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Høringssvar – Forskrift om opptak til høgare 
utdanning for opptaksåret 2022-2023 
 
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) takker for muligheten til å gi høringssvar til 
høring om forskrift om opptak til høyere utdanningen for opptaksåret 2022-2023.   
 
ONF er den nasjonale studentorganisasjonen for studenter i høyere yrkesfaglig utdanning 
(HYU) ved private og offentlige fagskoler og organiserer over 20 000 medlemmer. Vi jobber 
med informasjonsarbeid og politisk påvirkning for å fremme studentenes interesser. 
 
ONF velger å sette søkelys på de endringer som i vesentlig grad påvirker fagskolestudenter. 
ONF forbeholder seg retten til å gi høringssvaret på bokmål. 
 
 
 

Kap 3. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse 
§ 3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte 
arkitekturfag og tekniske fag.  
 
Da bestått fagskoleutdanning allerede gir studiekompetanse støtter ONF forlag fra Unit om å 
endre § 3-4 bokstav b). Spesifiseringer bør likevel komme frem av kapittel 9 om 
overgangsordninger. 
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Kap 4. Spesielle opptakskrav 
§ 4-4. Spesielle opptakskrav ingeniørfag og teknologiske fag 
 
ONF støtter ikke Units forslag til endring i §4-4 fjerde ledd, bokstav c), hvor det spesifiseres 
at studenter som blir tatt opp til treterminordningen fyller de spesielle opptakskravene i 
matematikk og fysikk som fastsettes i forskriften.  
 
Opptak i treterminsordningen gir studentene læringsutbyttet fra fysikk og matematikk i 
tiden før ordinær studiestart. På den måten så «gjelder ikke» spesielle opptakskrav i 
matematikk og fysikk studentene når de blir tatt opp til treterminsordningen – selv om de 
stiller likt med sine medstudenter ved ordinær studiestart.  
 
ONF mener ordningen best reflekteres med dagens formulering.  
 

Kap 7. Rangering av søkere ved opptak 
§ 7-12 Rangering av søkjarar som ikkje kan poengbereknast 
 
ONF støtter Units forslag om at andre tilleggspoeng som alderspoeng, kjønnspoeng og 
poeng for førstegangstjeneste, høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og 
folkehøgskole i tillegg til real- og språkpoeng, må fremgå i den skjønnsmessige individuelle 
vurderingen av søkere som ikke kan poengberegnes.  
 
ONF er opptatt av at opptak av studenter på bakgrunn av realkompetanse må begrunnes. 
Vurdering av realkompetanse må vektlegge relevant bakgrunn og tilstrekkelig kunnskap og 
erfaring innenfor fagfeltet. Dette for at studenten skal ha tilsvarende startkompetanse som 
medstudenter med relevant formell utdanning. 
 
 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter 
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Kommentert [AAT1]: Kvitter ut denne. Er det noe jeg har 
misforstått? 
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