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Felles FS-rutiner for behandling av Forkursstudenter til ettårig 

forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert 
masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig 

realfagskurs 

 

UHR lanserte i november 2014 ny Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig 
ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs.  
 
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.  
 
Etter møtet laget FSAT en høringssak (FS-15-030) med forslag til felles rutiner for 
behandling av forkursstudentene i FS. Målet var å lage nasjonale rutiner for 
behandling av forkursstudentene og å lette rapportering av studieomfang for 
studentene til Statens lånekasse for utdanning. Det ble foreslått forslag til rutiner 
med noen konkrete problemstillinger man ønsket svar på.  
 
FSAT mottok høringssvar fra HiAls, HiOA, HiST, HiT, HiØ, UiS og UiT. Disse er 
vedlagt og diskutert i notatet..  
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1. Vedtaksforslag på bakgrunn av høringssvarene 

 
1. For forkursstudenter benyttes følgende tre emnekombinasjoner:  

- 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 

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

 
2. Følgende emnekombinasjoner benyttes for de ulike opptaksgruppene: 

- For emnekombinasjon A: Opptaksgruppene I, II og III 

- For emnekombinasjon B: Opptaksgruppe III 

- For emnekombinasjon C: Opptaksgruppe III 

Institusjonene må være klar over at å tilby emnekombinasjon A for 
Opptaksgruppe III kan skape ekstraarbeid i forbindelse med rapportering av 
arbeidsomfang til Lånekassen.  
 
3. Vektingstypen Forkurspoeng (FK) opprettes for å angi arbeidsomfang 

for forkursemnene. 
 
4. Det foreslås en utredning om muligheten for å hente data fra NVB til FS, 

inkludert Kompetansebevis, og at dette settes på arbeidsplanen.  
 

5. Vitnemål kan kun tildeles hvis hele Årskurset eller hele Realfagskurset er 
oppnådd. Karakterutskrift og vitnemålet skal angi at studiet er på 
videregående skoles nivå og ha en beskrivelse av studiets omfang. 
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2. Høringssvarene 

2a) Utdanningsplan, emner, emnekombinasjoner og vitnemål 
Alle høringssvarene støtter at man benytter utdanningsplaner for forkursstudentene, 
noe som vil lette administrasjonen av studentgruppen og rapportering til 
Lånekassen. Alle institusjonene som svarer tilbyr forkurs over 1 år, men svært få 
tilbyr realfagskurset over 1 semester.  
 
Høringssvarene viser behovet for de tre foreslåtte varianter av emnekombinasjoner 
med tilhørende emner, men det er kun UiS som vil ha behov for alle 
emnekombinasjonene. Det er ikke behov for flere emnekombinasjoner. 

  
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. 

 
Følgende emnekombinasjoner ble foreslått for de ulike opptaksgruppene i 
høringsforslaget: 

- For emnekombinasjon A: Opptaksgruppene I, II og III 

- For emnekombinasjon B: Opptaksgruppe III 

- For emnekombinasjon C: Opptaksgruppe III 

HiAls og UiS mener opptaksgruppe III ikke er relevant for emnekombinasjon A, 
fordi de vil begrense mulighet for fritak og innpassing. HiOA, HiST og UiT tilbyr 
ikke eget Opptaksstudieprogram for de som ønsker å ta Realfagskurset og har behov 
for å tilby emnekombinasjon A for Opptaksgruppe III.  
 

HiST ønsker utredet muligheten til å knytte personer på ulike emnekombinasjoner mot ulike 

klasser.  
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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 høringsforslaget ble det foreslått å opprett en ny vektingstype; Forkurspoeng (FK), 
for å kunne angi arbeidsomfang for forkursemnene.   
 
Bortsett fra HiØ, mener høringsinstitusjonene det kan være riktig å opprette 
vektingstypen Forkurspoeng (FK). HiØ mener vektingstypen kan skape problemer 
med belastningsprosent hvis det finnes vektingsreduksjonsregler. FSAT har forhørt 
seg med Lånekassen om dette og det vil ikke være noen utfordring så lenge 
belastningen på Matte og Fysikk over 1 semester er 65% av et årsstudium og lån 
tildeles med minimum 50% av et årsstudium. 
 
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.   
Høringsinstitusjonene støtter i hovedsak denne tilnærmingen. HiOA mener likevel 
registrering av fritak er ressursbesparende og velegnet for å forkursemnene 
«Kommunikasjon og norsk» og «Teknologi og samfunn, for forkurssøkere uten 
GSK. HiST ønsker også å beholde muligheten for å registrere fritak.  
UiS anbefaler å ikke ta opp forkursstudenter med GSK på fullt forkurs, for å 
begrense behovet for å registrere fritak og innpassing.  
 
Høringsinstitusjonene støtter at FS utreder muligheten for å hente data som ligger i 
Nasjonal Vitnemålsdatabase (NVB) slik at disse kan innpasses for å beregne 
oppnådd kvalifikasjon. Flere institusjoner påpeker at dette forutsetter at NVB 
inneholder Kompetansebevis i tillegg til vitnemål.  
 
2e) Karakterutskrift og Vitnemål 
Alle høringssvarene, bortsett fra HiST, mener at vitnemål kun utstedes hvis hele 
Årskurset eller hele Realfagskurset er oppnådd, ev. med nødvendige innpassinger.  
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3. Rapportering av omfang til Lånekassen 

Institusjonenes ansatte har til nå registrert arbeidsomfang for forkursstudentene i 
Arbeidsflaten til Lånekassen manuelt. Som et resultat av møtet har Lånekassen endret 
sin behandling av forkursstudentene. Lånekassen vil nå gi lån til forkursstudentene 
uten behov for registrering i Arbeidsflaten, så lenge de er registrert på en av de tre 
emnekombinasjonene. Institusjonene vil derfor unngå manuell registrering i 
Arbeidsflaten for denne gruppen. Samtidig har Lånekassen signalisert at de da ikke 
vil prioritere utvikling av egne webservices for denne gruppen.   
Bruk av vektingsreduksjoner kan bety  manuell registreing i Arbeidsflaten. Det 
samme gjelder hvis forkursstudenter er registrert på en av de tre foreslåtte 
emnekombinasjonene, men institusjonene fjerner emner i etterkant. Lånekassen 
ønsker at institusjoner med slike løsninger tar kontakt. Se også sak 5 
«Videreutvikling av integrasjoner mellom FS og Lånekassen». 
 
 
 


