 9. desember. På bakgrunn av behandlingen vil vi med dette avgi våre 
uttalelser.

Elevorganisasjonen er positiv til å gi elever med relevant fagbrev muligheten til å søke 
seg inn til høyere utdanning. Vi ser at forsøkene innenfor ingeniørutdanningen har 
vært  positive,  og  viser  ellers  til  nabolandet  vårt  Sverige,  der  alle  med  fullført 
videregående  opplæring  kan  ta  høyere  utdanning,  uten  at  det  har  medført  større 
problemer.  I  dag  er  det  ekstra  året  med  allmennfaglig  påbygging  man  krever  en 
demotiverende faktor for mange elever.

Vi  er  også positive til  forsøksordninger  der  elever  med fagbrev kan starte i  høyere 
utdanning relatert til faget de allerede har fordypet seg i. Norge er en nasjon med et 
stort  behov  for  høyt  utdannet  arbeidskraft,  og  for  møte  dette  behovet  mener 
Elevorganisasjonen  det  er  et  mål  å  gjøre  hullene  mellom de  forskjellige  nivåene  i 
utdanningen så små som mulig.

Det kan være en utfordring for universitetene og høyskolene å ta inn søkere med et 
mindre  teoretisk  grunnlag  enn  de  med  studiespesialisering,  men  vi  mener  at  den 
praktiske  erfaringen  disse  elevene  har  fått  veier  minst  like  tungt,  samtidig  som 
Elevorganisasjonen ser at universitetene og høyskolene har et godt tilbud til studenter 
som trenger ekstra hjelp og oppfølging i utdanningen.

Elevorganisasjonen ser imidlertid faren for at universiteter og høyskoler på bakgrunn 
av slike endringer vil starte med opptaksprøver før søkere kan komme inn på studiene. 
Dette er en utvikling Elevorganisasjonen ikke ønsker. Opptaksprøver måler en liten del 
av kompetansen en elev innehar, ikke bredden. Vi tror ikke det er nødvendig med en 
slik avgrensing av hvem som har mulighet til  å  studere,  da vi  mener det ligger en 
grense i hvert enkelt menneske for hva man tror man vil mestre og hva man vil bruke 
flere år og flere tusen kroner i form av studielån på.
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Med vennlig hilsen

Jan Christian Vestre
leder

Magnar Grønvik Müller
sentralstyremedlem
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