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HØRING: FORSLAG TIL NY FELLES FORSKRIFT OM OPPTAK TIL HØYERE 
UTDANNING. 
 
Det vises til brev datert 18.10.06 med invitasjon til høring om ny felles forskrift om opptak til 
høyere utdanning. 
 
Høgskolen i Finnmark ønsker å komme med forslag til endring under Kapittel 7 – Rangering 
av søkere ved opptak. 
 
Høgskolen i Finnmark foreslår følgende tilleggspunkt i § 7-11 – Tilleggspoeng for høyere 
utdanning, ett år på folkehøgskole, siviltjeneste eller militær førstegangstjeneste under 
parentespunkt (1); 
Det bør også gis 2 tilleggspoeng for ett utvekslingsår med godkjent skoledokumentasjon som 
tas som et ekstraår innenfor rammen av videregående opplæring – ikke istedenfor et 
skoleår, og forutsetningen må være at utvekslingen skjer gjennom en non-profit-organisasjon. 
 
§ 7-11 med tilleggspunkt blir som følger; 
(1) Det gis 2 tilleggspoeng for: 

enten et fullført studium eller samlet 60 studiepoeng ved universitetet 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 videregående opplæring – ikke istedenfor et skoleår, og forutsetningen må 
være at utvekslingen skjer gjennom en non-profit-organisasjon, eller 
 
fullført militær førstegangstjeneste eller siviltjeneste. 

 
Begrunnelse: 
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 
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språket for å kunne følge undervisningen på skolen, for eksempel land som Kina og Thailand. 
Skal de ta året ute som et tellende studieår vil det bli et stort press på å lære språket og 
samtidig følge undervisningen. Her vil et ekstraår etter for eksempel Videregående I være 
løsningen. 
Norge har behov for unge mennesker som har levd i en annen kultur et år og snakket et annet 
språk flytende. Det er viktig å legge forholdene til rette for at dette skal kunne la seg 
gjennomføre og da er poeng til høyere utdanning en viktig motivasjonsfaktor. 
Ett år på folkehøgskole gir tilleggspoeng og da er det også rimelig å gi poeng for et ekstraår i 
utlandet, begge typer år er unike og sterkt utviklende for unge mennesker. Et år i utlandet i 
løpet av videregående skole er også et stort pluss når de unge skal søke seg videre til høgskole 
eller universitet, der det i stor grad legges opp til utveksling i de ulike studietilbudene. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Sonni Olsen 
Rektor        Harald Frost 
        Fungerende høgskoledirektør 
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