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01.1.2019 - Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 
Referat 
 

Tre saker ble føyd til sakslisten under eventuelt: 
1. Vekslingsmodeller 

2. Møte om Dronefaget 1. mars 
3. Yrkeskonkurransefag i fra utdanningsprogrammet 

 

 
Det ble reist ønske om mer detaljerte referater fra rådsmøtene. Begrunnelsen 

var at det er viktig at saksfremstillingen er detaljert slik at eksterne kan følge 
diskusjonene i rådet. Tilbakemeldingen fra fagansvarlig er at det er viktig at 

rådsmedlemmer melder tilbake om eventuelle feil på referatet slik at de kan 
rettes opp til publisering. Det er også et ressursspørsmål i sekretariatet og det er 
begrenset hvor mye tid hver enkelt fagansvarlig kan bruke på referatene etter 

rådsmøtene.  
 

Vedtak: FRIM godkjente innkalling og dagsorden med forslag til saker 
under eventuelt.  

 

 
02.02.2019 – Arbeidsgruppe FRIM 

 
Rådet vedtok under rådsmøte nr. 2/2018 opprettelse av arbeidsgrupper. 
Arbeidsgruppene skal ha ansvar for å forberede saker til rådsmøtene og følge 

opp saker mellom rådsmøtene. Vedlagt ligger forslag til arbeidsgrupper. 
  

Referat 
 
Rådet vedtok arbeidsgruppene slik de foreligger. For å unngå at to medlemmer i 

en arbeidsgruppe representerer samme organisasjon ble Niels Killi flyttet. 
Hvilken gruppe Killi skal sitte i avklares etterkant av rådsmøtet.  

 
 Vedtak: Rådet etablerte arbeidsgrupper. 
 

 
03.1.2019 – 1. innspillsrunde til læreplan for Vg1 IT og medieproduksjon 

 
Første av to innspillsrunder til ny læreplan på Vg1 er nå underveis. Alle nye 
læreplaner består av tre deler: 

 
1. Om faget 

2. Kompetansemål 
3. Vurdering 
 

Den første innspillsrunden til nye læreplaner Vg1 handler om den delen av 
læreplanen som heter «om fag». Andre innspillsrunde i mars/april handler om 

kompetansemål og vurdering.  
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Teksten om faget skal gi ei tydelig retning for arbeidet med kompetansemål og 

en ramme for hva elevene og lærlingene skal lære i faget. 
 

Læreplanutkast finner dere her: 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/apen-
innspillsrunde-om-nye-lareplaner-pa-yrkesfag--vg1/ 

 
I rådsmøtet gir først læreplanarbeidsgruppa en vurdering av skissen og deretter 

diskuteres det i fellesskap. 
 
 

Referat 
 

Innledningsvis drøftet man forslaget til prosess videre. Rådet vedtok at 
arbeidsutvalget sender høringssvar basert på diskusjonen i rådsmøtet. Kopi av 
høringssvar sendes til rådet i etterkant. Innledningsvis diskuterte rådet skissen 

til læreplan med sidemannen. Deretter gikk man gjennom i skissen i plenum.   
 

Mange av diskusjonene handlet om detaljeringsgraden på kjerneelementene. Det 
var derfor stor interesse i rådet for neste innspillsrunde der kompetansemålene 

skal inkluderes.   
 
Følgende temaer var viktig for rådet:  

 
Målgruppe – hvem er læreplanen skrevet for? Teksten fremstår i sin nåværende 

form mest relevant for lærere, og et viktig punkt er at det også bør være 
tilgjengelig for flere målgrupper, spesielt elever bør forstå mer av hva de skal 
lære.  

 
Kommunikasjon og historiefortelling – det å sette sammen en fortelling og det å 

mestre historiefortelling en viktig del av faget. Det var et ønske om at dette skal 
med. Det ble foreslått å bytte navn på kjerneelementet til «Kommunikasjon og 
historiefortelling». Bruk av ordet «påvirke» ble også problematisert, og det ble 

foreslått å endre ordlyden slik at det ikke fremstår som elevene skal lære seg å 
manipulere mottakeren av budskapet. Flere mente også at kommunikasjon og 

veiledning av brukere/kunder bør inn under dette kjerneelementet. 
 
Organisering av arbeidslivet – det var enighet om at det var ønskelig at man får 

inn en tekst om hvordan det organiserte arbeidslivet fungerer.  
 

Personvern – flere mente at personvern bør løftes frem i teksten. Det var også 
flere som mente at personvern allerede var godt ivaretatt i teksten, da etikk og 
lovverk er et eget kjerneelement på Vg1. 

 
Teknologiforståelse som eget punkt - I anbefalingene fra den midlertidige gruppa 

foreslo man et kjerneelement med navn «Teknologiforståelse. Rådet savnet et 
eget kjerneelement der elevene oppnår forståelse for teknologiens oppbygging 
og virkemåte. Det ble foreslått å anbefale læreplangruppa å ta inn anbefalingene 

fra den midlertidige gruppa om et femte kjerneelement.   
 

Teknologi og produksjon - Rådet mener at en sentral del av dette 
kjerneelementet er at teknologien faktisk fungerer for brukerne som skal benytte 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/apen-innspillsrunde-om-nye-lareplaner-pa-yrkesfag--vg1/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/apen-innspillsrunde-om-nye-lareplaner-pa-yrkesfag--vg1/
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seg av den, og det bør inngå som en del av kjerneelementet. Rådet ønsker også 

at det sies noe overordnet om hvordan type teknologi som elevene skal lære noe 
om på Vg1. Produksjon hører ikke hjemme i dette punktet, men mer som del av 

brødteksten. Det ble foreslått å skifte navn på kjerneelementet til teknologi og 
metode. 
 

De grunnleggende ferdighetene - Et spørsmål var om kjerneelementet «å regne» 
også burde inkludere kjennskap til binære tallsystem. Det ble enighet om å 

avvente dette frem til kompetansemålene kommer på plass. Flere mente at 
elevene må også kunne kommunisere med brukere for å gi de opplæring og 
support. De bør også som del av digitale ferdigheter være kjent med ulike 

plattformer, kunne sette opp systemer, gjøre innstillinger og kvalitetssikre 
oppsett.   

 
Bærekraftig samfunn – det var enighet om å at et mål må være at elevene må 
lære om de mulighetene som ligger i teknologien til å bidra til et bærekraftig 

samfunn.  
 

Fagansvarlig og AU møtes for å utforme høringsinnspill basert på diskusjonen.  
 

Vedtak: AU sender høringssvar basert på diskusjonen i rådsmøtet. Kopi av 
høringssvar sendes til rådet i etterkant. 

 

 
 

04.01.2019 – Innspill innføringstiltak 
 
I fellesmøtene for de faglige rådene 05.12, 06.12 og 11.12.18 ble de faglige 

rådene informert om arbeidet med innføringstiltak for ny tilbudsstruktur og nye 
læreplaner på yrkesfag fra 2020 og at vi ønsker innspill som kan bidra i arbeidet 

med innføringen. Med bakgrunn i at de faglige rådene kan bidra til å heve 
kvaliteten på opplæringen ved å foreslå aktuelle innføringstiltak, ønsker vi 
skriftlig tilbakemelding fra rådene på spørsmålene:  

 
Kompetansetiltak:  

Utdanningsdirektoratet arbeider nå med å utvikle en nettbasert 
kompetansepakke. Kompetansepakken er tiltak vi planlegger for å støtte skoler 
og skoleeiere i arbeidet med å innføre nytt læreplanverk og skal bidra til felles 

prosesser for innføring av nye læreplaner. Kompetansepakken vil være 
fagovergripende.  Utdanningsdirektoratet ønsker svar på følgende:  

 
• Hvilke temaer bør prioriteres hvis det skal utvikles en egen nettbasert 
kompetansepakke for å støtte innføringen av læreplaner for Vg3 opplæring i 

bedrift?  
 

Det tidligere etterutdanningsmateriellet for yrkesfag har blitt oppdatert, og 
foreligger i dag som nettressurser på Udir.no: 
• Er det behov for andre typer støtteressurser på Udir.no i tillegg til disse 

nettressursene?  
• I så fall, hvilke typer støtteressurser er det behov for, og for hvilken 

målgruppe? 
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Særskilt for de nye yrkesfaglige utdanningsprogrammene:  

• Bør noe støttemateriell rettes særlig mot de nye utdanningsprogrammene  
o IKT og medieproduksjon  

o salg, service og reiseliv 
o frisør-, blomster- og interiørdesign 
o design og tradisjonshåndverk?  

 
• Hva slags tiltak bør det legges vekt på, og overfor hvilke målgrupper?  

 
Utdanningsprogrammene - Informasjon og dialog: 
Vi informerer om prosessen for innføring av ny tilbudsstruktur og nye læreplaner 

på yrkesfag i planlagte konferanser og samlinger så langt vi har kapasitet til det.   
 

• Hvilke tiltak eller temaområder er det særlig viktig å informere om knyttet 
til innføringen av nye læreplaner på yrkesfag, og hvordan bør vi kommunisere 
disse tiltakene? 

 
 

Referat 
 

En utfordring innledningsvis var at selve bestillingen fra Udir ble oppfattet som 
uklar. F.eks fremgår det ikke hva som er forskjellen på støtteressurs og 
støttemateriell. Rådet fikk beskjed i fellesdelen av rådsmøtet om å forholde seg 

til hovedspørsmålet «Hva skal til for at vi lykkes med innføringen av det nye 
utdanningsprogrammet i 2020?».  

 
Rådet gjennomførte innledningsvis diskusjon i par. Følgende anbefalinger ble 
foreslått til Udir: 

 
Viktig at det utformes informasjon om utdanningsprogrammet rettet mot ulike 

målgrupper. F.eks vil rådgivere trenge støttemateriell for å kunne gi god 
veiledning. Foreldre vil trenge informasjon om utdanningsprogrammet slik at de 
forstår hvilke utdanningsprogram barna søker på. Opplæringskontorer må også 

få informasjon. Det er viktig med riktig formspråk tilpasset ulike grupper og 
deres behov.  

 
Lærebedriftene må også kunne godkjennes og få informasjon om det nye 
utdanningsprogrammet. Det ble understreket viktigheten av å forberede 

lærebedrifter allerede nå på at det vil være lærlinger med behov for praksisplass 
i YFF fra høsten 2020, og at de vil kunne rekruttere lærlinger fra det nye 

utdanningsprogrammet.  
  
Alle nettressurser (f.eks Utdanning.no og vilbli.no) må være oppdatert med 

informasjon om utdanningsprogrammet så raskt som mulig. Det ble også 
argumentert for at man allerede er for sent ute med å informere bedriftene, da 

det er ønskelig at de gir tilbakemelding på skissen til Vg1 læreplan. Et viktig 
spørsmål er da hvordan vi kan informere arbeidslivet om den pågående 
prosessen med å utvikle og innholdet i det nye utdanningsprogrammet? Det er 

mange store mediebedrifter med et potensial på dette området, men de færreste 
av de er kjent med arbeidet som blir gjort med å utvikle et nytt 

utdanningsprogram. En egen innspillskonferanse kan være en del av løsningen 
for å gjøre utdanningsprogrammet kjent.  
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Et tiltak for å rekruttere nye lærebedrifter er at det utformes en egen 
veiledningspakke for nye lærebedrifter der det gis informasjon om hva som skal 

til for å bli lærebedrift. Kan man vurdere et høyere basistilskudd til 
lærebedriftene en periode for dette utdanningsprogrammet for å stimulere til at 
flere lærebedrifter? 

 
Det er viktig at elevene kan bruke oppdatert og relevant utstyr i skolen. Det er i 

seg selv et godt innføringstiltak, da elevene må få opplæring på relevant utstyr 
slik at de behersker det i møte med bedrifter når de senere blir lærlinger. FRIM 
er av den oppfatning at det vil bli kostbart å innføre utdanningsprogrammet og 

anbefaler at det tas høyde for dette.  
 

Etter- og videreutdanning for lærerne vil bli viktig og det er også et komplisert 
felt. Ideelt sett bør man kartlegge lærernes kompetanse og det må utformes 
relevant innhold for medielærere og IKT-lærere i den gamle strukturen.  

 
Fagansvarlig informerte kort om at det kan finnes ulike alternativer for å få 

relevant kompetanse på plass i klasserommet for å undervise elevene. Bruk av 
hospitering og lektor 2 ordningen for yrkesfag kan være en god løsning, men at 

det må også utformes utdanningstilbud for yrkesfaglærerne slik at de kan få 
mulighet til å videreutdanne seg.  
 

Rådet var tydelig på at det er viktig å få kommunisert til skoleeiere, 
avdelingsledere og yrkesfaglærere hvilken kompetanse man trenger for å 

undervise i Vg1 og Vg2. Det vil derfor være viktig å be fylkeskommunene om så 
tidlig som mulig å dimensjonere utdanningstilbudet slik at det kan gi lærerne og 
skoleledere forutsigbarhet når det kommer til å planlegge etter- og 

videreutdanning. 
 

Det ble også tatt opp om det bør utformes årsplaner for Vg1 og Vg2 for å gi 
lærerne som er usikre på programområdet veiledning. Den kan inneholde forslag 
til oppgaver for elevene og undervisningsopplegg. Dette kan være en støtte som 

del av innføringen av utdanningsprogrammet.  
 

 
Vedtak:  AU sender høringssvar basert på diskusjonen i rådsmøtet. Kopi 
av høringssvar sendes til rådet i etterkant 

 
 

05.01.2019 – Fylkesbesøk 
 
I henhold til retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, faglige råd og Udir kan 

de faglige rådene søke om å gjennomføre et fylkesbesøk i året. Hensikten med 
fylkesbesøk er dialog mellom rådene, fylkeskommunene, skolene og arbeidslivet 

om utfordringer i utdanningsprogrammet. 
 
I rådsmøte nr. 2 2018 ble det foreslått å arrangere et seminar med 

fagopplæringssjefer fremfor å gjennomføre fylkesbesøk.  
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Møtet med fagopplæringssjefene kan handle om hvordan å gjøre 

utdanningsprogrammet kjent, og gi råd til fagopplæringsjefene om hvordan bidra 
til en vellykket implementering av utdanningsprogrammet i 2020. 

 
Arbeidsutvalget foreslår å kombinere rådsmøte og rådsmøtet i 11. september 
arrangeres over to dager 11-12. Den første dagen arrangeres det ordinært 

rådsmøte og seminar med fagopplæringssjefer. Dag 2. gjennomføres det besøk 
til skoler med mediefag og IT-fag og lærebedrifter i Hordaland. 

 
 
Referat 

 
AU presenterte ideen om å arrangere rådsmøte i Bergen der fagopplæringssjefer 

inviteres til å delta for å drøfte implementering av utdanningsprogrammet. Et 
medlem i rådet er bosatt i regionen og kan bistå AU med eventuell planlegging. I 
første omgang søker rådet Udir om en slik organisering av fylkesbesøket. Saken 

tas opp på rådsmøtet i april.  
 

Vedtak: Rådet søker Utdanningsdirektoratet om å arrangere kombinert 
rådsmøte og fylkesbesøk 11-12.september i Bergen.  

 
 
 

06.01.2019 Innspillskonferanse for ITM-utdanningsprogrammet 
 

For å gjøre de nye fag- og svennebrevene kjent for potensielle lærebedrifter 
foreslår AU at det organiseres en «Innspillskonferanse» der man inviterer 
aktuelle lærebedrifter. Målet med konferansen er å gjøre fag- og svennebrevene 

kjent for arbeidslivet. Et mål bør være å koble aktuelle bransjer på den 
avsluttende høringsrunden i tilknytning til utviklingen av de nye Vg3-

læreplanene.   
 
Aktuelle spørsmål til rådet: 

Er det nødvendig å arrangere en slik konferanse? 
 

Hvordan bør programmet for en slik konferanse se ut? 
Hvem bør inviteres hit? 
 

 
Referat 

Flere er enig i at en slik konferanse kan ha noe for seg. Mange bedrifter er ukjent 
med lærlingordningen og ikke minst innholdet i det nye utdanningsprogrammet.  
Et konkret forslag til innhold er hvilke krav som stiller til en bedrift side for å ta 

inn en lærling. Informasjon om lærefagene og hva lærlingene skal lære seg 
under studiet, men også ved ferdig læretid er også viktig. Et mål må være å 

koble bedriftene på høringsrundene til Vg1, Vg2 og Vg3-læreplanene.  
 
Det er naturlig å invitere f.eks Produsentforeningen og andre 

arbeidsgiverorganisasjoner eller aktører med interesse i utdanningsprogrammet. 
Målgruppa er hovedsakelig tenkt å være arbeidsgivere, og ikke f.eks 

elever/lærere. 
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Det ble drøftet om man kunne arrangere et slikt arrangement også utenfor Oslo, 

eller eventuelt man kunne ha flere arrangementer for å treffe flest mulig. Etter 
litt diskusjon landet man på å legge arrangementet til Oslo. Det neste var om 

konferanse er spesielt hensiktsmessig, eller om man kan legge opp til et mindre 
seminar slik at man kan få flest mulig til å komme.  
 

Det ble enighet om at et slikt arrangement bør ta hensyn til at det er to ulike 
bransjer i utdanningsprogrammet. Man bør vurdere om det er mest 

hensiktsmessig å dele arrangementet i mot to ulike bransjer. Det andre er om 
man bør arrangere et kortere informasjonsmøte/seminar for å gjøre det lettere 
for representanter fra bransjen å få tid til dette. Tidspunkt foreslås å legges til 

begynnelsen oktober. Arbeidsutvalget kommer tilbake til organisering og 
tidspunkt  

 
Vedtak: FRIM vedtok å gå videre med planlegging av arrangementet for å 
rekruttere flere lærebedrifter. AU ser videre på dette og kommer tilbake 

med mer informasjon.  
 

 
 

07.01.2019 Orienteringssaker 
 

1. Rapport fra Lied-utvalget om videregående opplæring. 

Lied-utvalget leverte sin første innstilling i desember. Den første innstillingen 
beskriver styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring. 

 
Dere finner denne ved å følge lenka: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-15/id2621801/ 

 
Merk: det er ikke forventet at dere skal lese hele dokumentet til rådsmøtet. Men 

for de av dere som har interesse (ikke minst tid) er det mye interessant i kapittel 
11 om hva Lied-utvalget vil fokusere på når de kommer med sin hovedinnstilling 
høsten 2019.   

 
 

2. Regjeringsplattformen 
 
I den nye regjeringsplattformen har det blitt lagt til fire nye punkter 

sammenlignet med plattformen fra 2018.  
• Sette krav til at alle fylker må tilby YSK (Yrkes- og studiekompetanse), 

som kombinerer yrkesfag og studiespesialisering og hvor man oppnår 
studiekompetanse og fag/svennebrev på fire år, samt utvide ordningen til 
flere fag og skoler. 

• Vurdere mer fleksible løp innen yrkesfaglig opplæring, med utvidet 
mulighet for å kombinere praksis og skole. 

• Innføre lengre lærlingperioder for enkelte fag- og svennebrev, i samråd 
med partene i arbeidslivet. 

• Vurdere en tettere kobling mellom avgivende skoler og lærebedrifter også 

gjennom lærlingetiden. 
 

Resten av regjeringsplattformen om videregående utdanning finner dere på side 
75 og utover: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-15/id2621801/
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https://www.regjeringen.no/contentassets/7b0b7f0fcf0f4d93bb6705838248749b

/plattform.pdf 
 

 
3. FRIM sin tilbakemelding til Utdanningsdirektoratet om 

yrkesfagspesifikk del i engelsk og norsk. 

 
Rådet vurderte i rådsmøte nr. 2 forslag til yrkesfagspesifikke kompetansemål i 

engelsk og norsk.  
  
Tilbakemelding til Udir fra FRIM 

Faglig råd for IKT og medieproduksjon vurderte spørsmålene fra 
Utdanningsdirektoratet om yrkesretting i norsk og engelsk i sitt rådsmøte 

nr.2/2018. En generell tilbakemelding for engelsk og norsk er at de foreslåtte 
kompetansemålene åpner for god yrkesretting. Rådet er positive til at 
læreplangruppa i norsk, i de foreslåtte kompetansemålene knytter hver 

kompetansemål til «eget utdanningsprogram», da det tydeliggjør ansvaret den 
enkelte fellesfaglærer har for å yrkesrette undervisningen. 

 
FRIM er av den oppfatning at en god lærer vil kunne yrkesrette andelen felles 

kompetansemål for både SF og YF. Rådet mener at prosentandelen 
kompetansemål, som yrkesrettes totalt sett er for lavt, men er positive til at 
læreplangruppa i forslaget har foreslått felles kompetansemål for SF og YF som 

en god lærer vil kunne yrkesrette. Dette krever imidlertid systematisk 
utviklingsarbeid på skolene. På generelt grunnlag mener rådet at det er viktig å 

bygge videre på FYR-arbeidet (Fellesfag, yrkesretting og relevans), med 
yrkesretting av fellesfagene for å gi bedre sammenheng og helhet i opplæringen. 
 

Rådet mener at sentralt gitt eksamen er riktig eksamensform, men ønsker en 
oppgave tilpasset de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Det gjør at 

sammenhengen mellom vurdering og innhold i læreplanen ivaretas. 
 
I tillegg sendte FRIM en tilbakemelding til fagansvarlige i engelsk og norsk i 

Utdanningsdirektoratet. Det gjøres det klart at den nye prosenttenkningen i 
læreplanutvikling, ikke må føre til at man går bort fra prinsippet om at læreren 

skal yrkesrette undervisningen til det enkelte utdanningsprogram. Læreren skal 
innenfor rammene gjøre undervisningen relevant for den enkelte elev og 
utdanningsprogrammet eleven tilhører.  

 
 

08.01.2018 Eventuelt: 
 
Vekslingsmodeller: Udir hadde i sin fellesdel to ulike spørsmål rettet mot alle 

rådene. Forsøket med vekslingsmodeller ble avsluttet i 2018, og FAFO leverte en 
sluttrapport til Udir om forsøket. Udir arbeider nå med en anbefaling til 

Kunnskapsdepartementet om vekslingsmodeller. Det var enighet i rådet om at 
det er naturlig for rådet å mene noe om vekslingsmodeller. Flere i rådet hadde 
synspunkter på veksling, og noen var også kjent med eksempler på veksling 

innenfor utdanningsprogrammet i Hedmark. Det kan være at veksling kan egne 
seg for enkelte fag i utdanningsprogrammet, og rådet ønsker å sette dette opp 

som sak på neste rådsmøte slik at rådet har tatt et prinsipielt standpunkt til 
veksling. Den settes opp som sak på neste rådsmøte.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/7b0b7f0fcf0f4d93bb6705838248749b/plattform.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7b0b7f0fcf0f4d93bb6705838248749b/plattform.pdf
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Møte om dronefatet: Rådet hadde i desember til behandling spørsmålet om 
Vg2 Dronefaget kan legges i utdanningsprogrammet for IKT og medieproduksjon. 

Det skal gjennomføres et møte med luftfartstilsynet 1.mars der rådsleder 
Christian Danielsen møter fra FRIM. Han vil ta utgangspunkt i vedtaket fra 
rådsmøtet i desember som sier at «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. 

 
Konkurransefag fra utdanningsprogrammet: Rådsleder Christian Danielsen 

fremmet en sak om fag fra IKT og medieproduksjon under yrkeskonkurranser. 
Det er per i dag ingen konkurransefag fra skole-NM, og det ble foreslått å se på 

om man kan få utdanningsprogrammet med i konkurransene.  
 
 

 
 


