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11.2.2018  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 
 
Vedtak: FRIM godkjente innkalling og dagsorden. 
 
 
 

 
12.2.2018 Godkjenning referat fra rådsmøte nr. 1/2018 
 
 
 Vedtak: FRIM godkjente referatet. 
 
 
 
13.2.2018 Om implementering av tilbudsstrukturen og nye læreplaner 
 
Utdanningsdirektoratet er bedt om å vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes for en effektiv 
implementering av ny tilbudsstruktur i 2020. Eksempler fra oppdragsbrevet er kompetanseheving 
av lærere og instruktører. Implementeringen skal sees i sammenheng med andre parallelle 
prosesser i direktoratet som Fagfornyelsen, etter- og videreutdanningstiltak i Yrkesfaglærerløftet 
og ny modell for kompetanseutvikling. Marianne Westbye fra Utdanningsdirektoratet informerer 
om planene for implementering og nye læreplaner. 
 
Referat 
 
Marianne Westbye orienterte rådet om planen for implementering av fagfornyelsen. En generell 
tilbakemelding er at fristene for høringer/innspill er satt med utgangspunkt i at høringsinstanser 
skal få tilstrekkelig med tid til å gi høringssvar. Flere rådsmedlemmer påpekte at det blir kort tid 
for søkere til å orientere seg rundt innholdet utdanningsprogrammet. Elevene vil bestemme seg 
antakeligvis for hvilket utdanningsprogram de skal gå i forkant av endelig fastsetting av 
læreplaner for Vg1. Dette er uheldig. Tilbakemeldingen er at fristene er satt med utgangspunkt i 
reglene om at læreplaner skal ligge ut lenge nok til berørte parter skal få gitt høringssvar. 
 
Flere ulike tiltak er tenkt rettet mot instruktører og lærere. Det skal utvikles materiale rettet mot 
å utvikle felles vurderingspraksis for instruktører og prøvenemder. Det skal også utvikles såkalte 
kompetansepakker for lærerne, for å hjelpe de med forståelse av de nye læreplanene og ny 
overordnet del. Det utvikles støttemateriell for alle deler av opplæringen, både i opplæring og i 
skole.  
 
Utdanningsdirektoratet skal ikke lenger ha en like sentral rolle i å legge opp etter- og 
videreutdanning for yrkesfaglærerne og instruktørene. Den nye ordningen heter «Den 
desentraliserte kompetansemodellen» og skal legge opp til at fylkene/skoleiere selv skal vurdere 
behovet for etter- og videreutdanning. Det gjør at yrkesopplæringsnemnda og fylkeskommunen 
må tidlig på banen for å kartlegge behov lokalt. Sentralt for de faglige rådene blir en frist inn mot 
neste rådsmøte der de skal komme med konkrete innspill til Utdanningsdirektoratet for hvordan 
lykkes med å implementere utdanningsprogrammet.  
 
Når det gjelder nye læremidler skal fylkeskommunene høsten 2020 ha bøker på plass for Vg1. 
Departementet har valgt å gi ekstra tilskudd til alle de gjennomgående fagene, og de nye 
utdanningsprogrammene skal bli prioritert. Planen er å vente med å utvikle læremidlene frem til 
læreplanene er ferdig utviklet. Det ble meldt tilbake i rådsmøtet at det står på udir.no at de 
eksisterende læreplanene er utdatert. Dette skal endres slik at de står aktive frem til nye 
læreplaner tas i bruk.  
 
 

Vedtak: FRIM tok saken til orientering.  
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14.2.2018 Forslag til læreplangrupper Vg3 IKT og medieproduksjon 
 
Utdanningsdirektoratet ber Faglig råd for IKT og medieproduksjon om å komme med forslag til 
medlemmer til læreplangrupper på Vg3. Fagene det gjelder er: 
 
• IT-driftsfaget 
• IT-utviklerfaget 
• Medieproduksjonsfaget 
• Mediedesignfaget 
• Medieteknikkfaget 
 
Kriteriene for å sitte i læreplangruppe 
 
Alle i læreplangruppa må være 

 oppdatert på fagområdet 
 kunne tenke framtidsrettet om faget 

 
I tillegg må gruppa samlet sett bestå av medlemmer som har 

 læreplankompetanse 
 kjennskap til vurdering 
 kjennskap til videregående opplæring i skole og bedrift 
 god skriftlig framstillingsevne og beherske digitale verktøy i arbeidet 

 
Dersom det er mulig ber vi rådet om å ta hensyn til geografisk balanse og kjønnsbalanse når dere 
foreslår medlemmer. 
 
Arbeidsutvalget i FRIM har laget forslag til læreplangrupper basert på navn foreslått av den 
midlertidige gruppe og faglig råd for IKT og medieproduksjon.  
 
AU har laget forslag til læreplangrupper for Vg3 (vedlagt). AU ønsker at rådsmedlemmer tar 
stilling til sammensetningen av læreplangruppene.  
 
Referat: 
 
Ole Christian Norum fra divisjon for læring og vurdering deltok under behandlingen av saken. 
Arbeidsutvalget hadde satt sammen læreplangrupper i forkant av rådsmøtet. Vurderingen fra Ole 
Christian var at forslagene i Vg3-mediefagene mangler geografisk spredning og kjønnsbalanse.  
Etter diskusjon om hva som er hensiktsmessig størrelse på læreplangruppene ble det enighet i 
rådsmøtet om å øke antallet medlemmer i læreplangruppene fra to til tre medlemmer. Det var 
diskusjon knyttet til om læreplangruppene skulle være partssammensatte eller om fagbakgrunn 
skulle være styrende. 
 
 

Vedtak: FRIM innstilte navn til læreplangrupper Vg3.  
 

 
 
15.2.2018 Dronefaget 
 
Utdanningsdirektoratet mottok 30.5.2018 en søknad fra Nordland Fylkeskommune om opprettelse 
av Vg2 dronefag og Vg3 droneoperatørfaget. Søker foreslo at Vg2 dronefag skal bygge på Vg1 
elektrofag. Faglig råd for elektrofag støttet forslaget. 
 
Utdanningsdirektoratet ber imidlertid søker og de faglige rådene for elektrofag og IT og 
medieproduksjon om å vurdere om Vg2 dronefag med påfølgende opplæring i bedrift bør 
plasseres i utdanningsprogrammet for IT og medieproduksjon. 
Dette fordi: 
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 Beskrivelse av programfagene på forslag til Vg2 tilbud dreier seg blant annet om å drifte 
og operere droner, opplæring i myndighetspålagte rollefordelinger og fotolære i 
droneoperasjoner og etterbehandling av innsamlet datamateriale. 

 Beskrivelse av hovedområdene på forslag til Vg3 tilbud dreier seg blant annet om 
flytrening, planlegging og gjennomføring av oppdrag og etterbehandling av data. Videre er 
det et hovedområde som omfatter rutiner og prosedyrer for vedlikehold og utskifting av 
dronekomponenter, oppdatering og vedlikehold av software. 

 Forståelse for koblinger, batterier og kretser for å gjennomføre vedlikehold utgjør en 
relativt liten del av læreplanforslagene. 

 
På bakgrunn av dette: 
 
1. Vi ber søker og faglig råd for elektrofag om å vurdere forslaget om plassering av dronefaget på 
nytt. 
2. Vi ber faglig råd for informasjonsteknologi og medieproduksjon å vurdere om Vg2 dronefag og 
Vg3 droneoperatør kan bygge på Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon. 
 
 
Referat 
 
Innledningsvis kom det en avklaring fra Udir. Rådet skulle ta stilling til spørsmål nummer 2, som 
spør om Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon kan legge grunnlaget for Vg2 
dronefaget. Helt enkelt handler spørsmålet fra Utdanningsdirektoratet om kjerneelementene i 
faget på Vg1 i IKT og medieproduksjon gir elevene et godt grunnlag for å fortsette på Vg2 
læreplanen til Vg2 dronefaget. Det ble raskt sluttet at det ikke er nødvendig med fullført Vg1 
elektro for å starte på Vg2 dronefaget, og at Vg1 IT og medieproduksjon fint kan være 
grunnlaget.  
 
Søkeren av nytt fag Nordland fylkeskommune har i sitt tilsvar anbefalt at faget bør legges i Vg1 
elektro. En innvending fra FRIM er at Nordland sin vurdering av innplassering av dronefaget i 
IKTM, legger for stor vekt på mediesiden av faget, og i for liten graden vurderer IT-fagene som 
naturlig fag å bygge på. For mediesiden vil droner være et verktøy, men teknisk og programvare 
hører naturlig hjemme i IT-fagene. Et spissformulert poeng gikk på at droner uavhengig av motor 
og teknisk konstruksjon er en flygende datamaskin. I forslaget til læreplan på Vg3 er det mye 
flyteknisk spesielt Vg3, en del vedlikehold som kan kreve forståelse for eksempelvis sensordata 
naturlig tilhørende Vg1 elektro, men alt dette kan legges på Vg2 dronefaget. En generell 
tilbakemelding er at læreplanen Vg3 ikke henger så godt sammen med læreplanen på Vg1 
elektro, og at det ikke kan brukes som argument for at faget på Vg3 forutsetter Vg1 elektro.   
 
Rådet drøftet en del hvilke konsekvenser teknologiutviklingen på feltet vil ha. Hvilken faglig 
kontekst hører droner inn? Teknologien har tilhørighet til flere ulike utdanningsprogram, og faget 
kunne eksempelvis gått under utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon. 
Utviklingen i teknologien vil også gå fort, og at det vil være hensiktsmessig for rådet og vurdere 
om dette åpner for flere lærefag.  
 
Et poeng som ble drøftet flere ganger var at man ønsker at søker skal ha mulighet til å starte opp 
med forsøket, og det er uheldig hvis man må utsette oppstart grunnet at IKT og medieproduksjon 
først innføres i 2020. Det ble spurt om det kan være en mulighet for å tillate forsøk med 
høringsutkastet til Vg1-læreplanen når den foreligger i juni. Tilbakemeldingen fra fagansvarlig var 
at Vg1 læreplanen må gjennom høringsrunde på 6 måneder før den kan tas i bruk, og at 
læreplanene endelig skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet våren 2020. Rådet drøftet 
underveis om det kunne åpnes for kryssløp fra Vg1 elektro, men landet på ikke å anbefale 
kryssløp. 
 

Vedtak:  
FRIM er meget positive til opprettelse av dronefaget. Det er viktig at det tilrettelegges for 
at initiativet fra Nordland fylkeskommune kommer i gang. FRIMs innstilling er at Vg2 
dronefaget kan bygge på Vg1 ITM. Kjerneelementene foreslått i Vg1 ITM legger et godt 
grunnlag for videre faglig progresjon på Vg2 Dronefaget. 
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16.2.2018 Bedriftsintern opplæring 
 
Utdanningsdirektoratet skal vurdere hvordan relevante deler av innholdet i bedriftsintern 
opplæring (f.eks. kjedeskoler) kan inngå i kompetansemål i læreplanene. Vi vil se nærmere på 
lærefag der det eksisterer opplæring som gir ikke-formell kompetanse. Ikke-formell kompetanse 
kan defineres som kurs eller kompetansehevende tiltak på arbeidsplassen i regi av et 
studieforbund eller andre. Fag- og svennebrev er eksempler på formell kompetanse. Vi vil se bort 
ifra opplæring som er formalisert gjennom lov og forskrift. 
Med dette som utgangspunkt har vi satt opp en foreløpig liste med lærefag vi mener vil kunne 
være relevante: 
 
    - Salgsfaget (kjedeskoler) 
    - Førstelinje-tjenester (avhengig av innholdet i faget) 
    - Lærefag innen IKT & Medieproduksjon  
 
For å finne gode løsninger i disse lærefagene kan det samtidig være aktuelt å hente inn innspill 
også fra lærefag der det eksisterer ordninger som bidrar til å formalisere ikke-formell 
kompetanse. 
 
Vi er fortsatt tidlig i prosessen, og ber de faglige rådene om innspill til det videre arbeidet med 
oppdraget. 
 
 
Spørsmål til faglige råd:  
 

 Er det andre lærefag dere mener vi bør ha med på listen, eller er det lærefag dere mener 
vi bør ta ut?  

 Har dere eksempler på ordninger som bidrar til å formalisere ikke-formell kompetanse slik 
at kandidatene får mulighet til å ta et fag- eller svennebrev?  

 Hvordan mener dere vi bør involvere bransjen og de faglige rådene i det videre arbeidet? 
 
 
Referat: 
 
Innledningsvis ble spørsmålet stilt spørsmål om bedriftsintern opplæring har blitt drøftet i 
samarbeidsrådet for yrkesopplæring på mer prinsipielt grunnlag, eller om det er planlagt at det 
skal drøftes. Tilbakemeldingen var at dette per i dag ikke er drøftet eller er planlagt at skal til 
drøfting. Det ble anbefalt til Udir av rådsleder at saken om bedriftsintern opplæring burde opp i 
SRY for drøfting. 
 
Eksempler på bedriftsintern opplæring er f.eks Kiwi-skolen eller Nikita-skolen. Et perspektiv på 
ordningen er at den står i et konkurranseforhold til fagopplæringsmodellen. Det ble stilt spørsmål 
spesielt fra arbeidstakersiden rundt hvorfor bedriftene ikke tar inn lærlinger, og heller lager sin 
egen ordning. Tilbakemeldingen fra Udir at det er gråsoner, men at man ikke deler vurderingen 
av at det er sort/hvitt. Det kan også være en måte å gjøre det lettere for arbeidstakere å få 
formalisert realkompetanse. 
 
Tilbakemeldingen fra bransjen er at det mye systematisert opplæring. Spesielt i IT-bransjen, men 
også i noen grad mediebransjen. Dette gjelder hovedsakelig interne og eksterne 
sertifiseringsprosesser. Eksempelvis Microsoft tilbyr sertifiseringspakker innen ulik programvare. 
Det er en betydelig næring.  
 

Vedtak: 
FRIM ønsker å involveres i Udirs arbeid med bedriftsintern opplæring. Rådet mener at det 
viktig å undersøke i hvilken grad bedriftsintern opplæring brukes ute i bransjen, og om det 
kan tilrettelegges for realkompetansevurdering opp mot læreplanene for 
utdanningsprogrammet.   
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17.2.2018 Årsplan 2019 for FRIM 
 
Faglig råd for IKT og medieproduksjon skal lage sin årsplan for 2019 der det fremgår hva rådet 
skal prioritere å arbeide med det kommende året. I forlengelsen av dette er målet å utvikle en 
fremdriftsplan for de ulike arbeidsoppgavene og drøfte ansvarsområder blant medlemmene i 
rådet. Under rådsmøtet presenterer AU sitt forslag til årsplan og deretter drøfter vi videre 
oppfølging.  
 
Vedlagt: 

- Forslag til årsplan fra arbeidsutvalget 
 
Referat  
 
Arbeidsutvalget presenterte kort forslaget til årsplan. Det ble gjort endringer i årsplanen knyttet 
til oppfølging av dronefaget (saker om endringer i tilbudsstruktur) og forslag om møte med 
fylkesutdanningssjefer/fagopplæringsjefer. Videre oppfølging blir at fagansvarlig ber medlemmer i 
rådet melde interesse for hvilke arbeidsgruppe de kan tenke seg å delta i. I rådsmøtet februar 
setter man ned fremdriftsplan for de de ulike arbeidsgruppene.  
 
 Vedtak: FRIM vedtok årsplan for 2019. 
 
 
18.2.2018 Yrkesfagspesifikke deler i læreplanene i norsk og engelsk 
 
Bakgrunn 
På bakgrunn av offentlig høring fastsatte Kunnskapsdepartementet våren 2018 at læreplanene i 
norsk og engelsk på yrkesfag skal ha en yrkesfaglig del som skal utgjøre 20 – 30% av 
læreplanene. Denne delen skal ha en generell yrkesfaglig innretning som skal gjelde for alle 
utdanningsprogram. Samtidig avgjorde departementet at fagene fra og med skoleåret 2020 skal 
samles over ett år slik at engelsk på yrkesfag legges til Vg1 og norsk på yrkesfag legges til Vg2. 
Disse rammene for norsk og engelsk på yrkesfag er med andre ord fastsatt, og derfor ikke oppe 
til diskusjon nå. 
 
Læreplangruppene i fagfornyelsen i norsk og engelsk har fått i oppdrag å utarbeide den 
yrkesfagspesifikke delen i hver av disse læreplanene. I premissene ligger det at eksamen og 
vurderingsordning i norsk og engelsk tilpasses yrkesfag i tråd med reviderte læreplaner. I engelsk 
skal læreplangruppa vurdere om det skal være to ulike, men likeverdige eksamener til sentralt 
gitt skriftlig eksamen, eller om eksamen skal være felles for yrkesfaglige utdanningsprogram og 
studieforberedende utdanningsprogram. 
I norsk skal læreplangruppa vurdere og eventuelt komme med forslag til endringer i 
sluttvurderingen i faget. Forslagene skal være innenfor rammene av de eksamensformene vi har i 
dag, og skal leveres til eksamensutvalget som skal bistå Utdanningsdirektoratet med å utrede en 
helhetlig eksamensordning for fagene i fagfornyelsen. 
 
Førsteutkast til nye læreplaner har vært ute til spørring på Udir.no, med frist for tilbakemelding i 
det elektroniske systemet 14.11.2018. Dette er tidlige skisser det er viktig å få tilbakemelding på, 
ikke minst fra faglige råd. 
 
Læreplaner vedlagt. 
 
Problemstillinger til diskusjon: 
 
1 Åpner de foreslåtte målene for god yrkesretting av 
A norskfaget 
B engelskfaget? 
2 Har faglige råd forslag til nye/justerte mål i engelsk og/eller norsk? 
3 Hvilke eksamensformer er mest hensiktsmessige for 
A engelsk på YF? 
B norsk på YF 
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Læreplangruppene vil bruke tilbakemeldingene i sitt videre arbeid med læreplanutkastet. Vi 
ønsker derfor skriftlig tilbakemelding på spørsmålene nedenfor, men frist 18.desember 2018. 
 
Referat 
 
Bente Heian fra Udir innledet og besvarte spørsmål underveis. Innledningsvis ble noe av 
historikken til saken presentert. Våren 2018 stilte Udir spørsmål til de faglige rådene og 
utdanningssektoren om hvor mye av læreplanen i norsk og engelsk som skal yrkesrettes, og om 
norsk/engelsk skulle ligge på Vg1 eller Vg2. Resultatet av prosessen var at 
Kunnskapsdepartementet landet på at mellom 20-30 prosent av kompetansemålene skal 
yrkesrettes og at engelsk skal ligge på Vg1 og norsk på Vg2. Andelen yrkesrettede 
kompetansemål var i utgangspunktet ikke oppe til diskusjon, men det var flere perspektiver på 
dette i rådsmøtet. 
 
Faglig råd for service og samferdsel og Faglig råd for bygg og anlegg mente i sin tid at 
yrkesrettingen burde omfatte mer enn 20-30%. Rådsleder mente at det kunne være verdt en 
omkamp om dette eller gi en tilbakemelding til KD. Representantene fra Udir mente at dette 
allerede var avgjort av Kunnskapsdepartementet sommer 2018, og at dette ikke er verdt en 
omkamp. Det var også flere i rådet som mente at det er viktig at yrkesfagelever også lærer seg 
mer enn norsk kun relevant for yrkesfagløpet de går på. Det ble enighet om å dele dette i to 
saker. Den ene saken gjelder konkret tilbakemelding til læreplangruppen om innholdet i 
utkastene til læreplan. Det andre gjelder tilbakemelding til KD om andelen yrkesrettede 
kompetansemål. Fagansvarlig utformer forslag til svar til læreplangruppa basert på rådsmøtet og 
kontakt med yrkesfaglærerne i rådet. En generell tilbakemelding var at kompetansemålene åpner 
for god yrkesretting.  
 
Svaret sendes ut til orientering i rådet.  
 

Vedtak: FRIM drøftet saken. Fagansvarlig utformer svar i samråd med arbeidsutvalget.  
 
 
 
19.2.2018 Orienteringssaker 
 
Innlegg fra rådsleder på SRYs julemøte 
På vegne av SRY inviterte Utdanningsdirektoratet rådslederne for faglig råd for salg, service og 
reiseliv, faglig råd for frisør, blomster- og interiørdesign og faglig råd for IKT og medieproduksjon 
til å holde korte innlegg på SRYs julemøte. Julemøtet ble avholdt 6. desember 2018 på Thon 
Hotel Opera i Oslo. På julemøtet deltok statsråd Jan Tore Sanner. 
 
Rådene var valgt til å holde innledning fordi de representerer nye utdanningsprogram i 
kommende tilbudsstruktur. Tidsrammen ble fordelt mellom rådene med 6 min til hvert råd. 
  
Innledningen var en mulighet for rådet til å ta opp overordnede problemstillinger/ utfordringer for 
utdanningsprogrammene. Leder for rådet orienterer rådet om innholdet i innledningen. 
 
Referat   
Christian Danielsen orienterte rådet om innlegget på SRYs julemøte. Statsråden hadde ikke 
anledning, og en statssekretær stilte i hans sted. Det var en god respons på innlegget fra de tre 
rådslederne og et vellykket julemøte med SRY.  
 
 
Møte med Fotografforbundet 
Utdanningsdirektoratet, medlemmer fra den midlertidige gruppa og FRIM gjennomførte 21.11 
møte i med Fotografforbundet og Opplæringskontoret for fotostudier. Formålet med å møtet var å 
se på ivaretakelsen av fotofaget i de nye lærefagene. Deltakerne på møtet orienterer rådet. 
 
Referat 
Møtet ble betegnet som vellykket. Fotografforbundet og opplæringskontoret fikk gitt uttrykk for 
sine perspektiver. Det ble enighet i møtet om å holde kontakt med Fotografforbundet videre.  
 



   Side 8 av 8 

 

Møtedatoer 
 
Møtedatoer for FRIM i 2019. Rådet kan søke om flere rådsmøter ved behov. Vedlagt ligger også 
oversikt over rådsmøter for alle de faglige rådene.  
 
FRIM 

13.feb 
24.apr 
11.sep 
27.nov 

 
 
20.02.2018 Eventuelt 
 
 
 


