
Politisk notat fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) 

 

Konkurransepoeng ved Samordna opptak 

 

Styrebehandlet 13.mai 2019 

Ved opptak gjennom Samordna opptak, konkurrerer søkere ut fra en opparbeidet poengsum. Det er 

karakterene og fagene fra videregående skole som ligger til grunn for poengberegningen. Ut over 

dette kommer alderspoeng og tilleggspoeng. Samlet blir dette til en endelig sum som omtales som 

konkurransepoeng.  

Med dagens ordning får søkere tilleggspoeng for folkehøgskole, militærtjeneste, siviltjeneste, 

fagskole eller høyere utdanning. Dette kan ha stor innvirkning på den endelige summen av 

konkurransepoeng.  

De som har studert ved skoler godkjent etter kapittel 4 i Voksenopplæringsloven (som for eksempel 

Oslo Fotokunstskole, Kragerø Kunstskole og Norsk Yrkesdykkerskole) får i dag ikke slike tilleggspoeng. 

Dette kan bidra til å gjøre disse skolene mindre attraktive. Studenter som går ved disse skolene 

opplever også at deres opparbeidede kompetanse degraderes i forhold til annen opparbeidet 

kompetanse. Hvorfor skulle et år i siviltjeneste gi en søker flere poeng enn et år ved en kapittel 4-

skole? NFFL mener at også studenter ved kapittel 4-skolene bør få mulighet til å opparbeide 

konkurransepoeng som gjør at de ikke stiller lengre bak i køen når de søker seg til høyere utdanning. 

Å gå videre i utdanningssystemet, er relevant for flere studenter ved disse skolene – som for 

eksempel ved å ta en lærerutdannelse innen estetiske fag eller endre karrierevei. Det kan også spille 

inn på lønnsplassering senere i et yrkesliv.  

Kapittel 4-skoler er de eneste som ikke kan gi uttelling i konkurransepoeng mens folkehøgskoler, 

militærtjeneste og fagskoler gjør det. Fagskolene har bedt om et poeng per fullført semester 

begrunnet med at folkehøgskoler får to poeng per år. NFFL ber om at Stortinget sørger for at det 

kommer på plass en modell hvor også studenter ved Kapittel 4-skolene opparbeider et 

konkurransepoeng per gjennomført semester. 

Stortinget har tidligere bedt om en gjennomgang av ordningen med konkurransepoeng. NFFL venter 

på framdrift i denne saken og forventer at en gjennomgang resulterer i en mer rettferdig ordning.  


