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32.5.2019 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

Vedtak: FRIM la til sak om «bruk av teknologi i navnet på yrkesfaglige 
utdanningsprogram i dagsorden. 

 
 
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? 
 

 
Referat 
 
FRIM drøftet spørsmålene fra Utdanningsdirektoratet, og kom med forslag til 
endringer i læreplanen. Læreplan fagansvarlig Ole Christian deltok i rådsmøtet. 
Det ble diskutert flere ulike temaer: 
 
Læreplanutvikling 

- Kompetansemålene må kunne bidra til god vurderingspraksis for både 
underveis- og sluttvurdering. Det kan derfor ikke utformes kompetansemål 
som ikke er mulig å vurdere i en eksamenssituasjon.   

- Viktigheten av lokalt handlingsrom og mulighet for tilpasning. 
- Læreplanen skal vise hvilken kompetanse elevene skal ha etter Vg1. Den 

skal ikke utformes for å løse faglige prioriteringer og utfordringer på 
skolene. F.eks hvis en lærer innen matematikk ikke prioriterer å yrkesrette 
matematikk etter læreplanen i matematikk kan man ikke putte 
kompetansemål om samme tema i både Vg1 ITM og matematikk.  
Læreplanen kan heller ikke løse at elevene over forskjellige årskull kan ha 
ulikt utgangspunkt når det kommer til programmeringsferdigheter. 
Kompetansemålene må da være tilrettelagt for at elevene har ulike 
progresjon. 

- Kompetansemålene i Vg1 skal være relevante for begge de to Vg2 løpene. 
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Forslag til innholdsmessige endringer 

- det ble foreslått å flytte kompetansemål fra konseptutvikling og 
programmering til Vg2, andre programfag, andre fellesfag eller stryke 
kompetansemål. 

- I den nye læreplanen innen matematikk er det 
utdanningsprogramspesifikke kompetansemål. Disse har FRIM vært med 
på å utforme. Det ble derfor forslått å ta ut «beregne kostnader». 

- Det foreslått at brukerstøtte enten flyttes til Vg2 eller slås sammen med 
målet om «utforske og beskrive sammenheng mellom løsninger og 
brukernes...» 

- «Universell utforming i produksjon ..» kan eventuelt flyttes til Vg2.  
- Viktigheten av å se yrkesfaget i kompetansemålene. Verb som ikke 

innebærer praktisk arbeid kan gjøre det for teoretisk.  
- Separat gjestenettverk kompetansemål kan omformuleres. 

 
 
 
Vedtak: FRIM ga innspill til Vg1 ITM fagansvarlig læreplan. 

 
 
 
 
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. 
 
Referat 
 
FRIM var av den oppfatning at det faglige innholdet første året Vg1 ITM legger et 
nødvendig faglig grunnlag for å kunne være kvalifisert til opptak på Vg2 
informasjonsteknologi. Rådet anbefaler derfor ikke å opprette kryssløp fra andre 
Vg1. 
 
Fagansvarlig orienterer resten av rådet. 
 

Vedtak: FRIM vedtok å ikke anbefale opprettelse kryssløp fra noen andre 
Vg1 til Vg2 informasjonsteknologi.   
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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. 
 
 
Referat 
Rådet gikk i fellesskap gjennom Vg2 medieproduksjon læreplanen. Hovedfokuset 
lå på kompetansemålene i de tre programfagene. En del kompetansemål ble 
gjort mindre spesifikke, og enkelte kompetansemål ble slått sammen. Forslagene 
er å regne som forarbeid frem til rådet er samlet.  
 
 
 
36.5.2019 Bruk av teknologi i navnet til yrkesfaglige utdanningsprogram 
 
Det ble gjennomført et møte med mellom 1-2 representanter fra 
arbeidsutvalgene i faglig råd for elektro, Faglig råd for teknikk og 
industriellproduksjon og Faglig råd for IKT og medieproduksjon. Temaet var bruk 
av navnet teknologi i navnet på utdanningsprogrammet. Navn på 
utdanningsprogram skal beskrive hva utdanningsprogrammet inneholder, og det 
skal kommunisere godt til både elever og arbeidsliv. Det er viktig at navnet på et 
utdanningsprogram gir elevene som søker yrkesfag korrekt informasjon om 
utdanningsprogrammets innhold og videre muligheter. I tillegg skal navnet 
kommunisere med det aktuelle arbeidslivet. Navneforslag må også vurderes i 
sammenheng med navn på andre utdanningsprogram og fag, slik at 
alternativene framstår som klare når elevene skal velge utdanningsprogram og 
bedriftene velge lærlinger. Faglig råd for elektro ønsker å skifte navn på 
utdanningsprogrammet til elektro og datateknologi. Hvor er grenseoppgaven 
mellom informasjonsteknologi og datateknologi?  
 
Utdanningsdirektoratet ønsker at faglig råd for elektro skriver en beskrivelse. 
Denne skal Faglig råd for IKT og medieproduksjon vurdere og gi kommentarer 
på. 
 
Rådet vedtok at Leif-Tore Martinsen og Synnøve Møll Rygg vurderer Faglig råd 
for elektro sin begrunnelse. Fagansvarlig fra Udir bistår.  
 
 

Vedtak: FRIM vedtok oppfølging av Faglig for elektro sin begrunnelse. 
 


