
 
 
Til 
Kunnskapsdepartementet 
 
 
 
Vedr. HØRING:  Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere 
utdanning. 
Høringsfrist: 18. desember 
 
 
AFS Norge Internasjonal Utveksling er ikke høringsinstans, men tar oss den frihet med å komme med 
tilbakemelding etter å ha blitt informert om denne høringen.  
 
Forslag til endring,  § 7-11, pkt. 1 (s. 14) 
Høringsforslaget: 

(1) Det gis 2 tilleggspoeng for: 
 enten et fullført studium eller samlet 60 studiepoeng ved universitet eller høyskole,   
 eller 
 
 ett år på en folkehøgskole med godkjent skoledokumentasjon, eller 
 
 fullført militær førstegangstjeneste eller siviltjeneste. 
 

Forslag til tilleggspunkt: 
Det bør også gis 2 tilleggspoeng for  
”ett utvekslingsår med godkjent skoledokumentasjon  som tas som et ekstraår innenfor rammen av vg. 
opplæring - ikke istedenfor et skoleår, og forutsetningen må være  at utvekslingen skjer gjennom en 
non-profit-organisasjon” 
  
 
§7-11 vil da se slik ut med endringsforslaget: 

(1) Det gis 2 tilleggspoeng for: 
              enten et fullført studium eller samlet 60 studiepoeng ved universitet eller   
              høyskole eller 
 
              ett år på en folkehøgskole med godkjent skoledokumentasjon, eller 
 
              ett utvekslingsår med godkjent skoledokumentasjon som tas som et ekstraår 
              innenfor rammen av vg. opplæring -   ikke istedenfor et skoleår , og forutsetningen   
              må være at utvekslingen skjer gjennom en non-profit-organisasjon,  
              eller 
 
              fullført militær førstegangstjeneste eller siviltjeneste. 
 
 
Begrunnelse til endring. 



- Kunnskapsdepartementet går inn for økt grad av internasjonalisering og  utveksling i  
  Kunnskapsløftet 
- En del elever ønsker å reise til et land der de må bruke mye tid på å lære språket for å  
   kunne følge med på skolen, så viss de skal ta året ute tellende, blir det et enormt press for å greie  
   både språk og fag – et ekstraår etter for eksempel Vg1 er løsningen ( land som for eksempel  
   Thailand, Kina) og skolen i Norge er meget skeptiske til å gjøre det tellende.  
 
- Norge trenger unge mennesker som har levd i en annen kultur et år og snakker et annet språk  
   flytende, og/ det er viktig å legge til rette for at dette skal kunne gå - poeng til høyere utdanning er  
   motiverende! 
   
- Når folkehøyskoleår gir poeng, er det rimelig å gi poeng også til ekstraår i utlandet, da begge typer 
  år er unike og sterkt utviklende for et ungt menneske. 
 
- Høyskole-/og universitetssystemet legger i sterk grad opp til utveksling i de studietilbud de har, og  
  ser det som et pluss at unge har vært i utlandet på skole i videregående opplæring. 
   
   
Kunnskapsdepartementet har forhåpentligvis positivt syn for saken, og tar inn punktet om  
utveksling i § 7-11. 
 
 
 
 
Oslo, 11. desember 2006 
 
 
Med hilsen  
AFS Norge Internasjonal Utveksling 
 

 
Pernilde Vikanes 
Generalsekretær 
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