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Norge er et av få land som baserer opptak til høyere utdanning utelukkende på
karaktersnitt fra videregående skole. I andre land er det vanlig med eksempelvis
motivasjonsbrev, intervjuer, anbefalingsbrev fra lærere og krav til relevant arbeid.
En mer sammensatt modell sikrer at utdanningsinstitusjonene får velge
kandidater ut fra en helhetlig profil.
I Norge gir vi også ekstra poeng for diverse fag eller andre kriterier. Å gi to ekstra
poeng for å ha gått et år på folkehøyskole signaliserer at et år på folkehøyskole
gjør en person mer attraktiv som kandidat til høyere utdanning enn noen som for
eksempel har jobbet et år.
Det er samfunnsøkonomisk ønskelig at personer begynner å studere så tidlig som
mulig, slik at de kan delta i arbeidslivet så tidlig som mulig. Derfor er det også
ulogisk å premiere personer som venter med å påbegynne studier ved å tildele
alderspoeng.
På den andre siden mener Høyres Studenter at realfags- og språkpoeng, samt
poeng for gjennomført førstegangstjeneste stimulerer til gode valg, og bidrar til at
norske elever utvikler egenskaper som er høyst etterlengtet, nemlig gode
språkkunnskaper i fremmedspråk og realfagskunnskap. Sistnevnte er Norge særlig
dårlig på i internasjonal kontekst. Derfor er det viktig at vi understreker at det er
ønskelig at norske elever fordyper seg i realfag.
Høyres studenter vil:
• Fjerne alderspoeng ved opptak til høyere utdanning.
• Fjerne tilleggspoeng for folkehøyskole ved opptak til høyere utdanning
samtidig som man kraftig reduserer offentlig støtte til folkehøyskoler.
• Ta sterk avstand fra å innføre elementer av loddtrekning i opptaket til
høyere utdannelse, slik opptaksutvalget vurderer.
• Gjennomgå opptakssystemet med sikte på en mer treffende modell, hvor
eksempelvis motivasjonsbrev, anbefalingsbrev og intervjuer benyttes til å
sikre at de best egnede kandidatene kommer inn på studieretningene.
• At førstegangsvitnemålet skal være gyldig to år etter fullført videregående
opplæring, ikke til og med 21 år.
• Fjerne enhver form for kvotering ved opptak til høyere utdanning, herunder
kvotering på bakgrunn av kjønn og kvotering av personer fra særegne
geografiske områder og etnisiteter. Der kjønnskvotering likevel benyttes må

ordningen være kjønnssymmetrisk, og automatisk tre i kraft eller avsluttes
dersom kjønnsbalansen når et forhåndsdefinert mål.

