
 

 

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

 
Vår dato: 
10.02.2014 
Vår 
referanse: 
1760 MSM 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
    

    
 

    
 
Referat fra rådsmøte 6. februar 2014 i Faglig råd for medier og 
kommunikasjon 
Sted: Utdanningsdirektoratet, møterom: Undset (4.etg.) 
Møtestart: kl. 10:00 
Møteslutt: kl. 15:00 
Lunsj: kl. 11:30 i kantinen 
 
 
 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 
Deltakere Knut Øygard, Fellesforbundet 

Ranveig Egenes, Fellesforbundet 
 

Eva Storm-Hansen, NHO Håndverk (vara) 
 

 Fra skoleverket/skoleeier Andre organisasjoner 
 Per Solli, KS 

Utdanningsforbundet 
Kari Jørgensen, Skolenes 
landsforbund 
Tor Martinsen, 
Utdanningsforbundet 

 
 

 Meldt forfall  Utdanningsdirektoratet 
 Kristin Eilertsen, YS/ Stafo Marianne Seim Morken, rådssekretær 
 Magnus Thorkildsen, Norsk 

Industri   
Kari Fyhn til sak 03-14 

 Audun Solberg, Mediebedriftenes 
landsforening  

Viil Gombos 

 Jan Fredrik Breivik, 
Elevorganisasjonen 

 

 
 
Dagsorden for møte i Faglig råd for medier og kommunikasjon, 6. februar 2014  
 
Sak 01-14 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden v/ rådsleder 
Sak 02-14 Godkjenning av referat fra rådsmøte 4. desember 2013 
Sak 03-14 Utviklingsredegjørelser – leveranse og evt. korrektur 
Sak 04-14 Status i arbeidet med arbeidsgruppene 
Sak 05-14 Oppdrag /høringer 
Sak 06-14 Orienteringssaker 
Sak 07-14 Eventuelt 
   
 
Vennlig hilsen  
  
  
Marianne Seim Morken 
rådssekretær 

 

mailto:msm@udir.no
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Sak 01-2014 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden v/ rådsleder  
   
Vedtak: 
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent med merknad om at innkallingen ikke ble sendt ut i 
henhold til ordinær frist. Dialogkonferanse står som eget punkt i referatet. 
 
 
Sak 02-2014 Godkjenning av referat fra rådsmøte 4. desember 2013 
   lenke 
Vedtak: 
Referat ble godkjent uten merknader. 
 
 
Sak 03-2014 Utviklingsredegjørelser for FRMK, leveranse og evt. korrektur 
 

Faglig råd for medier og kommunikasjon sendte sin utviklingsredegjørelse til 
Utdanningsdirektoratet 19. desember 2013. Redegjørelsen for rådet er 
basert på arbeidet med de utfordringene rådet nå står ovenfor, og det har 
vært en bred prosess med å ferdigstille redegjørelsen. I etterkant av dette 
har rådet mottatt forslag til endringer/ korrigeringer på innhold, før den 
oversendes til Kunnskapsdepartementet for gjennomgang. Kari Fyhn fra 
Utdanningsdirektoratet gikk kort gjennom gitte endringsforslag med rådet og 
besvarte spørsmål knyttet til dette arbeidet. 

 
 
Vedtak: 
1. Rådssekretær vil sammen med Kari Fyhn og kontaktpersonene i avdeling for vurdering og 
læreplan gjennomgå utviklingsredegjørelsen til FRMK, og sender nytt forsalg på endringer til AU.  
 
2. Faglig råd for medier og kommunikasjon tar en ny gjennomgang av innholdet etter 
endringsforslag og oversender eventuelle nye innspill til direktoratet innen fristen 14. mars 2014. 
 
 
 
Sak 04-2014 Status i arbeidet med arbeidsgruppene  

Kort status i arbeidet som pågår i de to arbeidsgruppene som FRMK har 
etablert for arbeidet fremover. 
 
1. Arbeidsgruppe v/ Tor Martinsen: Utprøving av prøveprosjekter og piloter 

innen MK 

Det er ikke blitt avholdt møte siden sist rådsmøte (4.12.13). Arbeidsgruppen 
avventer for forslag på ny struktur for MK som ble sendt til 
Utdanningsdirektoratet november 2013, etter oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet. Gruppen jobber videre med muligheten til å 
etablere nye lærefag innen medier og kommunikasjon. 
 
2. Arbeidsgruppe v/ Kari Jørgensen: Utvikling av fag- og tilbudsstruktur 

Arbeidsgruppen har hatt møte med Opplæringssenteret for visuell 
kommunikasjon (OSVK) v/ Willy Jordet for gjennomgang av forstudie med 
kartlegging av fremtidige kompetansekrav til en fagutøver. Deltakerne fra 
bransjen som har deltatt i prosjektet har vært svært positive til å bidra i 

http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/Medier-og-kommunikasjon/widgets-frmk/Referater/
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dette arbeidet. Resultatene vil bli presentert på dialogkonferansen for FRMK 
18. mars 2014. 

 
 
Vedtak: 
Arbeidsgruppene følger opp arbeidet videre, som sees i sammenheng med oppfølginga av 
Meld.St.20 og konsekvenser for utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon. 

 
Sak 05-2014 Oppdrag/ Høringer 
 

Innspill til Fagskoleutvalget fra SRY og faglige råd 
Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal se på fagskolen og 
skrive en NOU om dette. Se sammensetning og mandat her. SRY har på 
utvalgsmøtet i desember innledet om deres vurderinger, og de har sendt et 
innspill til utvalget (se vedlegg). SRY har overfor utvalget ytret ønske om at 
også de faglige rådene kommer med innspill. SRY påtok seg å koordinere 
innspillene med Utdanningsdirektoratet. 
De faglige rådene kan sende innspill til Utdanningsdirektoratet. Udir vil 
deretter, med bakgrunn i vedtakene i rådene og i samråd med SRY, sende et 
nytt innspill til Fagskoleutvalget på vegne av SRY og rådene. Innspillene 
sendes direktoratet innen 10. februar 2014. 

 
Vedtak: 
Faglig råd for medier og kommunikasjon ønsker ikke å avgi høringssvar. 
 
 

Høring – læreplan i byggdrifterfaget 
Høring – forslag til læreplan i byggdrifterfaget – nytt fag. Direktoratet 
sender på høring forslag til læreplan i det nye faget byggdrifter. 
Byggdrifterfaget vil tilhøre utdanningsprogrammet for bygg- og 
anleggsteknikk. Byggdrifterelever må ta Vg1 bygg- og anleggsteknikk i skole 
og så gjennomføre tre års læretid i bedrift før de kan gå opp til fagprøve. 
Høringsfristen er 4. mars 2014. Utdanningsdirektoratet fastsetter ny 
læreplan som skal bli tatt i bruk høsten 2014. Les høringsbrev og 
høringsutkast her: lenke  

 
Vedtak: 
Faglig råd for medier og kommunikasjon ønsker ikke å avgi høringssvar 
 
 

Høring – forslag om endringer i privatskoleloven 
Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse. lenke 
Kunnskapsdepartementet foreslår at det innføres en midlertidig 
dispensasjonsbestemmelse i privatskoleloven om at det i særlige tilfeller kan gis 
godkjenning til private skoler som ikke oppfyller kravet til grunnlag i 
privatskoleloven § 2-1 annet ledd.  Høringsfrist: 21. februar 2014 

 
 
Vedtak: 
Faglig råd for medier og kommunikasjon ønsker ikke å ta stilling til forslaget. 
 
 
 
Sak 06-14 Orienteringssaker 
 

1. Godkjenning av utenlandsk fagutdanning 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dep/styrer-rad-og-utvalg/utvalg-for-gjennomgang-av-fagskolene.html?id=735487
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing--forslag-til-lareplan-i-byggdrifterfaget---nytt-fag/
http://www.regjeringen.no/nn/dep/kd/Dokument/hoyringar/Hoyringsdokument/2014/horing--forslag-om-endringer-i-privatsko.html?id=749092&WT.tsrc=epost&WT.mc_id=epostvarsel_kd
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Juridisk avdeling har laget en artikkel om vurdering av utenlandsk utdanning. 
Artikkelen finnes på: lenke 

 
2. Videregående opplæring, et godt grunnlag for arbeid og videre studier? 

NIFU-rapporten er skrevet på oppdrag for NHO. Den reiser to hovedspørsmål: Er 
det god nok tilpasning mellom yrkesfagene som tilbys i videregående opplæring på 
den ene siden, og yrker og kompetansebehov i arbeidslivet på den andre? I hvilken 
grad har elever som fullfører og består videregående opplæring med 
studiekompetanse tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre høyere utdanning – er 
elevene studieforberedt? lenke  

 
3. Informasjon frå fellesmøte med leder og nestleder 22. januar 2014 

Leder informerte kort om fellesmøte, referat og presentasjoner ligger vedlagt: 

Stortingsmeldingen 
Fellesmøtet 22 1 2013

2014 01 22 NIFU 
presentasjon.pptx

Referat fra 
fellesmøte 22 1 2014. 

 
4. Dialogkonferanse for FRMK, 18. mars 2014 

 
Status per dags dato: 
Det er blitt sendt ut invitasjon med program til ulike aktører i fagmiljøene 
via rådets egne nettverk. Leder oppfordrer alle medlemmene å spre 
informasjon for å sikre best mulig oppslutning rundt dette arrangementet.  
 
Ved gjennomgang av program ble det gitt forslag til små endringer: 
1. Endre tema/navn på resultater fra en forstudie (tema 1), nytt navn: 

«Fremtidige krav til en fagutøver i mediebransjen 
2. Invitere en innleder fra fotograffaget 
3. Skriv forklaringer på eventuelle forkortelser, eks. INMA 

Det ble gitt navneforslag på møteleder som rådsmedlem Kari Jørgensen 
følger opp med henvendelse til. Rådssekretær sender liste med navn over 
deltagere til rådet. 
 

 
Sak 07-14 Eventuelt 
  -Det ble ikke meldt saker til eventuelt 
 
 
Neste rådsmøte: 9. april 2014, egen innkalling kommer. 

http://www.nifu.no/news/videregaende-opplaering-et-godt-grunnlag-for-arbeid-og-videre-studier/

