Felles høringssvar til fagskolers forskrifter
ONF – Organisasjon for Norske Fagskolestudenter viser til brev av 23.02.2017 og takker for
muligheten til å avgi høringssvar på ovennevnte høring.
ONF står som høringsinstans for flere av fagskolene som nå fastsetter sine forskrifter for
opptak, eksamen, studier og klagebehandling. Vi har derfor valgt å svare med generelle
merknader til høringene for å gjøre oppmerksom på punkter ONF har erfart kan være en
utfordring og som det er viktig at tas hensyn til.
Studentbetaling til formål som kommer studentene til gode
ONF erfarer at det varierer om, til hvilke formål og hvor mye fagskoler krever inn i
studentbetaling fra studentene. Med studentbetaling mener vi her skolepenger eller andre
avgifter knyttet til studiet. Både private fagskoler og offentlige fagskoler kan fastsette en
form for studentbetaling så fremt det ikke ved tildeling av offentlige tilskudd er forutsatt av
utdanningen skal være gratis jf. §16 i fagskoleloven, at egenbetalingen kommer studentene
til gode og er i tråd med fagskolelovens formål jf. § 1.
ONF er gjort oppmerksomme på at enkelte offentlige og private fagskoler ikke har anledning
til å kreve noen form for studentbetaling selv til formål som kommer studentene til gode.
Det skaper en unødvendig hindring for å tilknytte fagskolen en studentsamskipnad eller
annen velferdsorganisasjon i framtiden og for studentdemokratiet dersom de ønsker å
melde fagskolen inn i interesseorganisasjon for studenter som ONF – Organisasjon for
Norske Fagskolestudenter. ONF ber derfor fagskoler vurdere om å forskriftsfeste at
fagskolen kan ta studentbetaling til formål som kommer studentene til gode, herunder
studentvelferd og studentdemokratiet.
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Rett til adgang til eksamen
I forskriften framgår det hvilke krav som må oppfylles for at studenten får rett til å gå opp til
eksamen. ONF mener det er fordelaktig at fagskoler vurderer krav som bør tilknyttes retten
til å gå opp til eksamen utover å være tatt opp som student. Der det stilles flere krav vil det
bidra til en tydeligere forpliktelse fra studentenes side ovenfor fagskolen og gi økt
forutberegnelighet for institusjonene. Slike krav kan variere etter eierskapsform og lokale
retningslinjer fagskolen er underlagt.
Eksempler fra fagskolers forskrifter og forskriftene til høyskoler og universitet er følgende:
- Er semesterregistrert som student ved fagskolen
- Har betalt avgifter knytter til studiet (studieavgift, eksamensavgift, skolepenger,
semesteravgift eller lignende)
- Har signert studiekontrakt
- Har bestått arbeidskravene fastsatt i studieplanen.
De fagskolene som er tilknyttet en studentsamskipnad kan legge til krav i forskriften om at
studenter må betale semesteravgift til samskipnaden for adgang til eksamen ved
utdanningsinstitusjonen1, på samme måte som samskipnadsloven og forskriften pålegger
dette for høyskoler og universitet.
Upartisk og faglig betryggende vurdering av eksamen og annet arbeid
Studenter på fagskoler har rett på at deres læringsutbytte blir prøvet på en upartisk og faglig
betryggende måte jf. §6 fgskol første ledd. For å ivareta dette bør skriftlige eksamener og
andre avsluttende oppgaver anonymiseres i størst mulig grad slik at kandidatens identitet så
langt dette er praktisk mulig ikke gjøres kjent for sensor. Eksempelvis ved at studentene får
tilgang på kandidatnummer som de markerer besvarelsen med. I tilfeller hvor studenter kan
levere med sitt eget navn på besvarelsen oppleves det ikke upartisk og er mindre
betryggende for studentene. Høyskoler og universitet har ordning med kandidatnummer
gjennom Felles studentsystem FSAT og deres tjeneste StudentWeb. Fagskoler har i dag ikke
tilsvarende system og ONF ber derfor fagskolen selv vurdere hvordan de kan sikre en
upartisk eksamensordning.

1

§10 studentsamskipnadsloven ”Den som ikke betaler semesteravgiften, får ikke adgang til eksamen ved
utdanningsinstitusjonen”.
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Klaging på karakter ved eksamen
Studenter som klager på karakterer ved eksamen har rett til ny sensur. I disse tilfellene er
anbefaler ONF og tydeliggjøre at klagesensorer ikke opplyses om kandidatens karakter.

Med vennlig hilsen,
Organisasjon for norske fagskolestudenter
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