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Innspill til opptaksutvalget  
FFO har gjennomgått høringsnotatet med grunnlag for innspill til Opptaksutvalget i samarbeid 
med Unge funksjonshemmede og ønsker å støtte deres innsendte innspillet. Vi tar utgangpunkt i 
spørsmål som er særlig relevante for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.  
 
Overordnet har FFO samme oppfatning som Unge funksjonshemmede av at dagens 
opptakssystem til høyere utdanning er knyttet til utfordringer i videregående opplæring. 
Videregående skole må tilrettelegges slik at alle elever får en reell mulighet til å få det 
karaktergrunnlaget som trengs for å søke høyere utdanning. Dette handler blant annet om god 
tilrettelegging, bruk av hjelpemidler, bruk av individuelt tilrettelagt opplæring i videregående 
skole (ikke kun i grunnskolen), og økt kunnskap blant rådgivere i videregående skole.  
 
Videre støtter FFO forslagene om: 

• å innføre en standardisert kvalifiserende prøve som et supplement eller erstatning for 
søkere som ikke har GSK fra videregående opplæring. 

• muligheten for et hurtigkurs eller til å ta et ekstra fag i løpet av studiet som et alternativ 
til et forberedende år.  

• å beholde realkompetansevurderingen, da denne er en god ordning for at flere studenter 
med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer skal kunne komme inn på høyere 
utdanning.  

• å se på måter å justere de kunstig høye poenggrensene. Opptaksprøver, intervju eller 
lignende kan være alternativer som kan fungere godt. Uavhengig av hvilke løsninger er 
det viktig at disse løsningene er universelt utformet og tilrettelagt.  

• å beholde ordningen med alderspoeng, som er en god ordning for tilleggspoeng.  
• å utdype hva som legges i “de best kvalifiserte søkerne”, og at opptakssystemet bør ha 

som mål å ivareta et større mangfold.  
• at fagbrev også bør kvalifisere til høyere utdanning slik at de som har fagbrev har 

muligheten til å avansere faglig.   
• å ha mest mulig like opptaksregler ved landets universiteter og høyskoler.  
• at opptaket ble gjennomført på bakgrunn av karakterkort fra første halvår i avsluttende 

år, ikke vitnemålet. På den måten kan man sørge for tidligere svar på søknaden, slik at 
det blir mer tid til å få på plass riktig tilrettelegging for alle studenter.  

 
Vi viser til mer utdypende begrunnelse for disse forslagene i Unge funksjonshemmedes innspill.  
 
Med vennlig hilsen 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON 
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