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Referat fra rådsmøte nr. 1 2018 Faglig råd for IKT og medieproduksjon 
 
Dato: torsdag 15.11.2018 
Tid: 10:00 – 16:00  
Sted: Utdanningsdirektoratet, Oslo 
 
 
Deltakere 
Ann Baekken        Mediebedriftenes landsforening 
Leif-Tore Martinsen       KS 
Nina B.A Figenschow       Virke  
Christian Danielsen       Fagforbundet 
Asghar Ali        EL- og IT-forbundet 
Niels Edward Killi       Fellesforbundet 
Synnøve Møll Rygg       Utdanningsforbundet 
Ove Aalo        Utdanningsforbundet 
Ståle André Bergersen      Skolenes Landsforbund 
Kjersti Normann       KS 
Bent Øystein Halden       KS  
Yasir Moa        Elevorganisasjonen 
Torgeir Waterhouse       IKT-Norge 
 
 
       
Fra Utdanningsdirektoratet 
Eirik Bertelsen       Udir 
Ole Christian Norum       Udir  
 
 
 
Dagsorden rådsmøte 
 
01.1.2018 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
02.1.2018 Informasjon om mandatet til de faglige rådene  
03.1.2018 Konstituering av Faglig råd 
04.1.2018 Forslag til møteplan for 2018 og 2019 
05.1.2018 Presentasjon av anbefalingene fra den midlertidige gruppa 
06.1.2018 Utvikling av læreplaner IKT og medieproduksjon 
07.1.2018 Valg av kontaktperson fra FRIM til å følge læreplanarbeidet 
08.1.2018 Møte mellom Norges Fotografforbund 
09.1.2018 Orienteringssaker 
10.1.2018 Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.1.2018  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
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Vedtak: FRIM godkjente innkalling og dagsorden. 

 
 
 
 
02.1.2018 Informasjon om mandatet til de faglige rådene  
 
De faglige rådene er rådgivende organ for utdanningsmyndighetene. De skal fremme behov og 
synspunkter fra arbeidslivet ovenfor myndighetene. Samarbeidet mellom Utdanningsdirektoratet 
og de faglige rådene er nedfelt i retningslinjene for samarbeid mellom Samarbeidsrådet for 
yrkesopplæring (SRY), faglige råd og Udir. De faglige rådene skal ha innflytelse på hele 
opplæringsløpet. Arbeidslivets kontinuerlige fornyelse gir det offentlige fagopplæringssystemet en 
utfordring i å holde tritt med endringene. Samfunnet er avhengig av opplæringstilbud som er 
attraktive både for elever og bedrifter. Et sterkt partssamarbeid er avgjørende for å sikre at 
opplæringstilbudene endres i takt med kompetansebehov i arbeidslivet. De skal fremme behov og 
synspunkter fra arbeidslivet ovenfor myndighetene. De faglige rådene skal ha innflytelse på hele 
opplæringsløpet. Arbeidslivets kontinuerlige fornyelse gir det offentlige fagopplæringssystemet en 
utfordring i å holde tritt med endringene. Samfunnet er avhengig av opplæringstilbud som er 
attraktive både for elever og bedrifter. Et sterkt partssamarbeid er avgjørende for å sikre at 
opplæringstilbudene endres i takt med kompetansebehov i arbeidslivet. 
 
Fagansvarlig orienterte om mandatet til de faglige rådene. 
 
Vedlagt: 

- Retningslinjer for samarbeid – SRY, faglige råd og Udir 
 
 

Vedtak: FRIM tok saken til orientering. 
 
 
 
03.1.2018 Konstituering av Faglig råd 
 
I henhold til mandat og retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og 
Utdanningsdirektoratet skal rådet konstituere seg selv. Rådet velger leder, nestleder og en 
representant til arbeidsutvalget. Det har vært tradisjon i rådene for at arbeidsutvalget er satt 
sammen av én representant fra henholdsvis arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og pedagogisk 
personell. 
 
Referat 
Arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden og pedagogisk personell nominerte hver sin kandidat. 
Arbeidstakersiden nominerte Christian Danielsen fra Fagforbundet. Arbeidsgiversiden nominerte 
Ann Baekken fra Mediebedriftenes landsforening. Skolesiden nominerte Kjersti Normann fra KS 
(skoleeier).  
 
 

Vedtak: Rådet innstilte Christian Danielsen som leder, Ann Baekken som nestleder, og 
Kjersti Normann som medlem i arbeidsutvalget. Leder- og nestledervervet byttes 
innbyrdes halvveis inn i oppnevningsperioden.  
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04.1.2018 Forslag til møteplan for 2018 og 2019 
 
Sekretariatet har satt opp forslag til møtedatoer. Vi ønsker at rådet tar stilling til følgende 
møteplan for FRIM for 2019: 
 
 Faglig råd for IKT og 

medieproduksjon 
SRY-møter 

2018 12.desember 5.desember 
   
2019 13.februar 7.februar 
 24.april 11.april 
 11.september 6.juni 
 27.november 5.september  
  7.november  
  5.desember  

 
Finnes det større arrangementer som gjør at vi bør endre noen av datoene? Dersom det skulle 
oppstå behov for flere møter enn det som er oppført i møteplanen kan rådene sende en 
begrunnet søknad om å avholde ekstra møter. Dersom rådene har forslag til endringer i 
møteplanen ber vi om at dere sender disse  
 
Referat 
Rådet vurderte å flytte rådsmøtet til andre datoer, men valgte etter avstemning å beholde 
datoene foreslått av sekretariatet.   
 
 Vedtak: FRIM vedtok foreslåtte møtedatoer.  
 
 
05.1.2018 Presentasjon av anbefalingene fra den midlertidige gruppa  
 
Kunnskapsdepartementet (KD) vedtok i mars 2018 ny tilbudsstruktur for yrkesfagene i 
videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet skal implementere den nye tilbudsstrukturen. 
IKT og medieproduksjon (arbeidstittel) er ett av fire nye utdanningsprogram som vil starte opp 
skoleåret 2020-2021. Da dette er et helt nytt utdanningsprogram ønsket KD at Udir blant annet 
vurderte behovet for nye lærefag.  
 
I påvente av oppnevning av faglige råd for de nye utdanningsprogrammene, etablerte 
direktoratet fire midlertidige grupper. En egen gruppe for IKT og medieproduksjon ble etablert i 
mai 2018. Gruppa var sammensatt av personer med IKT og mediekompetanse og gjennomførte 
fem møter i perioden mai-september.  
 
Gruppa for IKT og medieproduksjon hadde følgende mandat:  
 

 Reflektere rundt innholdet i det nye utdanningsprogrammet, og hvordan det eventuelt 
påvirker fagene  

 Vurdere behov for nye lærefag og hvilke Vg2 disse skal bygge på  
 Vurdere om det er behov for enkelte kryssløp til Vg2 IKT-servicefag  
 Beskrive det sentrale innholdet i lærefagene ved å utarbeide en tekst om sluttkompetanse  
 Beskrive fagene i et samfunnsperspektiv  
 Gi refleksjoner rundt hvordan progresjonen bør være fra Vg1 til Vg2 og Vg3  
 Vurdere omfang av fag- eller svenneprøven  
 Vurdere navnet på utdanningsprogrammet, lærefaget og yrkesbetegnelser der nåværende 

navn er arbeidstitler 
 
Anbefalingene (vedlagt i sakspapirene) ble gitt i oktober 2018 fra gruppa til 
Utdanningsdirektoratet og skal gi et grunnlag for å utvikle læreplanene for det nye 
utdanningsprogrammet. Flere av medlemmene fra den midlertidige gruppa sitter også som 
medlemmer i Faglig råd for IKT- og medieproduksjon.  
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Fagansvarlig orienterer innledningsvis om bakgrunnen for oppdraget og medlemmer fra den 
midlertidige gruppen presenterer utdrag av rapporten med fokus på sluttkompetansene for de 
nye lærefagene.  
 
Vedlagt: 

- Anbefalinger for det nye yrkesfaglige utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og 
medieproduksjon 

  
Referat 
Sluttkompetansene til den midlertidige gruppa kan i hovedsak deles i to grener. Kjersti Normann 
presenterte anbefalingene fra mediefagene. Asghar Ali presenterte IT-sluttkompetansene.  
Rådet sluttet seg til anbefalingene fra den midlertidige gruppa. En spørsmål som ble diskutert 
var: 

 standardisering vs individuell tilpasning. 
Et spørsmål var hvor abstrakte læreplanene skal være med tanke på valg av 
programmeringsspråk. Det var ulike perspektiv. Flere talte for at det kan være fordeler med 
standardisering. Mer forutsigbarhet for skoleeier var et argument for, mens andre påpekte at 
elevene vil møte arbeidsliv som bruker ulike programmeringsspråk. Tenkemåter og metode er 
derfor viktigst. Udir informerte om at læreplanene ikke vil standardiseres. 
 
Avslutningsvis ga rådet sin tilslutning til anbefalingene fra den midlertidige gruppa. Anbefalingene 
fremstår godt begrunnet, og som et godt utgangspunkt for en vellykket implementering av 
utdanningsprogrammet.  
 
 

Vedtak: FRIM ga sin tilslutning til anbefalingene fra den midlertidige gruppa. 
 
 
06.1.2018 Utvikling av læreplaner for IKT og medieproduksjon v/Ole Christian Norum 
 
Fra skoleåret 2020-21 skal den nye tilbudsstrukturen på yrkesfag være gjeldende. Arbeidet med 
å utvikle læreplanene startet høsten-2018. 15-16. oktober gjennomførte Utdanningsdirektoratet 
første læreplansamling for læreplangruppene på Vg1. Ansvarlig for utviklingen av læreplaner 
internt i Udir for utdanningsprogrammet. Ole Christian Norum orienterer om: 

 Status for læreplanarbeidet. 
 Fremdriftsplan for læreplanarbeidet. 

 
Vedlagt: 

- Fremdriftsplan  
- Retningslinjer for utforming av nasjonale og samiske læreplaner LK20 og LK20S 

 
 
Referat 
 
Ole Christian Norum fra Udir presenterte prosessen med å utvikle nye læreplaner for 
utdanningsprogrammet. Arbeidet med læreplanene på Vg1 er allerede godt i gang og det skal 
gjennomføres to åpne innspillsrunder våren 2019. Vg1 læreplanen skal ut på høring i juni 2019. 
Vg2 og Vg3 læreplangruppene offentligjøres i desember. FRIM skal i tråd med mandatet for 
faglige råd foreslå navn til læreplangruppene på Vg3. Det ble derfor søkt om å utsettelse av 
offentliggjøring av læreplangruppene på Vg3 til etter rådsmøtet 12.12. 
 
Rådsmedlemmer kan etter rådsmøtet foreslå navn til å sitte i læreplangruppe på Vg3. I rådsmøtet 
12.12 vil rådet nominere navn til å sitte i læreplangrupper på Vg3.  
 
Rådet fikk også tips om å se på to ulike utvalg sitt arbeid, som vil få konsekvenser for 
videregående opplæring: 
 
Lied-utvalget skal se på styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring og skal leveres 
i desember 2018. Hovedinnstillingen skal leveres et år etter delinnstillingen og skal inneholde 
forslag til endringer i struktur, organisering og fagsammensetning i fremtidens videregående 
opplæring.  
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https://www.liedutvalget.no/ 
 
Opplæringslovutvalget skal se på regelverket for grunnskolen og videregående opplæring.  
 
https://www.opplaringslovutvalget.no/ 
 
 

Vedtak: FRIM tar informasjonen til orientering.  
 
   
07.1.2018 Valg av kontaktperson fra FRIM til å følge læreplanarbeidet 
 
Mandag 15. og tirsdag 16. oktober arrangerte Utdanningsdirektoratet oppstartssamling for 
læreplangrupper på Vg1. Kjersti Normann og Kristoffer Ryeng fra den midlertidige gruppa 
presenterte arbeidet fra den midlertidige gruppen for Vg1 læreplangruppa.  
 
Utdanningsdirektoratet ber rådet velge én kontaktperson for det videre læreplanarbeidet. 
Kontaktpersonen har ansvar for å ivareta at rådets innspill blir ivaretatt jf. Mandat for faglig råd. 
Kontaktpersonen fra faglig råd skal i samarbeid med Udir bidra i arbeidet med utvikling av 
framdriftsplaner for læreplanarbeidet, jamfør retningslinjer for samarbeid mellom SRY, Faglig råd 
og Utdanningsdirektoratet. 
 
Frist for tilbakemelding på kontaktperson til Utdanningsdirektoratet er 16. november 2018. 
 
Vedlegg:  
- Rollefordeling i læreplanutviklingen 
 
Referat 
Kjersti Normann deltok som representant fra den midlertidige gruppa på første læreplansamling 
for Vg1. Det fremsto fornuftig for rådet av flere grunner at Kjersti fortsetter i denne rollen. Hun 
kjenner arbeidet fra den midlertidige gruppa godt og hun er også del av arbeidsutvalget i rådet.  
 
 Vedtak: Kjersti Normann ble valgt til kontaktperson fra FRIM til å følge læreplanarbeidet.  
 
 
 
08.1.2018 Møte med Norges Fotografforbund  
I forslaget fra den midlertidige arbeidsgruppa er Fotograflærefaget Vg3 foreslått integrert inn i 
nye lærefagene medieteknikkfaget og medieproduksjonsfaget. I begrunnelsen står det: 
 
«Fotograffaget har endret seg radikalt de siste tiårene. De fleste fotografer jobber i dag ikke kun med 
tradisjonelle stillbilder, men også med mange andre områder innen medieproduksjon. Det kan være levende 
bilder, innholdsproduksjon til nett, journalistisk innhold og så videre. Med bakgrunn i at fremtidens 
fotografer trenger en bredere kompetanse anbefaler derfor gruppa at fotografkompetansen inngår og 
videreutvikles i fagene medieteknikk og medieproduksjon.» 
 
Utdanningsdirektoratet skal sammen med medlemmer fra den midlertidige gruppa/Faglig råd 
gjennomføre et møte i andre halvdel av november med Fotografforbundet og Opplæringskontoret 
for fotostudier. Formålet med å møtet er å se på ivaretakelsen av fotofaget i de nye lærefagene.  
 
 
Referat 
 
Innledningsvis ble det tatt opp at det eksisterer et yrkeskulturelt skille i fotografmiljøene. Portrett 
og industrifotografer har vanligvis en yrkesfaglig bakgrunn, mens fotografer i massemedia har 
gjerne en bakgrunn knyttet til høyskole og universitet. De oppfattes gjerne som en yrkesgruppe, 
men de har ikke så mye hverandre å gjøre og har forskjellige interesser.  
 
Den midlertidige gruppa sto i et dilemma mellom ta vare på historien eller tenke fremtidsrettet.  
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I den midlertidige gruppa var man tydelige på at fotograffaget er et lite lærefag med tanke på 
rekruttering og at det må ivaretas integreres i nye mer fremtidsrettete lærefag. Et forslag som 
kan løse mye for de elevene som ønsker å prioritere foto, er om man ender med å innføre 
fordypninger på Vg3. Fordypninger innebærer at enkelte lærefag kan deles i én større fellesdel, 
og i tillegg valgbare fordypninger. Fellesdelen skal utgjøre den største delen av lærefaget. 
Fordypningene rettes mot spesifikke bransjer eller områder i lærefaget. Opplæring i bedrift skal 
fortsatt ta utgangspunkt i lærebedriftens virksomhet og produksjon, og fagprøven tilpasses valgt 
fordypning. I f.eks medieproduksjon kunne det gitt utslag i f.eks et fagbrev der det står 
fagbrev/svennebrev i medieproduksjon med fordypning i fotografi.  
 
Faglig råd støtter konklusjonene fra den midlertidige gruppa, men det ble enighet om at man 
skulle styrke representasjonen fra faglige råd i møtet med Fotografforbundet. Rådet får 
orientering om utfallet av møtet på rådsmøte 12.12.2018. 
 
  Vedtak: FRIM støtter intensjonene bak møtet med fotografmiljøene. 
 
 
 
 
09.1.2018 Orienteringssaker 
 

- Innspill til årsplan for 2019 Faglig råd for IKT og medieproduksjon  
 
Referat 
Arbeidsutvalget skal frem til neste rådsmøte sette opp forslag til årsplan for 2019. Det ble åpnet 
for en diskusjon rundt hvilke saker AU burde prioritere. En rekke saker kom opp og handler i all 
hovedsak om hvordan rådet kan arbeide for en vellykket implementering av 
utdanningsprogrammet.  
 

 Lærerkompetanse: det er viktig med kompetanseheving av yrkesfaglærere. Det er 
begrenset med tid frem til 2020. Skoleeiere og yrkesfaglærere trenger forutsigbarhet og 
tilgang på etter- og videreutdanningsordninger. Det ble informert om at dette er meldt 
spesifikt til Udir. Det var ønsket at Utdanningsdirektoratet kan si noe om hvordan de 
tenker å yrkesfaglærernes kompetansebehov. 

 Utstyrssituasjon: ved siden av at lærerne må ha kompetanse til å kunne undervise i de 
nye læreplanene, krever medie- og it-fagene at skolene har oppdatert utstyr og 
programvare. I hvilken grad er skoleeierne forberedt? 

 Fordypninger: Forslaget innebærer at enkelte lærefag kan deles i én større fellesdel, og i 
tillegg valgbare fordypninger. Fellesdelen skal utgjøre den største delen av lærefaget. 
Fordypningene rettes mot spesifikke bransjer eller områder i lærefaget. Opplæring i bedrift 
skal fortsatt ta utgangspunkt i lærebedriftens virksomhet og produksjon, og fagprøven 
tilpasses valgt fordypning. Rådet ønsket å følge opp dette videre. Den midlertidige gruppa 
var opptatt av at løsning med fordypninger på Vg3 kunne passe både IT- og 
mediebransjen. Eksempler på fordypninger er spilldesign, IT-sikkerhet og 
flerkameraproduksjon osv.  

 Kommunikasjonsplan – det er viktig at IT og mediebransjen får informasjon om de nye 
lærefagene. I et læreplassperspektiv er dette viktig. Det er viktig med tanke på 
rekruttering av nye og gamle lærebedrifter. Det ble foreslått at man kunne sette i gang en 
egen kommunikasjonsgruppe.  

 
Det var enighet om at arbeidsgruppe er egnet arbeidsform. Det blir opprettet en egen facebook-
gruppe og at man må se på velegnet kommunikasjonsform mellom rådsmedlemmene og Udir.  
 
 
10.1.2018 Eventuelt  
 
 
 


