
Utarbeidet av: Eirik Bertelsen 
Divisjon for kunnskap, analyse og formidling   

 
 
 
Innkalling rådsmøte nr. 5 2019 i Faglig råd for IKT og medieproduksjon 

 
 

Dato: 27.11.2019 
Tid: 10.00 – 16.00 
Sted: Utdanningsdirektoratet, Oslo 

Rom: Møterom, 1.etasje 
 

 
 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 

Deltakere May Thingelstad, Parat Media 

 

Leif-Tore Martinsen, KS 

Nina B.A Figenschow, Virke 

 Fra skoleverket/skoleeier Andre organisasjoner 

 Synnøve Møll Rygg, 

Utdanningsforbundet 

Ove Aalo, Utdanningsforbundet 

Kjersti Normann, KS  

Bent Øystein Halden, KS  

 

Torgeir Waterhouse, IKT-Norge 

John Pereira, Elevorganisasjonen 

 

 Forfall Utdanningsdirektoratet 

 Christian Danielsen, Fagforbundet 

Asghar Ali, EL- og IT-forbundet 

Niels Edward Killi, Fellesforbundet 

Ståle André Bergersen, Skolenes 

Landsforbund 

Henriette Dolven, NHO Abelia 

Veslemøy Rysstad, MBL 

 

 

Eirik Bertelsen 

 

 

 
   
 

 
 

Dagsorden rådsmøte  
 
32.5.2019 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

33.5.2019 Tilbakemelding Vg1 læreplan oppsummering av høring 
34.5.2019 Kryssløp 

35.5.2019 Vg2 medieproduksjon 
36.5.2019 Eventuelt 
 

::::Lunsj klokken 12.00 
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32.5.2019 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 
 Vedtak:  

 
 
 

33.5.2019 Tilbakemelding Vg1 læreplan Informasjonsteknologi og 
medieproduksjon 

 
Vg1 læreplanen for utdanningsprogrammet var på høring fra 1. juli til 
1.november. Læreplanen skal med utgangspunkt i høringsuttalelsene 

gjennomgås før den fastsettes av Kunnskapsdepartementet 1. februar.  
 

Høringsinstansene er i stor grad svært enige i læreplanutkastet som ble sendt på 
høring. Instansene er mest opptatt av at omfanget kan være for stort, særlig i 
programfaget konseptutvikling og programmering. Videre er instansene 

bekymret for vektingen mellom IT-siden og medieproduksjonssiden av 
utdanningsprogrammet. Den siste saken som opptar høringsinstansene er at 

språket i større grad på samkjøres og at enkelte begrep endres eller må 
forklares.  

 
Fagansvarlig læreplan Ole Christian Norum ønsker en samtale om læreplanen 
med utgangspunkt i bekymringene meldt i høringsrunden. 

 
1. Hva tenker dere om vektingen mellom IT og medieproduksjon i læreplanen? 

2. Hva tenker dere om omfanget av programfaget konseptutvikling og 
programmering? 
 

Vedtak: 
 

 
34.5.2019 Kryssløp fra andre Vg1 til Vg2 informasjonsteknologi 
 

I oppdragsbrev 10-18 fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet 
står det om Vg2 IKT-servicefag: 

 
• Dagens ordning med kryssløp fra alle Vg1 til Vg2 IKT-servicefag avvikles. 
• Direktoratet skal vurdere om det skal være enkelte kryssløp til Vg2 IKT-

servicefag. 
 

I henhold til anbefalinger fra faglig råd for IKT og medieproduksjon har det 
eksisterende Vg2 IKT-servicefag blitt foreslått erstattet av et nytt Vg2 
informasjonsteknologi. Med bakgrunn i oppdraget fra Kunnskapsdepartementet 

ber vi faglig råd for IKT og medieproduksjon om å vurdere om det er noen 
læreplaner på Vg1 som kan være egnet som faglig grunnlag for Vg2 

informasjonsteknologi. 
 

Vedtak: 
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35.5.2019 Vg2 læreplanen medieproduksjon 
 

I rådsmøte nr. 4 gikk ikke rådet gjennom læreplanen for Vg2 medieproduksjon. 
Det settes derfor av tid til å vurdere læreplanen. Dette er å regne som et 
forarbeid frem til rådet er fulltallig. 

 
 Vedtak:  

 
 
36.5.2019 Eventuelt 


