
 

 

 
 

Vår saksbehandler: Marianne Seim Morken 
Tlf: 23 30 12 67 
Mail: msm@udir.no 
 

 
Vår dato: 
8.6.2015 
Vår 
referanse: 
1760 MSM 
 

 
Deres dato: 
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Innkalling til rådsmøte 15. juni 2015 i Faglig råd for medier og 
kommunikasjon 
Sted: Utdanningsdirektoratet, Oslo Z, 1. etg. Møterom 1 
Møtestart: kl. 11:00 (det vil bli servert lunsj ca. kl. 11.30) 
Møteslutt: kl. 15:00 
 
 
 

 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 
Deltakere Knut Øygard, Fellesforbundet 

Ranveig Egenes, Fellesforbundet  
Kristin Eilertsen, YS/ Stafo 

Magnus Thorkildsen, Norsk Industri 
Audun Solberg, Mediebedriftenes 
landsforening  
Eva Helene Storm Hansen, NHO Håndverk 
Per Solli, KS 

 Fra skoleverket/skoleeier Andre organisasjoner 
 Kari Jørgensen, Skolenes 

landsforbund 
Tor Martinsen, 
Utdanningsforbundet 
 

Jan Fredrik Breivik, Elevorganisasjonen 

 Meldt forfall  Utdanningsdirektoratet 
  Marianne Seim Morken, rådssekretær 

 
 
Dagsorden for møte i Faglig råd for medier og kommunikasjon, 15. juni 2015 
 
Sak 20-15  Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden v/ rådsleder 
 
Sak 21-15  Godkjenning av referat fra rådsmøte 9. april 2015 
 
Sak 22-15 Høring: forslag om endring i lov om offentlige anskaffelser 
 
Sak 23-15 Høring: godkjenning av praksis for praksiskandidater 
 
Sak 24-15 Endringer i utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon 
 
Sak 25-15 Oppfølging av arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen/ 

utviklingsredegjørelsen, del 1. 
 
Sak 26-15 Orienteringssaker 
 
Sak 27-15 Eventuelt 
 
 
 

mailto:msm@udir.no
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Sak 20-2015 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden v/ rådsleder  
   
Forslag til vedtak: 
Møteinnkalling og dagsorden godkjennes. 
 
Sak 21-2015 Godkjenning av referat fra rådsmøte 9. april 2015 
   lenke 
 
Forslag til vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 

Sak 22-2015  Høring – forslag om endring i lov om offentlige anskaffelser  

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endring i lov om 
offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføring av 
tre nye anskaffelsesdirektiver. 

Sekretariatet gjør oppmerksom på at høringen omhandler forslag til 
lærlingeklausul. I høringsnotat 2 punkt 2.6.3 foreslår departementet å 
videreføre bestemmelsen om lærlingeklausul men i en endret form. Det 
vises videre til omtale av dette i høringsnotat 1 til anskaffelsesloven punkt 
3.5. 

Høringsfristen er satt til 17.06.2015 

Høringsbrev: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--endring-
av-lov-om-offentlige-anskaffelser/id2401043/ 

 
Vedlagt er et covernotat på saken (utarbeidet til SRY).  
 

Forslag til vedtak: 
Foreligger ikke…. 
 
Sak 23-2015 Godkjenning av praksis for praksiskandidater 

I samsvar med §3-5 i opplæringsloven er det anledning til å ta 
fag/svenneprøve på bakgrunn av praksis. Det er fylkeskommunen som 
godkjenner praksisen. På bakgrunn av en sak vedrørende godkjenning av 
praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget mener SRY at det kan være behov 
for en presisering og gjennomgang av godkjenning av praksis. SRY anbefalte 
derfor i møte 6. desember 2012 Utdanningsdirektoratet å sette i gang arbeid 
med retningslinjer for nasjonal standard for godkjenning av praksis. 
Direktoratet satte i gang et arbeid i samsvar med vedtaket. 

 
I brev datert 25.02.2014 ble de faglige rådene spurt om fylkeskommunenes 
godkjenningsprosedyrer, om det er ulike krav til dokumentasjon fra fylke til 
fylke, og om rådet hadde forslag til tiltak for at godkjenningene blir mer 
enhetlige. Samtlige ni faglige råd besvarte henvendelsen. Svarene 
dokumenterte ikke vesentlige forskjeller i saksbehandlingen mellom 
fylkeskommunene. Likevel ble det gitt uttrykk for at man ønsket felles 
retningslinjer for behandling av denne type saker. Direktoratet fortsatte 
derfor sitt arbeid, og la fram en ny sak for SRY i møte 18.6.2014: Sak 10-
04-14 Nasjonal informasjon om dokumentasjon av praksis for 
praksiskandidater. SRY ble bedt om å foreslå representanter til en 
referansegruppe for arbeidet.  

 
 

http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/Medier-og-kommunikasjon/widgets-frmk/Referater/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--endring-av-lov-om-offentlige-anskaffelser/id2401043/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--endring-av-lov-om-offentlige-anskaffelser/id2401043/
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61%23KAPITTEL_3
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Følgende ble foreslått: 
 
Eli Sogn Iversen SRY, prosjektleder; Bli helsefagarbeider 
Kristine Hansen ARY, rådgiver i Fagforundet 
 

  
  

I tillegg ble det oppnevnt fire representanter fra fylkenes 
opplæringsregioner. Direktoratet har i samarbeid med referansegruppa 
utarbeidet et forslag til retningslinjer (se forslaget vedlagt). 

 
Direktoratet ber de faglige rådene kommentere utkastet i følgende punkter:  

 
• Om deltidsarbeid skal omregnes til heltid, eller deltidsarbeid skal 

likestilles med heltid, og i hvilket omfang. 
• Om det skal kunne gis dobbel godskriving. 
• Om praksis som selvstendig næringsdrivende skal kunne godkjennes, og 

hvilke dokumentasjonskrav som eventuelt skal stilles. 
• Om det bør utarbeides et felles nasjonalt formular for dokumentasjon av 

praksis. 
• Synspunkter på behovet for omtale av praksiskrav til enkeltfag i 

retningslinjene. 
• Andre tilbakemeldinger  

 
Direktoratet ber om at tilbakemelding gis kma@udir.no innen 15. juni 
2015.  

 
Forslag til vedtak:  
Foreligger ikke 
 
Sak 24-2015 Endringer i utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon 
 

Kunnskapsdepartementet har besluttet at utdanningsprogram for medier og 
kommunikasjon gjøres om fra et yrkesfaglig utdanningsprogram til et 
studieforberedende utdanningsprogram fra skoleåret 2016-2017. 

 
Endringen gjelder ikke yrkesfagene fotograf, mediegrafiker og 
mediedesigner, som fortsatt skal tilbys innenfor yrkesfaglige 
utdanningsprogram.  

Her finner du mer informasjon:  
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Ferdigbehandlede-saker/Horing-om-
omgjoring-av-utdanningsprogram-for-medier-og-kommunikasjon-1/ 
  
Endringer i utdanningsprogrammet for medier og kommunikasjon gjelder fra 
skoleåret 2016-2017 

 
I arbeidet med å synliggjør MK i den midlertidige løsningen fra skoleåret 
2016-2017, er Utdanningsdirektoratet nå i tett dialog med www.vil.bli.no 
med navneforslag. 
Det er viktig å presisere at det studieforberedende utdanningsprogrammet 
skal hete medier og kommunikasjon, og at yrkesfagene i MK som nå skal 
legges sammen med design og håndverk derfor må ha et annet navn som 
dekker både mediegrafiker, fotograf og mediedesigner. 

 
 

mailto:kma@udir.no
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Ferdigbehandlede-saker/Horing-om-omgjoring-av-utdanningsprogram-for-medier-og-kommunikasjon-1/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Ferdigbehandlede-saker/Horing-om-omgjoring-av-utdanningsprogram-for-medier-og-kommunikasjon-1/
http://www.vil.bli.no/


   Side 4 av 5 

 

 

Forslag: 
1. Foto og mediefagene 
2. Medie og fotofaget 
3. Foto og medieproduksjon 
 
 

Forslag til vedtak:  
Foreligger ikke 
 
 
Sak 25-2015 Oppfølging av arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen/ 

utviklingsredegjørelse, del 1. 
 

• Kort orientering fra startkonferansen for gjennomgangen av 
tilbudsstrukturen.  
Rådsmedlem, Kari Jørgensen, fra FRMK deltok på konferansen. På 
konferansen ble bl.a. rapporten fra NIFU/FAFO om fire utdanningsprogram 
presentert. Rapporten kan leses 
her: http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Yrkesutdanning
er-med-svak-forankring/  

 
• Gjennomgang av forventet aktivitet/ressursbruk i arbeidsgruppene i FRMK. 
• Fremdriftsplan for ferdigstillelse av utviklingsredegjørelse, del 1. 
• Fellessamling for FRMK, september 2015 
• Møteplan høsten 2015 
 
• Sekretæren orienterer om status for de yrkesfaglige utvalgene.  

 

Merk! Vi ønsker å bruke nettsiden www.fagligerad.no som en viktig informasjonskanal, sjekk ut 
fanen som heter «tilbudsstruktur» 

 
Forslag til vedtak:  
For oppfølging 
    
 
Sak 26-2015 Orienteringssaker 
 
1. Nye indikatorer om fag- og yrkesopplæring i Skoleporten  
Utdanningsdirektoratet har publisert to nye indikatorer om fag- og yrkesopplæring, 
gjennomføring av læretiden og sysselsetting av fagarbeidere. Gjennomføring av læretiden viser 
gjennomføringen for de som begynner i lære fordelt på årskull. 
 
Gjennomføring av læretiden finner dere her:  
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=37&underomra
de=53&skoletype=6&skoletypemenuid=2  

Sysselsetting av fagutdannede viser andel av nyutdannede fagarbeidere som er hhv i arbeid, i 
utdanning eller utenfor arbeid og utdanning. Disse indikatorene er også fordelt på årskull. 

Sysselsetting av fagutdannede finner dere 
her: https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=57&under
omrade=58&skoletype=6&skoletypemenuid=2  

Ovennevnte indikatorer kan være til god hjelp for de faglige rådene i arbeidet med årets 
utviklingsredegjørelse. 

http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Yrkesutdanninger-med-svak-forankring/
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Yrkesutdanninger-med-svak-forankring/
http://www.fagligerad.no/
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=37&underomrade=53&skoletype=6&skoletypemenuid=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=37&underomrade=53&skoletype=6&skoletypemenuid=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=57&underomrade=58&skoletype=6&skoletypemenuid=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=57&underomrade=58&skoletype=6&skoletypemenuid=2
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2. Resultater lærlingeundersøkelsen høsten 2014 
Utdanningsdirektoratet har nå publisert resultater fra Lærlingeundersøkelsen i Skoleporten for 
første gang. 

Resultatene finner dere 
her: https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=6&undero
mrade=54&skoletype=6&skoletypemenuid=2  

Lærlingundersøkelsen inneholder også spørsmål om i hvilken grad skolen var en god forberedelse 
til læretiden. Disse resultatene er fordelt etter hvilke skoler lærlingene gikk på før de ble 
lærlinger, og resultatene finner dere her:  
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=6&underomrad
e=56&skoletype=1&skoletypemenuid=1    
 
Mer informasjon om Lærlingundersøkelsen finner dere på udir.no: 
http://www.udir.no/Laringsmiljo/larling-larebedriftundersokelse/ 
 
 
3. Deltagelse på konferanser og samlinger, høsten 2015 
 
-SAMLING 2: MAARUD GÅRD 26.-27.AUGUST 
Vi gjentar suksessen fra i fjor og ønsker velkommen til fellesmøte og samling mellom faglige råd 
og SRY på Maarud Gård i august. SRY samt ledere, nestledere og en tredje representant fra faglig 
råd inviteres. Vi ønsker også å invitere representanter fra de oppnevnte arbeidsgruppene. 
Utdanningsdirektoratet vil følge opp med mer informasjon.  
 
Påmelding til Secil Dogan innen 1.juni, Secil.Dogan@utdanningsdirektoratet.no  
 
 
-ARENA FOR KVALITET, BERGEN, 24.-25 NOVEMBER 
Tematikk i år er samarbeid skole- og arbeidsliv. Utdanningsdirektoratet dekker som i fjor 
reisekostnader for opptil tre medlemmer fra hvert faglig råd. Overnatting og bevertning vil 
dekkes av konferansen. Vi sender ut informasjon når program og påmelding foreligger. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Faglig råd for medier og kommunikasjon tar saken til orientering 
 
 
27-2015  Eventuelt 
 

 
 
NB! 
Liste over pågående høringer AU som ikke står på dagsorden for behandling i FRMK: 

• Høring – avvikling av matematikkfaget 2T i videregående opplæring 
• Høring – gitarmakerfaget som nytt lærefag 

 

 
 
 
Vel møtt! 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=6&underomrade=54&skoletype=6&skoletypemenuid=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=6&underomrade=54&skoletype=6&skoletypemenuid=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=6&underomrade=56&skoletype=1&skoletypemenuid=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=6&underomrade=56&skoletype=1&skoletypemenuid=1
http://www.udir.no/Laringsmiljo/larling-larebedriftundersokelse/
mailto:Secil.Dogan@utdanningsdirektoratet.no

