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Til den det måtte gjelde

Brønnøysund, 07.06.2019

Fagfornyelsen 2020 – IKT og mediefag
Med bakgrunn i den planlagte fagfornyelsen er det slik at Brønnøysund videregående skole ønsker å
søke den nye linjen «IKT og mediefag». For å øke mulighetene for tildeling av denne linjen må også
det lokale næringslivet vise sin interesse. Dette da i form av å tilby tilstrekkelig med lærlingeplasser i
fagene.
Som følge av dette ser vi nå på muligheten for å opprette en lærlingering – med andre ord en
samarbeidsordning for bedrifter som har behov for det. På denne måten vil bedrifter kunne
samarbeide om eller dele på en eller flere lærlinger, hvorpå vi hjelper til med tilrettelegging, faglige
ledere etc. For best mulig utbytte og muligheten til å øke antall lærlingeplasser ønsker vi også at
større aktører med de samme behovene for lærlinger også er med å bidrar i dette samarbeidet.
Ny teknologi og nye utfordringer gjør at samfunnet og arbeidslivet endrer seg, herav denne
fagfornyelsen. Tidligere læreplaner har vært for omfattende og de nye fagene tilstreber at elevene og
lærlingene får mer dybdelæring og relevant kunnskap om akkurat sitt fag.

IKT og medieproduksjon vil få større endringer (Informasjon fra udir.no)
Dette blir et helt nytt utdanningsprogram med nytt innhold. I Vg3 er det foreslått fem nye lærefag.
Disse lærefagene og strukturen i utdanningsprogrammet (programområdene Vg3) skal på høring i
desember 2019. Kunnskapsdepartementet fastsetter strukturen etter høringen.
Fra Vg2 IT kan elevene velge mellom IT-drift og IT-utvikling. IT-drift vil legge grunnlaget for
yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IT-tjenester. IT-utvikling
skal bidra til å utvikle forståelse av arbeidsmetodene som brukes i utvikling av tjenestesystemer og
bidra til kunnskap om hvordan datasystemer designes, utvikles og virker.
Fra Vg2 Medieproduksjon kan elevene velge mellom tre nye lærefag; medieproduksjon, mediedesign
og medieteknikk. I Medieproduksjonsfaget lærer lærlingen å planlegge, produsere og evaluere
innholdsproduksjon til ulike publiseringsplattformer ved bruk av blant annet tekst, lyd og bilde.
Medieteknikkfaget er en videreutvikling av Film- og videoteknikkfaget. I dette faget lærer man blant
annet å planlegge, etterbehandle, ferdigstille, presentere og kvalitetssikre fotografisk materiale, lyd
og bildeprodukter. I mediedesign utvikler med estetisk kompetanse i design, produksjon og valg av
visuelle virkemidler, både analogt og digitalt.
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Vi ønsker med denne henvendelsen å invitere det lokale næringslivet til et tettere samarbeid og
muligheten for å finne en løsning som bidrar til økt antall lærlingeplasser, nye arbeidsplasser og vekst
i distriktet.

For mer informasjon om den aktuelle fagfornyelsen, se udir.no

På vegne av Sør-Helgeland Opplæringskontor
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