Beredskap og vurderinger av gjennomføring av fagskoleopptaket 2020
Oppdatert 18. mars 2020
Hovedmilepæler for gjennomføring av fagskoleopptaket 2020:
Søknadsfrist er 15. april
Saksbehandling av søkere innen 13.mai
Opptakskjøring 14. mai
Under vurderer vi hva Unit kan gjøre overfor de ulike gruppene som er involvert i
fagskoleopptaket for å sikre gjennomføringen av opptaket.
Søkere
Vi bør unngå at mange søkere venter til siste frist med å søke i tilfelle de blir syke og ikke får
søkt.
Innen UH-opptaket har vi erfaring med at mange venter til siste frist med å søke. I 2019 ble
nesten 20 % av søknadene (ca. 26 000) registrert 14. og 15. april.
Søkere kan søke om å få registrert en søknad etter fristen. Søkeren må dokumentere at
vedkommende hadde en gyldig grunn til å være forhindret fra å registrere søknaden sin
innen fristen. Unit må vurdere hvor strenge vi skal være med dokumentasjon av dette, for
ikke å legge ekstra press på helsetjenesten. Unit må også ha kapasitet til å behandle et økt
antall søknader om søking etter fristen.
Aktuelle tiltak:
• Informere på nettside og facebook om at alle må søke tidlig og ikke utsette til siste
frist i tilfelle sykdom.
• Vurdere hvilken dokumentasjon som bør kreves for å innvilge søknad etter frist.

Saksbehandling
Risikoen for at fagskolene får redusert kapasitet til saksbehandling.
Fagskolene vil ha redusert kapasitet til saksbehandling av søknader pga. sykdom og
omsorgsarbeid pga. stengte skoler og barnehager.
Ansatte ved fagskolene kan bli beordret til å gjennomføre andre kritiske oppgaver.
Dette kan føre til at søkere får sent beskjed om dokumentasjon som mangler, slik at de ikke
rekker å skaffe nødvendig dokumentasjon. Dette kan også føre til at ikke alle søknader er
behandlet innen hovedopptaket kjøres 14. mai. I år må alle fagskoler saksbehandle egne
søknader, det betyr at opptaket kan kjøres selv om noen fagskoler ikke har fått
saksbehandlet alle søknadene sine. Fagskolene kan etter hovedopptaket legge studier ut på
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Ledige studieplasser. Det kjøres ukentlig opptak fra og med 28. mai til 2. september, slik at
søknader til studier med ledige plasser kan fylles fortløpende.
Tiltak:
• Fagskolene må utarbeide en plan for saksbehandling, og gi beskjed snarest til Unit
hvis man ligger etter planen.
• Unit må ha oversikt over status for saksbehandling ukentlig frem til opptaket kjøres
14. mai.

Risiko for at søkerne ikke får dokumentert opptaksgrunnlaget de søker med.
Det er varslet at det kan bli både problemer med å avholde eksamen og utskriving av
dokumentasjon, slik at Unit bør vurdere hvordan dette kan påvirke gjennomføring av
opptaket.
For å kunne gjennomføre saksbehandling er det sentralt å se på fordeling av søkere på de
ulike opptaksgrunnlagene. Oversikt hentet fra DBH:
Annet

GSK

REA

YRK

Anntall
studenter
høsten 2019

1240

3970

2100

10990

Prosentandel

6,8

21,7

11,5

60,1

GSK: Generell studiekompetanse. Personer som har fullført og bestått 3-årig videregående utdanning
ved et studieforberedende program eller fagopplæring med fag-/svennebrev med allmennfaglig
påbygning eller som har yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen og som oppfyller bestemte
fagkrav, jf. Samordna opptaks oversikt.
REA: Realkompetanse. Personer som ikke oppfyller det formelle opptakskravet kan tas opp på bakgrunn
av realfagskompetanse. En søkers realfagskompetanse skal vurderes med utgangspunkt i søkers totale
kvalifikasjoner (relevant yrkeserfaring, utdanning, deltakelse i organisasjoner med mer). Søkere som
ønsker å bli realkompetansevurdert må ha en alder som er minst normalalderen for fullført aktuell
videregående opplæring (19 år).
YRK: Yrkesfaglig kompetanse. Personer som søker på grunnlag av yrkesfaglig utdanning og relevante
fag-/svennebrev og vitnemål.
ANN: Annet kompetansegrunnlag.

Over 70% av søkere har enten yrkesfaglig bakgrunn eller realkompetanse, og for disse
gruppene er det kun de søkerne som avlegger fag/svenneprøve i år som blir berørt. De andre
vil ha all dokumentasjon til søknadsfristens utløp. For de som avlegger fag/svenneprøve til
høsten så skal de dokumentere at de er meldt til prøven inne søknadsfristen. Dersom det
ikke er mulig å fremskaffe denne dokumentasjonen pga pandemien så kan en be søkerne
dokumentere dette med lærekontrakten.
For søkere som søker på bakgrunn av GSK så må de være kvalifisert i hovedopptaket. Søkere
som fullfører og består videregående opplæring i juni 2020, vil kvalifisere etter at vitnemålet
er utstedt. Tilbakemeldinger fra fagskolene tyder på at det få søkere som kommer rett fra
videregående skole. Det vil derfor ikke få stor betydning for årets opptak dersom
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vitnemålsutstedelse blir forsinket. Unit må for disse søknadene forholde seg til de
retningslinjer Udir kommer med.
Gjennomsnittsalder på søkerne er hittil i opptaket 28 år. Det vil derfor ikke være stort
omfang av søkere som ikke kan dokumentere opptaksgrunnlag innen fristen 15. april.

Gjennomføring av opptaksprøver
Risiko for at opptaksprøver ikke kan gjennomføres.
Flere læresteder har studier med opptaksprøver. De fleste opptaksprøvene er arbeider som
leveres digitalt, men noen studier har opptaksprøver med oppmøte. Lokførerutdanning har
flere tester som krever oppmøte.
Tiltak:
• Unit vil be saksbehandlere å starte nå med saksbehandling..
• Oppfordre søkere som skal avlegge fag/svenneprøve om å melde seg så tidlig som
mulig, slik at de kan dokumentere dette. Dersom de hevder at de er oppmeldt men
ikke kan dokumentere, kan de laste opp lærekontrakten for å sannsynliggjøre at de
skal avlegge prøven til høsten
• Vurdere om vi må utsette hovedopptaket i sin helhet eller om utvalgte læresteder
kan unntas første opptakskjøring
• Fagskoler med opptaksprøver som krever fremmøte må vurdere hvordan disse kan
gjennomføres.

Kapasitet hos Unit
Risiko for redusert kapasitet i Unit over lenger tid pga. sykdom og omsorgsarbeid pga.
stengte skoler og barnehager, i tillegg til at den aktuelle situasjonen fører til merarbeid.
Situasjonen kan føre til merarbeid på grunn av:
• Flere henvendelser fra søkere om at de ikke får skaffet dokumentasjon
• Flere søknader om å registrere søknad etter fristen må behandles
• Beredskapsplaner må utarbeides
• Kommunikasjon med KD, Nokut, fagskolene og internt om håndtering av situasjonen
Tiltak:
Hvis situasjonene vedvarer over tid, må Unit og KD avgjøre hvilke kjerneoppgaver som må
gjennomføres etter tidsplanen og hvilke oppgaver som kan forskyves.
For at selve opptaket skal kunne kjøres må opptaks-appen bli ferdigstilt innen 1. mai og vi
må ha bemanning til selve opptakskjøringen. Unit må også vurdere om det kan finnes
kritiske feil i saksbehandlerapplikasjonen som kan medføre at søkergrupper ikke kan
saksbehandles ferdig. Eventuelle slike feil kan oppdages dersom fagskolene starter
saksbehandlingen allerede nå. Unit må ha bemanning til feilretting.
Kjøringen av hovedopptaket er planlagt 14. mai, slik at man har en sikkerhetsmargin på 6
dager. Hovedopptaket kan altså utsettes i 5 dager, og hvis alt går bra, så vil søkerne likevel få
svar senest 20. mai.
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Avhengighet av andre systemer og organisasjoner
Risiko for at andre systemer og organisasjoner som man er avhengig av for å gjennomføre
opptaket har redusert kapasitet.
All saksbehandling og opptakskjøring gjøres i system som er utviklet av Unit.
USIT er driftsleverandør for SO-systemene. Hvis USIT ikke har kapasitet til å drifte systemene
og rette feil, for eksempel hvis søkerportalen, saksbehandlerapplikasjonen eller
opptaksapplikasjonen går ned, kan ikke opptaket gjennomføres.
Tiltak:
Lage plan og oversikt over kapasiteten på systemer vi er avhengige av.

Oppsummering av tiltak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informere på nettside og facebook om at alle må søke tidlig og ikke utsette til siste
frist i tilfelle sykdom.
Vurdere hvilken dokumentasjon som bør kreves for å innvilge søknad etter frist.
Fagskolene må utarbeide en plan for saksbehandling, og gi beskjed snarest til Unit
hvis man ligger etter planen.
Unit må ha ukentlig oversikt over status for saksbehandling frem til opptaket kjøres
14. mai.
Unit vil be saksbehandlere å starte nå med saksbehandling
Oppfordre søkere som skal avlegge fag/svenneprøve om å laste opp dokumentasjon
på dette så tidlig som mulig.
Fagskoler med opptaksprøver som krever fremmøte må vurdere hvordan disse kan
gjennomføres.
Ansatte i Unit må følge nasjonale råd og retningslinjer for smittevern
Ansatte i Unit må følge Units retningslinjer om hjemmekontor
Følge tett opp utviklingsarbeidet for å ferdigstille systemene og kritisk feilretting.
Lage plan og oversikt over kapasiteten på systemer vi er avhengige av.
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