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09.2.2019 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

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

 
 
10.2.2019 Supplering av arbeidsutvalget 
De faglige rådene skal oppnevne en leder, en nestleder og et arbeidsutvalg (AU). 
Arbeidsutvalget er i samarbeid med sekretariatet ansvarlig for å lede arbeidet i rådet. 
Rådet skal oppnevne ny representant til å sitte i arbeidsutvalget etter at 
Mediebedriftenes landsforening gjorde endringer på sin plass. Veslemøy Rysstad er nytt 
medlem i rådet og representant fra MBL. Fra før er arbeidstaker- og skolesiden 
representert i arbeidsutvalget. Tredje representant bør være fra arbeidsgiversiden.  
 
 
Referat 
Da ikke hele arbeidsgiversiden var representert i møtet ble det enighet om at 
fagansvarlig fra Udir kontakter arbeidsgiversiden i etterkant av møtet for å finne tredje 
representant i arbeidsutvalget.  
  

Vedtak: Arbeidsgiversiden finner i fellesskap en representant til å sitte i 
arbeidsutvalget innen neste rådsmøte. 

 
 
11.2.2019 Andre innspillrunde Vg1, hele læreplanen 
I den andre åpne innspillsrunden ligger hele læreplanen til Vg1 informasjonsteknologi og 
medieproduksjon ute. I forrige runde ga rådet tilbakemelding på «Om faget» og i denne 
runden kan rådet gi tilbakemelding på kompetansemål og vurdering. Det er mulig å gi 
tilbakemelding på hele læreplanen. Det stilles også flere spørsmål knyttet til blant annet 
navn på utdanningsprogrammet og omfang på kompetansemål sett opp mot timeantallet 
i programfaget. Ber om at dere tenker gjennom spørsmålene. 
 
Alle rådsmedlemmer bør lese utkastet til læreplan, og forberede innspill. Konkrete forslag 
til endringer i læreplanen, som dere ønsker at rådet skal fremme kan dere legge inn som 
kommentarer i dokumentet i Sharepoint-rommet.  
 
Læreplangruppa innleder om læreplanen og deretter for å besvare oppklarende spørsmål. 
Vi drøfter deretter forslaget til læreplan og spørsmålene i høringen.  
 

- Vedlegg: innspill fra FRIM til 1. innspillsrunde Vg1. 
 
 
Referat 
 
Leder i læreplangruppa Wiggo Sunde innledet om arbeidet med læreplanen.  
Han fortalte at anbefalingene fra den midlertidige gruppa var omfattende, og det har blitt 
gjort mange prioriteringer i læreplanen. Det har også i arbeidet vært et stort trykk fra 
ulike medie- og IT-miljøer. Detaljnivået er per i dag for høyt i noen av IKT-målene, og 
det er for mange kompetansemål. Det mangler noen kompetansemål på historiefortelling 
og det må slås sammen lover og regler. Et spørsmål er om det tydelig nok at dette er 
staten på en yrkesopplæring?  
 
En forutsetning fra Udir er å unngå flere enn to bestillinger i et kompetansemål. 
Minimumstimetallet skoletimer for et fag skal være 5 uketimer. Læreplangruppa har 
foreslått to programfag.  
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• Konseptutvikling og programmering (5 uketimer) og  
• Design, historiefortelling og teknologiforståelse (12 uketimer). 

 
Spørsmålene til Wiggo fra rådet gikk på hvor åpne kompetansemålene bør være og rundt 
språket i læreplanen. Fordelingen mellom IT og mediekompetansemål og hva som regnes 
som mål tilhørende de ulike retningene ble også debattert. 
 
Innledningsvis diskuterte man hvilket navn man skulle anbefale at 
utdanningsprogrammet skal få. Det ble enighet i om at rådet vil anbefale til Udir at 
utdanningsprogrammet bør hete Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Noe av 
bakgrunnen er at den midlertidige gruppa anbefalte dette navnet i sin tid, og det kom 
heller ingen motforestillinger mot å anbefale dette navnet, selv om flere av de andre 
navnene også ble vurdert til å være gode.   
 
Diskusjonen internt i rådet om skissen handlet både om innholdet læreplanen og 
språkform i læreplanen. Det handlet om valg av nynorsk som målform og at språket også 
bør bearbeides slik at det blir tilgjengelig for flere målgrupper.   
 
Nynorsk målform i læreplanen: det ble pekt på flere feilaktige oversettelser til nynorsk i 
skissen til læreplan på Vg1. Eksempelvis «IT-tryggleik» bør heller oversettes til «IT-
sikkerheit». Det ble anbefalt Udir at læreplangruppene bør få anledning til å lese 
gjennom før publisering. Fagterminologien lar i flere tilfeller seg ikke oversette godt. 
Bokmål har mer innarbeidete IT-fagutrykk og de nynorske ordene er mer sprikende i sin 
betydning. Innen IT-faget står ikke norsk bokmål så sterkt. Mye av kommunikasjonen 
skjer på engelsk, og FRIM klarer ikke å se at man er tjent med å velge nynorsk når 
bokmål i seg selv ikke er uproblematisk. Mye fagterminologi har i dag svake oversettelser 
til bokmål og det finnes ikke gode oversettelser videre til nynorsk. Anbefalingen er derfor 
å la Vg1 læreplanen være på bokmål slik at elevene får undervisning på et språk som 
ligger så nært som mulig språket ute i bransjen. Læreplanen er også å regne som 
forskrift og en av anbefalingene fra IKT-sikkerhetsutvalget (desember 2018) er at 
språklig klarhet i forskrifter skal prioriteres. 
 
Utover det ble abstraksjonsnivået på kompetansemålene drøftet. Det ble f.eks foreslått å 
differensiere kompetansemålene slik at de viser en tydeligere progresjon når det kommer 
til å kunne reflektere. Det ble også av enkelte stilt spørsmål om i hvilken grad er elevene 
i stand til å reflektere over kunnskap og ulike spørsmål når de er 16 år gamle. Det var 
imidlertid ulike synspunkter i dette spørsmålet. Mange mente at det er viktig at 
læreplangruppa tenker på de mange ulike målgruppene som skal lese læreplanen. Det 
ble oppfordret til bruk av et «praktisk språk» der man f.eks løfter frem at elevene skal 
kunne «produsere».  
 

Skepsis i rådet til 12-timersfaget Design, historieforteljing og 
teknologiforståing. 

Etter rådets mening er målene i faget på riktig faglig nivå og de bør ikke bli slått sammen 
og gjort mer generelle. 12 timersfag er uheldig av flere grunner: 

• Elevene holder med på en ting om gangen, og at det vil bli ett prosjekt og for lite 
veksling i oppgaver. 

• Mindre fag gir mulighet til å bytte mellom lærere og temaer. Det åpner for et 
fagmiljø med tre fag. 

• Hvis du deler faget i to vil du i større grad synliggjøre hvis du hopper over noe i 
læreplanen. 

Tolvtimersfaget tvinger lærere til å samarbeide. Frykten er at fylkene skal fortsette som 
de gjorde i gammel struktur med et tolvtimersfag der IT-skoler og mediaskoler 
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vektlegger den delen av opplæringen som ligger i det enkelte fag. Det ble også drøftet 
om man skulle bruke vurdering som et verktøy for å hindre dette gjennom tverrfaglig 
vurdering i faget, men man valgte ikke å se videre på det.  

FRIM anbefaler derfor å dele opp faget i to. Forslag til oppdeling av faget Design, 
historieforteljing og teknologiforståing : 

1. Design og historiefortelling (6 timer) 
2. Teknologiforståing. (6 timer) kan f.eks ha et navnet «Anvendelse og forståelse». 

Rådet anbefaler ikke navnet, men et navn med samme betydning. Det trengs et 
annet navn på programfaget teknologiforståelse. 

Historiefortelling er for svakt vektet i læreplanen. Det er viktig at elevene lærer om 
hvordan de får frem et budskap i Vg1. Innen film og tv-produksjon blir man i dag mer og 
mer opptatt av grønn produksjon. Elevene bør lære om klimasmart produksjonsform.  
Kompetansemålene mot IT-fagene slik de ser ut i dag har det mest nødvendige på plass. 
Det anbefales ikke at man gjør kompetansemålene mindre spesifikke og mer generelle.  

Delen som omhandler trepartssamarbeidet og rollen som arbeidstaker gir i dag lite 
mening. Om dette handler om oversettelsen til nynorsk eller svakheter med den 
opprinnelige teksten er vanskelig å si. Det anbefales Udir å vurdere om det kan lages en 
likelydende tekst for de 10 utdanningsprogrammene. Budskapet er at elevene bør kjenne 
til rolledelingen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i å sørge for et forutsigbart og 
trygt arbeidsliv, og hvilke rettigheter og plikter man har i rollene som henholdsvis 
arbeidstaker og arbeidsgiver.  

Titler og kompetansemål må være på et forståelig nivå for både lærere og elever. Det 
bør være mulig å forstå for den enkelte elev, lærling og bedrift.  

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

 
 
12.2.2019 Anbefalinger fra rådet til Liedutvalget 09.05.2019  
Det arrangeres et møte mellom faglige råd og representanter fra Lied utvalget torsdag 9. 
mai 2019. Informasjon om utvalgets arbeid finner du her: https://www.liedutvalget.no 
Rådet er invitert med tre representanter.  
 
Lied-utvalget leverte sitt kunnskapsgrunnlag om struktur og videregående opplæring i 
desember. De skal levere sin anbefaling til Kunnskapsdepartementet høsten 2019. 
Kunnskapsgrunnlaget finner dere her. Anbefaler dere å lese kapittel 11. Det gir et godt 
overblikk over utvalgets vurdering av videregående opplæring.  
 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-15/id2621801/sec1 
 
Vi foreslår at dere tenker gjennom hvilke 3 anbefalinger representantene fra FRIM skal gi 
til Lied-utvalget? Bent, Kjersti og Christian deltar på vegne av rådet.  
 
  
 
Referat 
 
De tre gruppene leverte anbefalinger til hva Kjersti, Christian og Bent bør ta opp med 
Lied-utvalget på vegne av rådet.  
 

https://www.liedutvalget.no/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-15/id2621801/sec1
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Gruppe 1 

• Bransjetilpasset yrkesopplæring. 2+2-modellen fungerer ikke for alle elever og 
det er behov for mer fleksible opplæringsløp.   

• Opplæringen er ikke bare en utdannelse, men også demokratiforståelse. Det 
handler også om utvikle gode samfunnsborgere. Skolen skal lære elevene å lære.  

• Relevans i arbeidslivet. Se utdanningsløpet i et større perspektiv og i lys av 
utviklingen i samfunnet. Det er viktig med omstilling og fleksibilitet i 
utdanningssystemet når samfunnet også endrer seg. Da endringene går fort må 
skolene også henge med og ha oppdatert utstyr. 

 
Gruppe 2 

• Mer fleksible overganger mellom grunnskole og Vgs. Viktig at utvalget vurderer 
det 11. skoleåret, men man må lykkes med ikke å gjøre det stigmatiserende. 

• Vekslingsmodell – 2+2-modellen fungerer ikke for alle. Det er viktig med 
alternative modeller og fleksible løsninger tilpasset for elever og bedrifter med 
ulike behov.  

• Det bør være en egen ressurs som hjelper elevene med å finne læreplass. Om den 
ligger på skolene eller i fylkeskommunen spiller ingen rolle.  

 
Gruppe 3 

• Helhet, sammenheng og overganger.  
• Voksenrett og ungdomsrett. Se ting i sammenheng og utvikle rettigheter for unge 

og voksne slik at man unngår at elever faller mellom to stoler.  
 

Vedtak: FRIM vedtok anbefalingene til Lied-utvalget.  
 
 
 
 
13.2.2019 Fordypninger på Vg3 
 

- Vedlegg: Fordypninger Vg3. 
 

Utdanningsdirektoratet er i oppdragsbrev 10-18 Implementering av ny tilbudsstruktur 
bedt om å utrede alternative modeller og om det eventuelt skal innføres fordypninger på 
Vg3/opplæring i bedrift. Dersom direktoratet kommer fram til at det kan åpnes for 
fordypninger på Vg3, skal det utvikles nasjonale prinsipper og rammer for disse. 
Direktoratet bes komme med anbefalinger omkring fordypningsområder på 
Vg3/opplæring i bedrift til KD. Utdanningsdirektoratet foreslo i sitt forslag til ny 
tilbudsstruktur til Kunnskapsdepartementet (september 2016) innføring av 
fordypningsområder. Bakgrunnen for direktoratets anbefaling var innspill fra de faglige 
rådene. Sett i lys av høringsuttalelsene mener direktoratet fortsatt at det kan innføres 
fordypningsområder for Vg3.  
 
Direktoratet oppnevnte en arbeidsgruppe på fire representanter fra de faglige rådene 
våren 2019, som med utgangspunkt i grunnlagsdokumentene utarbeider forslag til 
alternative modeller og nasjonale prinsipper og rammer for fordypning på Vg3.  
 
Gruppa har følgende sammensetting: 
 
• Liv Christiansen - FRTIP 
• Jørgen Leegård - FRBA 
• Espen Lynghaug - FRRM/FRNA 
• Merete Sutton - FRSSR 
• Hans Jacob Edvardsen - FREL 
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Anbefalingene fra arbeidsgruppa ligger vedlagt. Arbeidsgruppa anbefaler at rådene skal 
gi sin tilslutning retningslinjene, men dere står fritt til å mene hva dere vil. Merk at dette 
ikke er et spørsmål om fordypninger skal innføres i ITM, men om det skal være mulig å 
innføre fordypninger på Vg3 og hvordan regelverket bør se ut for å bruke fordypninger.  
 
 
 

Vedtak: Faglig råd for IKT og medieproduksjon støtter retningslinjene og 
intensjonene med fordypninger på Vg3. FRIM ønsker imidlertid å understreke at 
en forutsetning for at fordypninger skal kunne vurderes i et utdanningsprogram er 
at det faglig rådet tilknyttet utdanningsprogrammet anbefaler det som verktøy for 
å heve kvaliteten på lærefaget. 

 
 
 
14.2.2019 Fylkesbesøk Hordaland 2019 
 
Rådet drøftet fylkesbesøk i rådsmøte nr.1/2019. Rådet ønsket å gjennomføre et 
kombinert fylkesbesøk og rådsmøte i september 2019 i Hordaland. Det var også et ønske 
om å invitere fagopplæringssjefene inn i rådsmøtet. Rådet har fått godkjent søknad om 
fylkesbesøk til Hordaland 11.-12.september. Utdanningsdirektoratet mener at ønske om 
å møte alle fagopplæringssjefene er vanskelig praktisk, og at det kan komme i konflikt 
med rollen rådet har som rådgivende organ for statlige utdanningsmyndigheter. Vi har 
også mange saker til behandling utover høsten. Arbeidsutvalget foreslår derfor at rådet 
over to dager besøker skoler og bedrifter i Hordalandsområdet og gjennomfører et 
tradisjonelt rådsmøte en av dagene. AU foreslår at man kan ha som tema å drøfte 
hvordan vi kan utvikle arbeidsmåtene i rådet og se nærmere på vekslingsmodeller 
opplæringen.  
 
Vi ønsker i rådsmøtet å sette datoene for fylkesbesøket, og at dere foreslår ønsker til 
programmet for fylkesbesøket.  
 
Referat 
FRIM landet på datoene 29-30. oktober (uke 44). Forslag til program sendes ut til rådet 
innen august og påmelding sendes ut kort tid etter. Det er ønskelig med 10 påmeldte for 
at vi skal gjennomføre fylkesbesøk.   
 
 

Vedtak: FRIM arrangerer fylkesbesøk for medlemmer 29.-30.oktober.  
 
 
 
15.2.2019 Høring – forslag til nye læreplaner for grunnskolen og de 
gjennomgående fagene i videregående opplæring 
 
Fagfornyelsen for grunnskolen og de gjennomgående fag i videregående ligger foran 
yrkesfag og læreplanene ble 18. mars lagt ut på høring. Høringsfristen er 18. juni 2019. 
Det er naturlig at rådet mener noe om innholdet i læreplanene som legger faglig 
grunnlag før Vgs.  
 

• Matematikk 1. – 10. trinn, kunst og håndverk og naturfag. Matematikk har ansvar 
for kodeopplæring i grunnskolen. Kunst og håndverk fagets kjerneelementer er 
blant annet kunst og designprosesser og visuell kommunikasjon. 

 
• De gjennomgående fagene videregående (matematikk, naturfag, engelsk, norsk): 

har yrkesrettet innhold. Rådet ga tilbakemelding til læreplangruppa engelsk og 
norsk i etterkant av rådsmøte nr.2 (vedlagt) på forslagene til yrkesrettede mål. 
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Matematikk og naturfag har yrkesrettede mål tilpasset det enkelte 
utdanningsprogram.   

 
Jeg har lagt ut læreplanene på Sharepoint-rommet, og dere kan gjerne legge inn 
tilbakemeldinger i dokumentet. Læreplanene finner dere også på 
www.udir.no/fagfornyelsen.  
 
 
Referat 
Det ble enighet om at innspill til læreplanen løses skriftlig per mail.  
 

Vedtak: Fagansvarlig koordinerer innspill fra rådet og høringssvar sendes i kopi til 
rådet.  

 
 
16.2.2019 Ekstra rådsmøte i august 
 
Læreplanen på Vg2 og Vg3 legges ut på sin ene innspillsrunde 20. juni. Innspillsrunden 
avsluttes 1. september. For å kunne behandle skissene til læreplan ønsker vi å 
behandle de i et eget rådsmøte i august. Vi finner dato for rådsmøte i fellesskap. 
 
 
Referat 
Det ble gitt flere innspill til at fristene i prosessen vanskeliggjør gode prosesser for å gi 
innspill. Det ble foreslått å flytte fristen til senere i september. Fagansvarlig ga 
tilbakemelding om at det har blitt forsøkt, men at fristene er satt sammen med KD, og at 
den ikke vil bli flyttet på. Det ble vedtatt å gå for ekstraordinært rådsmøte mandag 19. 
august. Det legges opp til en prosess der hvert enkelt rådsmedlem får ansvar for å gi 
tilbakemeldinger på 1-2 læreplaner med utgangspunkt i hva man har interesse for hva og 
man har kapasitet til.  
 
 

Vedtak: FRIM vedtok å arrangere et ekstraordinært rådsmøte mandag 19. august 
hos Utdanningsdirektoratet. 
 

 
 
17.2.2019 Bedriftsintern opplæring  
 
Utdanningsdirektoratet mottok i april 2018 oppdragsbrev 10-18 om Implementering av 
ny yrkesfaglig tilbudsstruktur. I oppdragsbrevet ber Kunnskapsdepartementet om at vi 
vurderer hvordan relevante deler av innholdet i bedriftsintern opplæring (f.eks. 
kjedeskoler i varehandelen) kan inngå i kompetansemål i læreplanene i relevante 
lærefag. Dette må gjøres i samråd med aktuelle bransjer.   
  
Arbeidet med nye læreplaner på yrkesfag er i gang og deloppdraget vil kobles opp mot 
denne prosessen. Det vil kunne bli aktuelt med dialog med relevante læreplangrupper 
underveis i arbeidet, og vi oppfordrer rådet til å benytte seg av de åpne 
innspillsrundene.  
  
  
Med utgangspunkt i fremdriftsplanen for læreplanarbeidet ber vi dere om å komme med 
tilbakemelding til Utdanningsdirektoratet innen onsdag 15. mai 2019.   
  
Vi ber dere om å komme med:   

• eksempler på internopplæring som gir ikke-formell kompetanse som kan være 
relevante for deres lærefag   

http://www.udir.no/fagfornyelsen
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-pa-yrkesfag/
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• forslag til spørsmål knyttet til sammenhengen mellom internopplæring og 

læreplaner som kan være aktuelle å stille i den første åpne innspillsrunden for Vg2- 
og Vg3-læreplangruppene   

• innspill på hvordan innholdet i relevant internopplæring kan ivaretas i 
kompetansemålene i relevante læreplaner   

• innspill til tiltak for å tilrettelegge for bedrifter med relevant 
internopplæring ved innføring av nye læreplaner   

  
Ta gjerne kontakt med Stine Viddal Øi på e-post svo@udir.no dersom dere har noen 
spørsmål.   
 
 

Vedtak: FRIM er ikke av den oppfatning at internopplæring i IT- og 
mediebransjen er av en slik art at det utløser behov for å gjøre tilpasninger i 
læreplanene i utdanningsprogrammet. Kompetansemålene bør ha åpne 
formuleringer som gjør at eventuell internopplæring fint kan integreres i 
læreplanene. 

 
 
 
18.2.2019 Seminarer om det nye utdanningsprogrammet 
 
Under forrige rådsmøtet vedtok vi å søke Utdanningsdirektoratet om å få arrangere 
seminarer der målsetningen er å gjøre utdanningsprogrammet kjent ute i bransjene.  
 
Vi sendte følgende søknadstekst til Utdanningsdirektoratet: 
 
«Utdanningsprogrammet IT og medieproduksjon er i sitt innhold fremtidsrettet og vil gi 
fagarbeiderne kompetanse arbeidslivet mener at det vil være behov for. Det er imidlertid 
to utfordringer: 

• tilgang på læreplasser: fagene i utdanningsprogrammet har en svak 
fagarbeidertradisjon og bransjene ikke er kjent med det nye 
utdanningsprogrammet og kompetansen lærefagene vi gi 

• Bransjene er ikke kjent med at det utvikles nye læreplaner og gir derfor heller 
ikke tilbakemeldinger i innspillsrundene 

 
Faglig råd for IKT og medieproduksjon ønsker å gjennomføre to seminarer med 
henholdsvis IT- og mediebransjen i januar 2020. Formålet med seminarene er å gjøre 
bransjene kjent med lærefagene i det nye utdanningsprogrammet og få de til å gi innspill 
i høringsrundene for Vg2 og Vg3 med oppstart i 15. desember. Program for seminarene 
foreslås å være på ca. tre timer og innholdet utformes i samarbeid mellom FRIM og 
Utdanningsdirektoratet.»  
 
I rådsmøtet skal vi utforme et program for seminarene? Hvem er målgruppa? Hvordan 
når vi de? Hvilke datoer bør vi gå for? 
 
 
Referat 
Det ble diskutert både tidspunkt for arrangementet, program og hvordan oppfølgingen 
rådet skal gi av seminarene. Det var noe avstand mellom innholdet i søknaden til Udir og 
diskusjonen i rådet. Fagansvarlig måtte derfor informere at rammene er to seminarer på 
nyåret. Innsalget i forbindelse  
 
Forslaget var å gå for to frokostseminarer. Innsalget bør være 1. Hva vil det si å være 
lærebedrift 2. Et par gode eksempler på lærebedrifter 3. Kort presentasjon av de nye 
lærefagene. Læreplassgruppa får ansvar for sammen med Utdanningsdirektoratet å sette 
sammen program. 

mailto:svo@udir.no
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Vedtak: Læreplassgruppa får ansvar sammen med Utdanningsdirektoratet for å 
sette sammen program. 

 
 
 
19.2.2019 Behovskartlegging for 2019 - Læremiddelutvikling i smale 
fagområder innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram 
 

- Vedlegg: Læremiddelutvikling 
 

Utdanningsdirektoratet lyser årlig ut tilskudd til utvikling av læremidler innen fire 
kategorier: smale fagområder, særskilt tilrettelagte læremidler, læremidler for 
minoritetsspråklige elever og universell utforming av læremidler innenfor alle fag og 
trinn.  
 
Direktoratet ønsker innspill fra de faglige rådene på behov for læremidler. 
 

Vedtak: FRIM anbefaler at Utdanningsdirektoratet i sin vurdering prioriterer 
utvikling av læremidler for utdanningsprogrammet IKT og medieproduksjon. 
Utdanningsprogrammet har nytt innhold i felles Vg1, Vg2 (et Vg2 medierettet og 
et Vg2 IT-rettet) og i alt fem Vg3 lærefag. Fagområdet er i stadig utvikling og det 
anbefales utvikling av digitale læremidler for å holde innholdet i læremidlene 
oppdatert.  

 
 
20.2.2019 IKT-fag videreføring av forsøk  
Nordland fylkeskommune deltar for tiden i et forsøk i IKT-fag ved seks videregående 
skoler. Utdanningsdirektoratet ønsker vurdering fra rådet på om forsøket bør videreføres. 
Utdanningsdirektoratet anbefaler forlengelse av forsøket. Arbeidsutvalget har anbefalt 
forlengelse til Udir, men det er foreløpig i påvente av behandling i rådsmøte.   
 

Vedtak: FRIM anbefaler at Utdanningsdirektoratet forlenger forsøket innen IKT-
service i Nordland for å ivareta kontinuitet mellom den «gamle» og nye 
tilbudsstrukturen.  

 
 
 
21.2.2019 Orienteringssaker  
 
Møte om Dronefaget 
Det ble gjennomført et møte om dronefaget hos Utdanningsdirektoratet 1. mars. Faglig 
råd for IKT og medieproduksjon var representert. Blant annet Luftfartstilsynet, Faglig råd 
for elektro og Nordland fylkeskommune deltok i møtet. Det gis en orientering om møtet.  
 
Referat 
Basert på diskusjonen i møte 1.mars synes det tydelig at søker (Andøya Vgs) om nytt 
lærefag ønsker at det nye utdanningsprogrammet skal ligge under Elektro. Dronefaget er 
tenkt som et droneoperatør og et vedlikeholdsfag. Rådet vil bli orientert når anbefalingen 
blir sendt til KD.  
 
 
Samling på Sundvollen for arbeidsutvalgene i de faglige rådene og Udir 
Temaet for samlingen var hvordan de faglige rådene kan øke kvaliteten på arbeidet i 
sekretariatet og de rådene. AU skrev ned noen målsetninger for faglig råd for IKT og 
medieproduksjon. 
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• Aktivisering av varamedlemmer.  
• Utforme klare oppdrag til arbeidsgruppene. 
• Bevare det gode engasjementet ved å innføre små endringer i riktig retning. 
• Orienteringssaker om aktuelle saker relevant for utdanningsprogrammet. 
• Sakslistene er ofte fulle og det er viktig å prioritere hvilke saker man behandler i 

rådsmøtene. 
• Ønske om å informere skolene som har fag i utdanningsprogrammet om at FRIM 

kan kontaktes hvis man har erindringsforslag. 
• Få inn innledere fra næringslivet som kan gi rådet faglig oppdatering 
• Fortsette med å være bevisst på møtemetodikk. Gruppediskusjon i forkant av 

plenumsdiskusjoner.  
• Deltakelse på konferanser som representant for FRIM 
 
Arbeidsgrupper 
Vi ønsker en status for hvordan arbeidsgruppene fungerer i dag. Enkelte av gruppene har 
hatt en del å gjøre, mens andre har ikke fått oppgaver.  
 
Referat 
Status er at læreplan- og implementeringsarbeidsgruppa har fått mange oppgaver til nå. 
Det fungerer fint med samskriving. De andre arbeidsgruppene har ikke fått oppgaver. 
Læreplassarbeidsgruppa har først nå fått oppgaver. Nye lærefaggruppa vil få oppgaver 
etterhvert som det kommer søknader om nye lærefag til utdanningsfaget. 
 
20.2.2019 Eventuelt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


