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FS-15-030 Høring: Forslag til felles FS-rutiner for behandling av 
Forkursstudenter til ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert 
masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs  
 

1. Bakgrunn 

UHR lanserte i november 2015 ny Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og 

integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs. Se vedlegg.  

Planleggingsgruppa for FS diskuterte rutiner for forkursstudentene i sine møter i desember 2014 og i 

februar 2015. I februar ble det bestemt at noen institusjoner med forkurs skulle ha møte med FSAT 

for å diskutere problemstillingen inngående. Møtet ble gjennomført 5. mars og er bakgrunnen for 

forslagene i notatet. Til stede var representanter for FSAT, HiST, HiB, HiT, UiA, UiS og Lånekassen.  

Dette notatet foreslår felles rutiner for behandling av forkursstudentene i FS. Bakgrunnen for 

løsningen er å lage nasjonale rutiner for behandling av forkursstudentene og å lette rapportering av 

studieomfang for studentene til Statens lånekasse for utdanning.  

 

2. Forslag til felles rutiner for behandling av forkursstudenter i FS 

2a) Utdanningsplan, emner, emnekombinasjoner og vitnemål 

Ny plan for forkurs fastslår at «Læringsutbytte oppnås på grunnlag av opptakskravet til 
og gjennomføringen av utdanningen». Dette tilsier at det bør lages en utdanningsplan for 
forkursstudentene i FS. Forkursstudentene kan da automatisk meldes til aktuelle emner eller de kan 
selv velge emnene de skal avlegge. Videre kan utdanningsplanen brukes til å beregne gjennomført 
utdanning i etterkant. Rent teknisk betyr det at det bør utvikles emner og emnekombinasjoner som 
tilsvarer de mulige veiene til å oppnå det ønskete læringsutbyttet.  
 
Vi ser for oss en løsning med maks 6 emner og maks 3 emnekombinasjoner vil være tilstrekkelig: 

- Emnekombinasjon A: «Ettårig forkurs for treårig ingeniørutdanning med følgende emner 
o Matematikk  
o Fysikk  
o Kommunikasjon og norsk 
o Teknologi og samfunn 



- Emnekombinasjon B: «Realfagskurs 1 semester» 
o Matematikk – 1 semester 
o Fysikk – 1 semester 

- Eventuelt: Emnekombinasjon C: «Realfagskurs årsstudium» 
o Matematikk  
o Fysikk  

 
Spørsmål som ønskes besvart:  

- Finnes det andre aktuelle emner og emnekombinasjoner? 

- Vil Realfagskursets vekting av emnene Matematikk og Fysikk for Realfagskurset ha annen 

vekting enn emnene Matematikk og Fysikk for Ettårig forkurs? 

 

2b) Opptakskrav:  

Avhengig av forkunnskaper opererer den nye nasjonale planen med tre ulike opptaksgrupper til 

forkurset: 

- Opptaksgruppe I til forkurset 
Enten: avlagt og bestått godkjent fag- eller svenneprøve eller oppnådd yrkeskompetanse 
Eller bestått Vg2 (VKI) fra andre utdanningsprogram enn studiespesialiserende retning 
(allmennfaglig studieretning) eller tilsvarende realkompetanse. 

- Opptaksgruppe II til forkurset 
Bestått grunnskole og minst 5 års arbeidserfaring tilsvarende heltid, eventuelt en 
kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på til sammen 5 år. 

 
- Opptaksgruppe III til forkurset og opptakskravet til realfagskurset 

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. 
 

Vi ser for oss følgende aktuelle emnekombinasjoner for de ulike opptaksgruppene: 

- For emnekombinasjon A: Opptaksgruppene I, II og III 

- For emnekombinasjon B: Opptaksgruppe III 

- For emnekombinasjon C: Opptaksgruppe III 

Spørsmål som ønskes besvart: 

- Finnes det flere muligheter for emnekombinasjon mot opptaksgruppe? 

- Er det ønskelig å melde forkursstudenten direkte på den emnekombinasjon forkursstudenten 

skal velge eller kan denne velges av studenten selv i utdanningsplanen? Bør det lages egne 

søknadsalternativ med opptak direkte til emnekombinasjon for å kunne foreslå 

utdanningsplan direkte etter opptak? 

- Er det ønskelig med en algoritme for å beregne poeng for opptaksgrunnlaget ut fra Nasjonal 

Vitnemålsdatabase (NVB)? 

 

 

 



2c) Beregning av omfang:  

Ny nasjonal plan for forkursene angir forkursets omfang til ett studieår, tilsvarende 1600-1700 timer.  

Emnene har følgende omfang: 

-  Matematikk med et omfang på 40 % av et helt år 
-  Fysikk med et omfang på 25 % av et helt år 
- Kommunikasjon og norsk med et omfang på 25 % av et helt år 
- Teknologi og samfunn med et omfang på 10 % av et helt år 

 
I FS for øvrig opereres det med ulike vektingstyper for å angi for eksempel antall 

Studiepoeng (SP) eller Fagskolepoeng (FP). Normert antall av vektingstypene pr. semester 

kan angis for hver vektingstype.  

Emnene som tilbys under forkursordningen er ikke på universitets- og høyskolenivå og kan 

derfor ikke angis i studiepoeng. Det finnes heller ikke andre vektingstyper i FS i dag som 

passer for vekting av forkursemnene.  

Det foreslås derfor å angi en ny vektingstype Forkurspoeng (FK) for å kunne angi % -vis 

omfang for forkursemnene.   

Spørsmål som ønskes besvart:  

- Vil Realfagskurset tilbys som både halvtårsstudium og årsstudium? 

- Vil Realfagskurset gjennomført på et halvt år innebære en vektingsreduksjon i forhold til 

årskurset? 

2d) «Fritak» 

Ny nasjonal plan for forkursene opererer med begrepet fritak, et begrep som ble vedtatt fjernet fra 

FS med innføring av ny godkjenningsmodul. I FS skal det ikke registreres hva en student er «fritatt fra 

å avlegge», men hvilke resultater studenten faktisk har avlagt.  Godkjenningsmodulen brukes for å 

registrere og innpasse ekstern utdanning, og i bildet Utdanningsplan i Programstudentmodulen 

erstattes elementer i en individuell utdanningsplan med resultater registrert i Godkjenningsmodulen. 

Emneerstatninger i utdanningsplan gir et resultat om som teknisk sett dekker det som i nasjonal plan 

omtales som «fritak».   

For forkursstudentene er det aktuelt å innpasse utdanning fra videregående skoles nivå. Det er 

derfor ønskelig å kunne innpasse vurderinger fra Vitnemål og Kompetansebevis fra videregående 

skole. FS utreder muligheten for å hente data som ligger i Nasjonal Vitnemålsdatabase (NVB) slik at 

disse kan innpasses for å beregne oppnådd kvalifikasjon.  

2e) Karakterutskrift og Vitnemål 

Forkursstudentene skal ha utstedt vitnemål hvor det fremgår hvilket omfang utdanningen består i. 

Det foreslås at vitnemål kun utstedes hvis hele Årskurset eller hele Realfagskurset er oppnådd, på 

samme måte som for Fagskolestudenter. Karakterutskrift og vitnemål bør angi at studiet er på 

videregående skoles nivå og hva Forkurspoeng (FK) innebærer.  



3. Rapportering av omfang til Lånekassen 

I dag utfører institusjonenes ansatte en del registreringer i Arbeidsflaten til Lånekassen, slik at 

forkursstudentenes studieomfang rapporteres til Lånekassen og lån kan utbetales. I prosessen må 

studenten klargjøre hvilke emner vedkommende skal ha og studieadministrasjonen må regne ut 

omfanget av studiene. Arbeidet foregår under semesterstart i en presset periode for 

studieadministrasjonen. Forlenget saksbehandlingstid betyr senere utbetalt lån for 

forkursstudentene. Dette tilsier at automatisk rapportering fra FS er å foretrekke.  

Ved å gi forkursstudentene en utdanningsplan slik det foreslås i dette notatet vil mange av dagens 

utfordringer mot Lånekassen falle på plass. Studenten kan selv bekrefte hvilke emner vedkommende 

skal ta og dermed har man en gyldig avtale mellom institusjon og student. Omfanget for de avtalte 

emnene kan videre rapporteres til Lånekassen. Studenten blir dermed ansvarlig for å avklare 

studiebelastning og sluttføre saksbehandlingen. Studieadministrativt ansatte slipper å gå inn i 

Lånekassens Arbeidsflate og kan saksbehandle direkte i fagsystemet FS.  

Rapportering av bestått studium for å omgjøre lån til stipend rapporteres når hele kvalifikasjonen er 

oppnådd, på samme måte som for rapportering for Fagskolestudenter.  

FSAT vil i samarbeid med Lånekassen vurdere hvorvidt rapporteringen skal foregå via dagens 

løsninger for rapportering til Lånekassen eller om det skal utvikles nye løsninger for dette. Denne 

rapporteringsløsningen vil ikke være på plass for studieåret 2015/2016. 

 

4. Høringsfrist 

Det er ønskelig med snarlig avklaring på institusjonenes vurdering av rutinene slik at de kan benyttes 

for opptak til studieåret 2015/2016. Ved bruk av felles rutiner kan det høstes nødvendige erfaringer 

for om rutinene vil kunne brukes for fremtidig rapportering av studieomfang til Lånekassen. 

Høringsfrist settes til mandag 13. april 

 

 


