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Horingsuttalelsevedrørendeny felles forskrift om opptak til høyere
utdanning

Viser til høringsbrevav 18.10.06vedrørendeforslagtil ny fellesforskrift om opptaktil høyere
utdanning,og høringsbrevav sammedatovedrørendeopptaktil ingeniørutdanningpågrunnlag
av relevantfagbrev.

Kommentareneer gitt i kronologiskrekkefølge.

§2-1 (1): Kravetom til sammen5 årarbeidserfaringog /eller skolegangfor tilkjenning av
generellstudiekompetanseetter23/5-regelenbørfjernes(alternativ2). Søkere
somikkekommersegut i arbeidslivetellerharomsorgsarbeid,harvanskermedå
dekke5-årskravet.Enslik endringvil gi dissegruppeneadgangtil høgere
utdanning.Argumentasjonenknyttersegogsåtil behovetfor forenklingav
opptaksforskriften.

Videreønskervi å gi uttrykk for tilfredshetmedat2. fremmedspråkikke inngår
somdelav “minstekravsfagene”.

Vi støtterforslagetom overgangsbestemmelsenei kapittel 9.

§2-3: Det gis tilslutningtil forslagetomat søkeresomertatt opp til høgereutdanning
medgrunnlagi unntaksbestemmelser,får generellstudiekompetansepå grunnlag
av fullført årsstudiumeller to studiersomhverutgjørminst30 studiepoeng,
uavhengigavalder.

§2-4: Vi haringensterkesynspunkternår detgjelderforslagetom atto årsfagutdanning
skal gi generellstudiekompetanse,menvi serat forslagetkansyneslogisk knyttet
til ordningeni §2-3,og detfaktumatfagskoleutdanningbyggerpåvideregående
opplæring.Deter grunntil å tro atinnføringav slik ordningvil styrkefagskolenes
popularitet.

§3-3 Det visestil egethøringsbrevdatert18.10.06(deresref: 200606893)vedrørende
forslagom atrelevantfagbrevkan gi grunnlagfor opptaktil spesielttilrettelagt
ingeniørutdanning.Det ergrunntil åtro at søkeremedrelevantfagbrevharminst
like stor forutsetningfor åkunnegjennomføreen ingeniørutdanningsomsøkere
somkvalifiserersegfor opptaktil ingeniørutdanninggjennomallmennfaglige
utdanningsprogram.Vi ønskermeddetteå støtteforslagetomat relevantefagbrev
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kan dannegrunnlagfor opptaktil ingeniørutdanninger,og atordningentasinn i
bestemmelseneom Unntakfor kravetomgenerellstudiekompetansefor opptaktil
bestemtestudier.

§4-1: Vedrørendeinnføringav karakterkravfor opptaktil 5-årig integrert
lærerutdanning:det synesikkenaturligå innførekarakterkravfor 5-årige
integrertelærerutdanninger,daslik utdanningvedvårhøgskoleførerfremtil en
faglærerutdanningmedundervisningskompetansefra og med5. årstrinn i
grunnskolen.Sammensetningeni studietbeståravbachelorgradmedpraktisk-
pedagogiskutdanningog mastergrad.Dadeti rammeplanenfor Praktisk-
pedagogiskutdanningikke gjøresbrukav karakterkravvedopptak,oghellerikke
vedopptaktil bachelorgradervil sammenhengeni regelverketbli lite konsistent
ved innføringav karakterkravfor 5-årigeintegrertelærerutdanninger.

Dersommanfinner åville innførekarakterkravtil slike utdanninger,børdetogså
vurderesinnføringavkarakterkravfor opptaktil Praktisk-pedagogiskutdanning
for allmennfag.

§7-2: Deter ikkeønskeligåøkekvotenfor førstegangsvitnemålfra 40 til 50 %, slik det
er foreslått.Erfaringsvistømmesprimærvitnemålskvotentil lukkedestudierved
mangehøgskolerinkludertvår høgskole,mensdetfortsattkanværeendel søkere
påventelistei ordinærkvote.Dettevil ogsåsi at søkeresomtilhørerprimær-
/førstegangsvitnemålkvotenkankomme inn i høgereutdanningmedsværtlave
poengsummer.En økningav “primær/førstegang-kvoten”vil naturligogsåføre til
øktepoenggrenseri ordinærkvote,og deter viktig åværeklar overat i denne
kvotenkonkurrererogsåsøkeresomikkeharrangeringsgrunnlag(eks:
realkompetansesøkere,søkeremedopptaksgrunnlagkun frahøgereutdanningog
utenlandskesøkere).Ungesøkeresomav forskjelligegrunnerikke harretttil
primær-/førstegangsvitnemål,konkurrererogsåi ordinærkvote.Dissesøkerne
risikerer(på grunnav øktepoenggrenser)åmåtteventelengreenntidligerefør de
harhøgnokkonkurransepoengsumtil åkommeinn påønsketutdanning

Dersommanogsåserdettei sammenhengmedforslagomåfjerne
fordypningspoengsamtåredusererealfagspoengeneog tilleggspoengfor
folkehøgskole/militærtjeneste/utdanning,sermanat detteytterligere
vanskeliggjørungesøkeresin mulighettil å forbedresin poengsumtil ordinær
kvote.Dettevil gjeldedenandelenungesøkernesomfaller utenfor
bestemmelsenefor deltakelsei kvotenfor førstegangsvitnemål..

§7-4: Gjeldendeordningmedatsøkeremedgenerellstudiekompetansefra
videregåendeopplæringogsåskal kunnevurderessom23/5-søkere,ønskes
fjernet.

Bestemmelsenførermedsegsværtmyeekstraarbeid,og deter grunntil å tro at
de flestesøkereoppnårbestpoengsumnårhelevitnemåletleggestil grunnfor
poengberegningen.Ikke minstvil dettegjeldedersombestemmelseneom
tildeling av fordypningspoengfjernes.Innendennasjonaleopptaksmodellen
eksistererdetenoverenskomstom atinstitusjoneneikkeetterlyserdokumentasjon
for 23/5-begregningdersomsøkerdokumenterergenerellstudiekompetansefra
videregåendeopplæringsløp.Pådennemåtevil detværenoetilfeldig hvilke
søkeresomer klaroverdennemuligheten,og dermeddokumentererkravenefor
23/5-beregning.
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§7-5: Forslagom åberegnekarakterpoengsomgjennomsnittskarakteristedenfor
middelverdistøttes,dadetteer enklereåforholdesegtil for denenkeltesøker.

§7-8 Detvisestil våregenerellebemerkningerom tilleggspoengnedenfor.Prinsipielt
synesdetriktig åredusererealfagspoengenedersomfordypningspoengene
fjernes.Derimotstiller vi ossnegativetil ådifferensieremellomulike realfag.
Kjemifagetsliter ogsåmedrekrutteringi høgreutdanning.Verkenkjemi eller
bioteknologikan siesåværevesentligletteretilgjengeligennmatematikkog
fysikk. Vi foreslårderforåopprettholdeordningenmedatalle realfagenefår
sammeuttelling.

§7-11 Detvisestil generellebemerkningeromtilleggspoengnedenfor.Ordningenmed
tre tilleggspoengformilitærtjeneste/folkehøgskole/høgereutdanningbør
opprettholdes.Detbørstimulerestil å fylle ett årmedny kunnskap,framfor å
bruketid pååforbedreresultaterfra videregåendeopplæring.

Genereltom tilleggspoeng(knyttettil bestemmelsenei §~7-8,7-10og 7-11):
Medutgangspunkti Kunnskapsløftetskravtil studieforberedendeprogram,erdetfornuftig at
fordypningspoengenefjernes.

Denrelativeeffektenav alderspoengeneblir størredersomfordypningspoengenefjernes
samtidigsomrealfagspoengeneog tilleggspoengenefor militærtjeneste/folkehegskole/høgere
utdanningreduseres.Til trossfor at sammenhengenmellomfordypningspoengog andre
tilleggspoengerdrøftet,har ikkedepartementetkommentertom denøkteeffektenav
alderspoengeneer tilsiktet. Vi menerat alle ordningenemedtilleggspoengmåvurderesunder
ett. Vi erusikrepåom deterhensiktmessigå la alderspoengeneforbli uendretmensandre
tilleggspoengfjerneseller reduseres.

Vi vil ellerspåpekeat deter ønskeligat bestemmelserom retttil reservertstudieplassigjen tas
inn i forskriften.I dagensforskrift og departementetshøringer detbarebegrensingentil
reservertstudieplasssomernevnt,j f. § 5-1 punkt 3 i høringsutkastet.
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