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Tilleggspoeng for skoler godkjent etter kap.6A i friskoleloven
Norske Fag- og Friskoler Landsforbund (NFFL) vil med dette komme med et innspill til arbeidet i
Opptaksutvalget og invitere utvalget til å besøke en av våre medlemsskoler som er godkjent etter
kap.6A i friskoleloven. Dette er skoler som i dag ikke utløser tilleggspoeng ved opptak til høyere
utdanning og NFFL ber utvalget gjøre en vurdering av dette.
NFFL har fem medlemsskoler som er godkjent etter kap.6A i friskoleloven. Dette er fire kunstskoler
og en yrkesdykkerskole. De fire kunstskolene har et fulltids skoletilbud som utgjør minimum et år. De
aktuelle skolene er Kragerø Kunstskole (Kragerø), Oslo Fotokunstskole (Oslo), Prosjektskolen (Oslo)
og Strykejernet Kunstskole (Oslo). Norsk Yrkesdykkerskole (Fagerstrand) har et tilbud over fire
måneder som utgjør et halvt års fulltids skole. NFFL ber om at utvalget i sin gjennomgang av
modellen for poengberegning ved opptak til høyere utdanning, gjør en vurdering av kap.6A-skolene
som tilbyr minimum et fullt skoleår. Vi vil også invitere utvalget til å besøke en eller flere av våre
medlemsskoler for å få mer kunnskap om disse skolene.
Ved opptak gjennom Samordna opptak, konkurrerer søkere ut fra en opparbeidet poengsum. Ut over
karakterer fra videregående, kan søkere få alderspoeng og tilleggspoeng. Samlet blir dette til en
endelig sum som omtales som konkurransepoeng. Tilleggspoengene kan ha stor innvirkning på den
endelige summen av konkurransepoeng og opptaket til høyere utdanning.
Med dagens ordning får søkere tilleggspoeng for folkehøgskole, militærtjeneste, siviltjeneste,
fagskole og høyere utdanning. NFFL mener det er urimelig at et skoleår ved en kap.6A-skolene ikke
skal utløse to tilleggspoeng på linje med folkehøyskoler.
NFFL mener det er relevant å sammenligne kap.6A-skolene med folkehøyskolene når det kommer til
å utløse tilleggspoeng. På linje med folkehøyskolene, er kap.6A-skoler en del av ikke-formell
utdanning i Norge og mottar statstilskudd til drift av skolene. Hverken folkehøyskoler eller kap.6Askoler er nivåplassert (i henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk). Selv om ikke-formell
utdanning ikke er nivåplassert, er det klart at kap.6A-skoler har et nivå på undervisningen som ligger
over videregående nivå. Kap.6A-skolene har et fulltidstilbud med fordypning på et nivå som ikke er
mulig å oppnå i videregående skole.
Det er viktig at et poengsystem for opptak til høyere utdanning er så rettferdig som mulig. Dette har
betydning for både den enkelte søker og for institusjonene som kan utløse tilleggspoeng. Studenter
som går ved skoler som ikke utløser tilleggspoeng, kan oppleve at deres opparbeidede kompetanse
degraderes i forhold til annen opparbeidet kompetanse. Hvorfor skulle et år i siviltjeneste utløse flere
poeng enn et år ved en kunstskole? Undervisningsinstitusjoner som ikke utløser poeng for sine
studenter, kan oppleve at de blir mindre attraktive skolealternativer til tross for et høyt faglig nivå og

til tross for at de kan være en relevant vei inn i et høyere utdanningsløp. Som et eksempel kan et år
ved kunstskole være relevant for en som vil søke videre på en lærerutdannelse innen estetiske fag.
En rettferdig ordning for tilleggspoeng er også relevant i et livslangt læringsperspektiv hvor det vil bli
mer aktuelt å veksle mellom utdanning og arbeid gjennom et helt yrkesliv. NFFL mener det er
urimelig at studenter ved kap.6A-skolene ikke oppnår tilleggspoeng etter et fullført skoleår.
Studenter ved disse skolene bør få mulighet til å opparbeide poeng som gjør at de ikke stiller bak i
køen når de eventuelt vil søke seg videre til høyere utdanning.
Vi håper utvalget tar med dette innspillet i sitt videre arbeid. Vi håper også at utvalgets medlemmer
vil ta seg tid til å besøke en eller flere av våre kap.6A-skoler for å få mer kunnskap om dette
skoleslaget. Alle våre medlemsskoler tar gjerne imot et besøk og utvalget må gjerne ta kontakt med
undertegnede for å avtale dette nærmere.
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