
Tilbakemelding fra HIØ vedr høring om felles FS-rutiner for 

behandling av Forkurs og Realfagskurs 
 

Høringen ble diskutert i et møte i studiestedsadministrasjonen Fredrikstad hvor avd. for ingeniørfag 

holder til tirsdag 7.april. Tilstede var eksamenskonsulent Tove Ødegaard, studiekonsulent Lisbeth 

Spondalen, FS superbruker Nina Buskoven, rådgiver i studie- og forskningsenheten Ragnar Knudsen 

og teamleder Hedvig Bergem. 

Ved HiØ finnes det allerede ulike studieprogram, emner og emnekombinasjoner for Forkurs og 

Realfagskurs. Dette er organisert som to ulike programmer, med to ulike opptak (vår og høst). 

Emnene er også allerede vektet i FS med Belastningsprosent (PR) som rapporteres til Lånekassa.  

Til punkt 2 a:  
- For oss er det kun emnekombinasjon A og B som er aktuelle, og slik vi ser det finnes det ikke 

andre aktuelle kombinasjoner 

- Realfagskursets emner har en annen vekting enn tilsvarende emner i Forkurs.  

Pr. i dag er vektingen på Realfagskursets matematikk 60,6 % og fysikk er 42,4 %, ettersom 

dette er et fulltidsstudium over ett semester. 

I Forkurs er matematikk- og fysikk-emnene vektet med en lavere prosent ettersom Forkurset 

også inneholder andre emner og alle emnene til sammen blir 100%.  Forkurset  er et 

fulltidsstudium over 2 semestre. 

- Ved HiØ blir du tatt opp til enten Forkurs eller Realfagskurs, og emnekombinasjonene 

tilhører forskjellige program og emnene har ulike emnekoder avhengig av hvilke program det 

tilhører.  

Til punkt 2 b:  
- Ved HiØ har vi to separate opptak: gruppe I og II er aktuelle søkere til Forkurs og gruppe III 

søker på Realfagskurs.  

- Det er ikke aktuelt for studentene å velge emnekombinasjon, fordi det er bare er én aktuell 

kombinasjon pr program (enten fullt Forkurs eller halvårig Realfagskurs). Studentene får 

dermed ikke noe valg i et og samme opptak  

Til punkt 2 c:  
- Ved HiØ tilbys Realfagskurset kun som halvårsstudium 

- Ved HiØ har vi allerede et eget vektingssystem med belastningsprosent (PR) tilsvarende det 

som er foreslått som Forkurspoeng (FK)  

- Vi ser imidlertid en mulig utfordring ved at Forkurspoeng skal brukes til Realfagskurset når 

begge kurs tilsvarer 100 %, men inneholder ulik mengde emner med ulik vekting. Det ene 

studiet går over et halvt år, det andre over ett år, men begge er heltidsstudier. Vi er litt usikre 

på hvordan Forkurspoengene er tenkt brukt og om det vil skape problemer på tvers av 

programmene.    



Til punkt 2 d:  
- Det er etter ny nasjonal plan for ettårig forkurs færre fag som skal kunne gi fritak. Det er 

ønskelig med felles retningslinjer, slik at det ikke blir forskjellsbehandling mellom 

institusjonene. Det er også ønskelig med en felles rutinebeskrivelse fra FS for behandling av 

innpassing i Forkurset, med utgangspunkt i data fra NVB.    

Til punkt 2e:  
- Ved HiØ får studenter på Realfagskurset pr i dag kun karakterutskrift, uavhengig av om alt er 

bestått eller ikke.  Studenter som har bestått hele Forkurset får et vitnemål generert fra FS, 

basert på utdanningsplanen, mens studenter som ikke har bestått alt kun får en 

karakterutskrift. Vi noterer oss at det i ny Nasjonal plan for ettårig forkurs §6 står at også 

bestått Realfagskurset skal gi vitnemål fra neste studieår.  

Til punkt 3:   
- Vi synes det er svært positivt med felles rapportering av studentstatus og studieomfang, 

ettersom dette i dag gjøres manuelt og dermed er personavhengig og sårbart.    

- Ved HiØ bekrefter studentene utdanningsplanen sin allerede, både på Forkurs og 

Realfagskurs, og mye burde ligge til rette for at rapportering av studentstatus og 

studieomfang dermed kan automatiseres.  
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