
 

 

 
 

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

 
Vår dato: 
22.04.2014 
Vår 
referanse: 
1760 MSM 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
    

    
 

    
Referat fra rådsmøte 9. april 2014 i Faglig råd for medier og 
kommunikasjon 
Sted: Utdanningsdirektoratet, møterom: Undset (4.etg.) 
Møtestart: kl. 10:00 
Møteslutt: kl. 16:00 
Lunsj: kl. 11:30 i kantinen 
 
 
 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 
Deltakere Knut Øygard, Fellesforbundet 

Ranveig Egenes, Fellesforbundet 
Kristin Eilertsen, YS/ Stafo 
 

Magnus Thorkildsen, Norsk Industri   
Eva Storm-Hansen, NHO Håndverk (vara) 
Audun Solberg, Mediebedriftenes 
landsforening  

 Fra skoleverket/skoleeier Andre organisasjoner 
 Per Solli, KS 

Utdanningsforbundet 
Kari Jørgensen, Skolenes 
landsforbund 
Tor Martinsen, 
Utdanningsforbundet 

Jan Fredrik Breivik, Elevorganisasjonen 
 

 Meldt forfall  Utdanningsdirektoratet 
  Marianne Seim Morken, rådssekretær 
  Marianne Westbye til sak 10-14 
  Karl Skaar til sak 11-14 
  Viil Gombos 

 
 
Dagsorden for møte i Faglig råd for medier og kommunikasjon, 9. april 2014  
 
Sak 08-14   Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden v/ rådsleder 
Sak 09-14  Godkjenning av referat fra rådsmøte 6. februar 2014 
Sak 10-14   Videre arbeid med praksisbrev/ m besøk av arbeidsgruppe Udir/KD 
Sak 11-14 Kvalitet i fagopplæringen 
Sak 12-14   Matematikk i yrkesfagene 
Sak 13-14   Godkjenning av praksis for praksiskandidater 
Sak 14-14 Oppsummering av dialogkonferansen 18. mars 2014 for FRMK 
Sak 15-14 Gjennomgang av prosjektrapport om mediebransjens framtidige kompetansebehov 
Sak 16-14 Studietur 2014 
Sak 17-14   Oppfølging av Meld.St.20 
Sak 18-14   Orienteringssaker 
Sak 19-14   Eventuelt 
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Sak 08-2014 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden v/ rådsleder  
   
Vedtak: 
Møteinnkalling og dagsorden godkjennes. 
 
Sak 09-2014 Godkjenning av referat fra rådsmøte 6. februar 2014 
   lenke 
Vedtak: 
Referat fra rådsmøte av 6. februar var ikke blitt sendt ut i forkant av møte som varslet. 
Rådssekretær sender ut ny lenke med tilgang til referat før godkjenning kan foreligge. 
 
Sak 10-2014 Videre arbeid med praksisbrev m/ besøk av arbeidsgruppe Udir-KD 

 
I Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei, er det foreslått å gjøre praksisbrevet 
til en permanent ordning i den forstand at fylkeskommunene skal kunne 
tilby dette. Den nye regjeringen fra Høyre og Fremskrittspartiet har i sin 
politiske plattform skrevet at den ønsker å utvide praksisbrevordningen, 
med mål om at alle fylker skal tilby dette. I oppfølgingen av Stortingets 
behandling av meldingen, samt politisk plattform for Solberg-regjeringen, 
ønsker en arbeidsgruppe fra KD og Udir med dette å invitere seg til møter 
med de faglige råd som mener dette er relevant innenfor deres 
utdanningsprogram, for diskusjoner og innspill til dette arbeidet. 

 
Marianne Westby fra Udir informert kort om status i med arbeidet og gikk 
gjennom aktuelle problemstillinger med spørsmål som ble sendt ut i forkant 
av møte. 

Vedtak: 
I utdanningsprogrammet for medier og kommunikasjon er gjennomføringsgraden høy, og det er 
derfor et lite behov for praksisbrev. Rådet er kjent med kun enkelttilfeller og at det er i liten grad 
etterspurt. Man må kunne dokumentere i forhold til hvilke kompetansekrav det er behov for og 
som dekkes for en sysselsettbar innen medier og kommunikasjon. 
Rådssekretær utarbeider et svar til direktoratet på bakgrunn av innspill som nevnt over. 
 
Sak 11-2014 Kvalitet i fagopplæringen v/ Karl Skaar 

Utdanningsdirektoratet har utviklet et system for kvalitetsvurdering i 
fagopplæringen. Dette er et verktøy for å vurdere å analysere tilstanden i 
skole og bedrift slik at kvaliteten i fagopplæringen kan forbedres. 
Dokumentet gir en sammenhengende beskrivelse av kvalitetsarbeidet i skole 
og bedrift., og ble sendt på høring 8.5.2014. Utdanningsdirektoratet ønsker 
innspill i det videre arbeidet fra faglig råd. 

Karl Skaar fra Udir orienterte kort om status i arbeidet med; Kvalitet i 
fagopplæringen, og det videre arbeidet med å implementere systemet. 

Lenke: http://www.udir.no/Utvikling/Kvalitet-i-opplaringen1/ 

Vedtak: 
Tas til orientering. Rådssekretær sender invitasjon med program til årlig konferanse Arena for 
kvalitet, 11.-12. september 2014. Inntil tre medlemmer fra rådet kan delta på konferansen. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/Medier-og-kommunikasjon/widgets-frmk/Referater/
http://www.udir.no/Utvikling/Kvalitet-i-opplaringen1/
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Sak 12-2014 Matematikk i yrkesfagene 
Utdanningsdirektoratet har igangsatt en realfagssatsing som departementet 
har sluttet seg til. Realfagssatsingen innebærer i første omgang en 
gjennomgang av matematikkfaget, mens de øvrige realfagene vil følge etter. 
Udir har nedsatt en ekstern arbeidsgruppe som skal gjennomgå 
matematikkfaget gjennom hele grunnutdanningen, inkludert yrkesfagene. 
Hensikten med gjennomgangen er å utarbeide et kunnskapsgrunnlag som vil 
danne grunnlag for å vurdere behov for endringer i faget. 

 
I den sammenheng ber arbeidsgruppa om innspill fra de faglige rådene om 
hvilken type matematikk som er særlig relevant for utdanningsprogrammet. 
Arbeidet vil sees i sammenheng med tiltak i Meld. St. 20 om yrkesretting å 
videreutvikle tiltak for å styrke fellesfagene i de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene. 

 
Vedtak: 
Faglig råd for medier og kommunikasjon ønsker å se nærmere på hvilke mattekompetanse 
elevene på medier og kommunikasjon bør ha. Nestleder, Tor Martinsen, utformer et forslag til 
svar på vegne av rådet og oversender rådssekretær innen fristen 
 
Sak 13-2014 Godkjenning av praksis for praksiskandidater  

 
I samsvar med § 3-5 i opplæringsloven er det anledning til å avlegge 
fag/svenneprøve på bakgrunn av allsidig praksis i faget. Praksisen skal være 
minst 25 % lengre enn læretida, og skal dekke de mest vesentlige delene av 
læreplanen. Det er fylkeskommunen som godkjenner praksisen. På 
bakgrunn av en sak vedrørende godkjenning av praksis i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget mente SRY at det kan være behov for en presisering 
og en gjennomgang av prosedyrene for godkjenning av praksis i alle fag. 
SRY vedtok i møte 6. desember 2012 følgende: 

1. SRY konstaterer at vurderingen av praksis i henhold til forskriftenes § 3-5 ikke 
fungerer. 

2. SRY anbefaler Utdanningsdirektoratet om å sette i gang arbeid med 
retningslinjer for nasjonal standard for godkjenning av praksis. 

Utdanningsdirektoratet har igangsatt et arbeid i samsvar med vedtaket. Vi 
ønsker derfor å innhente de faglige rådenes erfaringer med godkjenning av 
praksis for praksiskandidater. 

• Hvilke erfaringer har rådet med vurderingen av praksis som 
fylkeskommunen gjør når praksiskandidater melder seg opp til fagprøve 

• Hva mener rådet om kravene som fylkeskommunen stiller til 
dokumentasjon? Får fylkeskommunen et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag? 

• Hva mener rådet om rutinene knyttet til saksbehandlingen? Er de 
tilfredsstillende? 

• Har rådet erfaringer med at det er store variasjoner i vurderingen av praksis 
fra fylkeskommune til fylkeskommune? Hvis det er tilfelle, beskriv kort på 
hvilke områder ulikhetene viser seg. 

Dersom rådet mener godkjenningsordningen ikke fungerer tilfredsstillende, 
ønsker vi at det angis omfanget.  Se også vedlegg. 
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Vedtak: 
Faglig råd for medier og kommunikasjon anbefaler at det utarbeides retningslinjer for nasjonal 
standard for godkjenning av praksis. Det er store variasjoner og ulikheter i hvordan dette følges 
opp, og det bør derfor være et helhetlig system som alle bruker for lik standard. Rådet refererte 
til Samfunnskontrakten der ett av tiltakene omhandler voksnes muligheter til å ta fagbrev. Det er 
viktig med en vurdering av hver enkelt kompetanse og sikre et robust system som gjør det mulig 
for alle voksne å få en likeverdig utdanning. I en fagutdanning for voksne er det viktig med et 
godt rammeverk. Rådssekretær oversender svar på vegen av rådet innen fristen 22. april 2014. 
 
Sak 14-2014 Oppsummering av dialogkonferansen for FRMK, 18. mars 2014 

Faglig råd for medier og kommunikasjon, i samarbeid med 
Utdanningsdirektoratet inviterte til dialogkonferanse, 18. mars 2014.  
 
I oppsummeringen fra konferanse ble det gitt tilbakemelding på at den var 
svært nyttig, stor variasjon av kjennskap til lærlingeordningen, det var en 
god match mellom funn og dagsorden for konferansen, og mange av 
deltagerne ga en god tilbakemelding på innholdet. 

   
    
Vedtak: 
Rådet jobber videre med oppfølgingen av dette arbeidet. Rådssekretær sender en forespørsel til 
NIFU om de kan delta på rådsmøte 10. juni, og presentere registerdata for medier og 
kommunikasjon. 
 
Sak 15-2014 Gjennomgang av prosjektrapport om mediebransjens framtidige 

kompetansebehov v/ rådsleder 
Presentasjon av resultater fra en forstudie som ble presentert på 
dialogkonferansen for FRMK, 18. mars 2014. Undersøkelsen er utført av 
Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon på oppdrag fra rådet. 

 
Vedtak: 
Faglig råd for medier og kommunikasjon tar rapporten til etterretning, og ga innspill på at de er 
usikre på om de har fått den informasjon de ønsket. Ved senere bestillinger ønsker rådet mer 
kvantitative rapporter der de blir sendt en konkret bestilling fra rådet med relevant informasjon. 
 
Sak 16-2014 Studietur for FRMK 2014 

Hvert faglig råd skal i oppnevningsperioden utføre et fylkesbesøk pr. år, og 
en studiereise/ utenlands besøk. Rådet står selv fritt til å velge fylke og land, 
og det skal fremgå begrunnelse for valg i samsvar med rådets arbeid.  

Vedtak: 
Det ble fremmet forslag om Tyskland som ønsket sted for studiereise 2014, grunnet gode og 
lange tradisjoner for fag- og yrkesopplæringen, og høy kompetanse inne mediefagene. 
Rådssekretær og leder sender ut forslag på aktuelle datoer i oktober, etter at leder har vært i 
kontakt med sitt nettverk i Tyskland. Fylkesbesøk i 2014 utgår grunnet hektisk møtekalender, 
men rådet fremmet forslag om fylkesbesøk til Hedmark i 2015 
 
Sak 17-2014 Oppfølging av stortingsmelding 20 
    

Oppdragsbrev 33/13 ble sendt Udir 19.12.2013 og gir Udir ansvar for 25 
tiltak. Flere oppdragsbrev er i vente, bl.a. for gjennomgang av 
tilbudsstrukturen. Rådssekretæren orienterer om tiltak som SRY har 
behandlet i sine møter 22.1 og 4.3. Rådsmedlemmene gir innspill/diskuterer 
tiltak som er av interesse for rådet. 
Det vil bli gitt informasjon om status i det videre arbeidet med oppfølging av 
de to tiltakene i meldingen som omhandler medier og kommunikasjon. 
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Vedtak: 
Rådssekretær og Viil Gombos fra Udir orienterte om videre fremdrift for tiltakene i Meld. St.20 
som direkte gjelder medier og kommunikasjon. Utdanningsdirektoratet sender to forslag på 
høring 1. juli, med minimum tre måneders høringsfrist. Ett av forslagene er spilt inn fra Faglig råd 
for medier og kommunikasjon. Utdanningsdirektoratet ønsker innspill fra faglig råd på 
fagpersoner som kan delta i arbeidsmøter i løpet av mai 2014. Innspill sendes til rådssekretær. 
 
Fremdriftsplan per 9.4.2014: 

• Opprette læreplangrupper høsten 2014 
• Fastsettelse av endringer i tilbudsstrukturen vinteren 2014-15 
• Arbeid i læreplangrupper, vår og høst 2015 
• Fastsette læreplaner vinteren 2015-16 
• Forberedelse, våren 2016 
• Iverksetting skoleåret 2016-17 

 
 
Sak 18-14 Orienteringssaker 
 

1. Informasjon fra fellesmøte med leder og nestleder 26. mars2014 
Tor Martinsen og Audun Solberg deltok på fellesmøte etter avtale med leder. 
Referat frå møte finner du her:  

Referat fellesmøte 
26 03 2014 .docx  

2. Informasjon fra VeTeBu mediekonferanse  12.-13. februar 2014 
-Rådsmedlem Kari Jørgensen orienterte kort om sin deltagelse, og rådssekretær 
vil sende hennes presentasjon som ble hold til alle rådsmedlemme. 

Aktuelt lesestoff v/Rådssekretæren 
• Inkatorrapport for samfunnskontrakten Lenke 

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med fylkeskommunene og partene i arbeidslivet 
utarbeidet et indikatorsett som blant annet vil vise utviklingen av antall lærekontrakter og 
fag- og svennebrev og gjennomføringen av læretiden. Det er stor forskjell mellom 
utdanningsprogrammene i utviklingen av antall nye lærekontrakter.  
 

• Formidlingsrapport Lenke 
Rapporten tar for seg hvordan tre fylkeskommuner, Østfold, Rogaland og Nord-Trøndelag, 
arbeider med å formidle søkere til læreplass. Prosjektet har hatt tre sentrale 
problemstillinger:  

1. Hva karakteriserer ulike faser i formidlingen, og hvilke aktører er involvert i de 
ulike fasene?  
2. Hva kjennetegner systemene for formidling?  
3. Hva kan forklare ulik resultatoppnåelse?  

 
 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering 
 
   Sak 19-14 Eventuelt 

-Det ble ikke meldt saker til eventuelt. 
 
 
Neste rådsmøte: 10. juni 2014, egen innkalling kommer. 

http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Samfunnskontrakten-/Indikatorrapport-for-Samfunnskontrakten-/
http://www.nifu.no/publications/1119886/

