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29.4.2019 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Sak om brev fra LO og NHO tilføyd under eventuelt og flyttet opp. 
 
 Vedtak: FRIM godkjente innkalling og dagsorden. 
 
 
 
31.4.2019 Eventuelt 
 
Brev fra NHO og LO til Utdanningsdirektoratet 
Fagansvarlig fra Udir informerte innledningsvis om brevet Utdanningsdirektoratet 
har mottatt fra LO og NHO. I brevet informerer NHO og LO om at deres  
medlemmer i faglige råd legger læreplanarbeidet i bero. Begrunnelsen fra NHO 
og LO er at de mener tidsplanen for behandlingen av læreplanen på Vg3 er for 
knapp til at man får gode læreplaner og at de faglige rådene ikke rekker å bruke 
den avgjørende innflytelsen. LO og NHO skal gjennomføre et møte med politisk 
ledelse i Kunnskapsdepartementet 28. november.  
 
Rådets medlemmer drøftet deretter innholdet i brevet. En eventuell utsettelse av 
læreplanarbeidet bør brukes til å forankre læreplanene sterkere ute i bransjen. 
Det blir også viktig å få brukt høringsrunden godt for å ivareta bransjens 
involvering.  
 
Det ble deretter vurdert at man i rådsmøtet var godt nok representert fra medie- 
og IT-siden til at arbeidsgruppene kunne gå gjennom læreplanene. Det ble 
vedtatt å følge opp sak 30.3.2019 og bruke anledningen til å gjøre et forarbeid 
med læreplanene, men ikke vedta innspillene før hele rådet har fått mulighet til å 
gi innspill. Arbeidsgruppene skrev forslag til endringer inn i hver enkelt læreplan, 
og læreplanene distribueres etterpå til rådsmedlemmene.  
 
 

Vedtak: FRIM vedtok å bruke rådsmøtet til å utarbeide utkast til 
tilbakemelding.  

 
 
 
30.4.2019 Læreplaner utforming av tilbakemelding til 
Utdanningsdirektoratet 
Læreplanene på Vg2 og Vg3 skal ut på høring våren 2020. I tråd med mandatet 
til de faglige rådene skal faglig råd for IKT og medieproduksjon ha avgjørende 
innflytelse på det faglige innholdet i læreplaner på Vg3. Partene i arbeidslivet 
skal gjennom de faglige rådene ha innflytelse på hele opplæringen i faget fra Vg1 
til Vg3. I rådsmøtet skal rådet vurdere om det faglige innholdet i læreplanene vil 
gi elevene læreplass etter Vg2, og om læreplanene vil gi fagarbeidere med 
kompetanse verdsatt i arbeidslivet. Læreplanene er vedlagt. 
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Utdanningsdirektoratet ønsker at de faglige rådene skriver inn forslagene til 
endringer i hvert enkelt dokument med spor endring og bruk av 
kommentarfunksjon.  
 
Oversikt over arbeidsgrupper til rådsmøtet 
Læreplan Ansvarlig 

Vg2 Medieproduksjon 
Nils, Veslemøy, Nina, Ove, Kjersti og 
John  

Vg3 Mediedesign Nils og Veslemøy 
Vg3 Medieproduksjon Nina og Ove 
Vg3 Medieteknikk Kjersti og John  
  
Læreplan Ansvarlig 
Vg2 
Informasjonsteknologi 

Asghar, Christian, Leif Tore, Wiggo, 
Torgeir, Henriette, Bent og Trine 

Vg3 IT-utviklerfaget Torgeir, Henriette, Trine og Bent. 
Vg3 IT-driftsfaget Asghar, Christian, Leif Tore og Wiggo 

 
 
 
 

Vedtak: FRIM utformet utkast innspill, men de ble ikke vedtatt.  
 
 
 
 


