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Hei 
 
Det kan fungere hos oss, og det hadde vært fantastisk å slippe manuell telling på disse rapportene.  
 
Noen kommentarer/forbehold: 
 
Videreutdanning for lærere/barnehagelærere: Enig i at de to gruppene må kunne skilles på NUS-
kode. Vi har stort sett definert dette inn i egne studieprogram, så for oss vil metoden som skisseres 
funke ganske bra. Ett forbehold: Videreutdanning i småbarnsped og barnehageped er definert som to 
ulike studieprogram på 30 studiepoeng hver, men de som tar begge to rapporteres som fullført på 60 
studiepoeng. Det bør derfor være sånn at de som har tatt 60 studiepoeng på to forskjellige program, 
men hvor emnene på de to programmene er knyttet til samme fagkode summeres opp til fullført 60 
studiepoeng hos DBH.   
 
Jeg leser forslaget slik at rapportering er knyttet til antall gjennomførte studiepoeng innenfor et 
program/fagtype og ikke at det ligger en forekomst i tabellen oppnådd kvalifikasjon, og dette er en 
forutsetning for at denne rapporteringen skal fungere i henhold til bestillingen fra KD. 
 
Når det gjelder fagvalg for uteksaminerte grunnskolelærere, så er utfordringen på 4-årig GLU at 
emner kan være obligatoriske selv om de er fagvalg. På GLU5-10 ved UiS er det for eksempel 
obligatorisk å ta enten 60 studiepoeng norsk eller 60 studiepoeng matematikk, men dette skal telles 
som fagvalg ved rapporteringen til DBH siden det ifølge rammeplanen kun er pedagogikken som er 
obligatorisk. På GLU1-7 må uttrekket kunne skille mellom obligatorisk norsk og matte og valgfri norsk 
og matte. Det vil heller ikke være nok å sjekke om emnene har valgstatus O eller V i 
utdanningsplanen, siden vi bygger opp emnekombinasjonene våre slik at emnene innenfor et veivalg 
er obligatoriske når studenten først har fått innvilget et veivalg.    
 
Femårig GLU kjenner jeg ikke så godt siden vi fortsatt ikke har rapportert noen ferdige kandidater 
her, men jeg tror den løsningen som skisseres vil fungere. Det høres ut som om det kreves noe 
manuell registrering på masteroppgaver, men det vil uansett være mindre krevende enn den 
manuelle tellingen vi holder på med i dag.  
 
  
Hilsen Sara  
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