
 
 

Skriftlig innspill til Opptaksutvalget 

 
Høgskolen i Innlandet takker for muligheten til å komme med innspill til Opptakskutvalget 

Vi har svart ut aktuelle spørsmål i de tre områdene nevnt i deres notat. 

 

Innspill fra HINN: 

 

1. Ang kvalifisering: 
• Som hovedregel bør 3-årig vgs som gir gsk være den normale veien inn i 

høyere utdanning.  
• Man bør se på innhold i de seks fagene som gir gsk etter 23/5-regelen. Er det 

disse kunnskapene studentene trenger for å studere?  
• Vurder om det er riktig at norsk som 2.språk skal dekker kravet til gsk. Ser at 

flere med denne bakgrunnen sliter med å forstå og gjøre seg forstått i 
studiesammenheng. 

• Kravet til 5 års praksis i 23/5 bør avskaffes, men alderskravet bør 
opprettholdes 

• En kvalifiserende prøve bør innføres og kan erstatte de 6 
studiekompetansefagene for å få GSK. Mulig det også her bør være et 
alderskrav slik at det fortsatt oppfordres til å ta en 3-årig vgs før man starter å 
studere. 

• Like studier bør ha like opptakskrav 
• Realkompetansevurderinger kan utfases om det innføres en kvalifiserende 

prøve. Prøven bør også kunne være rangerende. 
 

2. Ang rangering 
 

• 8 tilleggspoeng for alder er for høy uttelling. Alderspoengene bør fjernes eller 
reduseres. 

• Ordningen med tilleggspoeng for ulike aktiviteter (mil, høy, fhs eller fagskole) 
bør legges bort. Alternativt innføre tilleggspoeng for relevante aktiviteter som 
over og for relevant praksis som intuisjonene kan selv definer fra studie til 
studie. Her bør man tilstrebe at like studier ha like tilleggspoeng.  

• Økt bruk av ulike kvoter i opptaket bør innføres. Studier som har en annen 
målgruppe enn normalen må ha fleksibilitet til å kunne styre 
sammensetningen bedre enn i dag. Tenker spesielt på deltidsutdanninger 
rettet mot voksne studenter i arbeid der det blir urimelig at 50% av plassene er 
avsatt til søkere som er 21 år eller yngre.  



 
• Ordningen med særskilt vurdering fungerer ikke i dag og bør fjernes. Det er 

veldig vanskelig for søkerne å forstå ordningen, og det er vanskelig for 
sektoren å forklare den. Man ser også at slike saker er overrepresentert i 
klagenemda. Det blir brukt veldig mye ressurser på disse søkerne som kan 
blir brukt bedre andre steder. Løsningen for denne gruppen søkerne kan være 
å ta den kvalifiserende prøven og bli rangert ut ifra denne. 

 
 

3. Ang organisering 
• Felles regelverk i størst mulig grad. Dette er mest oversiktlig både for søkere 

og andre.  
• Vi ønsker at felles søknadsfrist for alle skal være 1 mars. Dette er søkerne 

kjent med fra opptak til vgs allerede.  
• For noen spesielle studier (slik som studier ved den norske filmskolen) er det 

viktig å ha åpning for å velge ut søkere på bakgrunn av motivasjon og 
egnethet 

• Forslag til ny tidsplan: 
o Søknadsfrist 1 mars 
o Hovedopptak 15 mai 
o Ledige plasser 1 juni med løpende tilbud 
o Suppleringsopptak for søkere som avslutter utdanning samme vår: 8 

juli. Vurdere om man kan gi betinget tilbud i hovedopptak for disse. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Stine Grønvold 

Prorektor utdanning      Halvor Knudsen 
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