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andler 

E-post :  liv.grimstvedt@hsh.no 

ement 

ostboks8119 Dep, 0032 Oslo  

t diskusjon med rådgiverne i videregående 
pplæring i regionen. 

Til -

Til 2-4 
• 

 norskkravet oppfylles. Er det § 2-1 og ikke § 

Til § -
• 

Til 4-1 
g 

• 
atematikk og fysikk i nautiske (maritime) fag og 

eieutdanningene 
Til -

• tig 
ange eldre søkere med svært høy poengsum som ikke vil komme inn på 

kostning av yngre søkere med langt lavere poeng. Vi ønsker derfor at 60/40-kvoten 

il § 4
• Vi ønsker denne opprettholdt slik den er i dag 

Til § 7 5
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Høring: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning  
 

ilbakemeldingen er basert på interne diskusjoner samT
o
 
 

§ 2 1 
gen høringsuttalelse er sendt vedr opptak til bestemte ingeniørutdanninger • E

• Vi støtter forenklingen for 23/5-søkerne; alternativ 2 
Til  2-3 

• Vi støtter forslaget om like vilkår for studenter over og under 25 år på dette punktet.  

Støtter den foreløpige konklusjonen om godkjenning av 2-årig fagskoleutdanning etter 
eregående som grunnlag for gsk dersomvid

2-2 det her skal henvises til? 
 3 3 

Vi kan ikke se at unntakene fra kravene til generell studiekompetanse åpner for mulighet 
ner ved høyskole/universitet og få godskre-til at elever fra videregående skole kan ta em

vet studiepoeng slik vi har oppfattet intensjonene fra Kunnskapsløftet 

• Vi støtter UHR som i brevs form anmoder om harmonisering av opptakskravene til 5-åri
lærerutdanning med de kravene som gjelder for opptak til allmennlærerutdanningen 
Når timetallet i matematikkfaget er økt i Kunnskapsløftet mener vi det ikke lenger er et 
behov for et spesielt opptakskrav til m
mener at §4-1 ,d)-6 kan fjernes 

Til § 6 
• Vi støtter forslaget om politiattest også for studenter til sjukepl
§ 7 2 
• Vi har ingen kommentar til endringen til førstegangsvitnemål 

Vi er uenig i at primærvitnemålskvoten til 50 %. For våre utdanninger vil dette slå kraf
ut fordi vi har m
be
opprettholdes 

7-  

-  

T
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•  gjør snittet 
indre avhengig av den tilfeldigheten det ellers er for hvilke fag elevene tilfeldigvis 

Til § 7-1
• or høyere utdanning, folkehøyskole og mili-

tær-/ siviltjeneste, men ut fra at en så liten andel av ungdomskullet pålegges å avtjene en 
verneplikt på et år vil det ikke være urimelig at dette gis et ekstra poeng i uttelling slik 
at en har en differensiering på 2 poeng for høyere utdanning og folkehøyskole og 3 po-
eng for avtjent militær- eller siviltjeneste. 

en 

direktør 
   
  Liv Reidun Grimstvedt 
 studiesjef 

Vi mener at dagens ordning med middelverdi er langt bedre for studenten og
m
trekkes ut i til eksamen. Det er kun et opplysningsarbeid om utregningsmåten overfor 
elever som skal til for å lette denne saksbehandlingen og få ned antallet klager. Dette 
kan etter vår oppfatning ikke brukes som begrunnelse i denne sammenheng 

Til § 7-8 
• Vi støtter videreføringen av realfagspoeng, og mener at reduksjonen til maksimum 4 er 

bra. Vi støtter også forslaget om at matematikk R2 og Fysikk 2 gis ekstra uttelling i for-
hold til de andre realfagene 
1 
Vi støtter videreføringen av tilleggspoeng f

 
 
 
 
 
Med vennlig hils
 
 
 
Rune Jørgensen 


