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Høring på NOU 2022: 17 Veier inn - ny modell for opptak til universiteter og høyskoler 
 

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) representerer frittstående skoler som driver på et 

ideelt grunnlag. NFFL ønsker med dette høringssvaret å komme med innspill på ordningen med 

tilleggspoeng for opptak til høyskoler og universitet.  

Under kapittel 6 Rangering i ny opptaksmodell, 6.2.2 Utvalgets forslag om karakterkvote, side 73 er 

det foreslått at hele ordningen med tilleggspoeng fjernes.  

NFFL tar ikke stilling til om ordningen med tilleggspoeng skal videreføres eller ikke, men mener at 

opptaksordningen må være så rettferdig som mulig uavhengig av om tilleggspoengene videreføres 

eller ikke. En ordning med tilleggspoeng, har betydning for både den enkelte søker og for 

institusjonene som eventuelt kan utløse tilleggspoeng. Derfor er det viktig med et rettferdig system 

hvor sammenlignbare skoleinstitusjoner behandles likt.  

NFFL representerer fem skoler som er godkjent etter kap.6A i privatskoleloven. Dette er fire 

kunstskoler og en yrkesdykkerskole. Dette er skoler som i dag ikke utløser tilleggspoeng ved opptak 

til høyere utdanning.  Med dagens ordning får søkere tilleggspoeng for folkehøgskole, 

militærtjeneste, siviltjeneste, fagskole og høyere utdanning. Hvis ordningen med tilleggspoeng skal 

videreføres, mener NFFL det er urimelig at kap.6A-skolene som tilbyr minimum et fullt skoleår, ikke 

skal utløse to tilleggspoeng. 

På linje med folkehøyskolene, er kap.6A-skoler en del av ikke-formell utdanning i Norge og mottar 

statstilskudd til drift. Hverken folkehøyskoler eller kap.6A-skoler er nivåplassert i henhold til nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk. Selv om ikke-formell utdanning ikke er nivåplassert, er det klart at de fem 

kap.6A-skolene som NFFL representerer, har et høyt faglig nivå som ligger over videregående 

opplæring. De fire kunstskolene som NFFL representerer er for eksempel viktige skoler for å 

opparbeide nødvendige ferdigheter for å bli tatt opp til høyere utdanning innen visuell kunst.  

Hvis ordningen med tilleggspoeng skal videreføres, bør studenter ved kap.6A-skolene som tilbyr 

minimum et fullt skoleår,  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.  

NFFL takker for muligheten til å komme med innspill til NOU 2022:17. NFFL håper 

Kunnskapsdepartementet vil jobbe for en mer rettferdig ordning mellom skoleinstitusjoner i 

ordningen for å rangere søkere i opptak til høyere utdanning og at kap.6A-skoler som tilbyr minimum 

et fullt skoleår, behandles likt som for eksempel folkehøyskoler.  

 

 


