
Forslag til NJs landsmøte 2019 

Frå: NJ Student 

Dato: 15.01.2019 

Forslagsnummer:  

 

Forslag til NJs tiltaksplan 

Forslag til vedtak:  

• A) NJ skal jobbe for å beholde journalistutdanningene vi har i landet og 
styrke dem slik at folk fortsetter å søke seg dit.  

• B) NJ skal jobbe for at at utdanningene skal legge til rette for en 
framtidsrettet emneplan med større mulighet til å lære seg flere 
medieformer. 

 

Bakgrunn 

A) 
 
NJ Student ser det som en utfordring for mangfoldet når vi nå mister 
utdanningen i Bodø. Som representanter for folket trenger vi et mangfold i 
yrket vårt. Da trenger vi journalister fra hele landet. Derfor er det et ønske fra 
oss om at NJ skal jobbe for å beholde journalistutdanningene vi har i landet 
og styrke dem slik at folk fortsetter å søke seg dit. 

B) 

Vi vet at utviklingen i bransjen går fort. Det vi har sett og erfart som studenter 
er at utdanningen vi får ved de forskjellige institusjonene i landet ikke legger 
til rette for å henge med i den digitale og flermediale bransjen.  

NJ Student ønsker at utdanningene skal legge til rette for en framtidsrettet 
emneplan med større mulighet til å lære seg flere medieformer. 

Innstilling frå arbeidsutvalet 

Arbeidsutvalet innstiller på å avvisa forslaget frå NJ Student om å jobba for å 
behalda journalistutdanninga fordi AU meiner det er ei for stor oppgåve for NJ 
å sørga for at alle journalistutdanningane består og at studentane søkjer seg 
dit. NJ er oppteken av at kvaliteten på utdanningane er god og har i perioden 
teke initiativ til ei undersøking blant studentane. Resultata av denne 
undersøkinga, som er planlagd våren 2019, skal brukast i dialog med 



utdanningsinstitusjonane. Samarbeidet med NJ Student vil vera viktig i dette 
arbeidet, og AU meiner at dette arbeidet varetek intensjonen i dei to forslaga 
frå NJ Student om journalistutdanningane.    


