
   

Referat fra styremøte i Kunst og design i skolen  
Trondheimsvn 2, bygg J, (Spirehuset) Oslo, 17.09.10 kl 18.00 – 20.00 og 
18.09.10 kl 10.00 – 15.00  
 
Tilstede: Eivind Moe, Ingvild Digranes, Rolf Øidvin, Errol Fyrileiv, Lone Strand Randal, 
Else Margrethe Lefdal, Iselin Bjelland, Agnar Olsen, Kari Doseth Opstad, Hilde Degerud Jahr 
og Kristin Aasgaard. 
 
Møteleder: Eivind Moe 
Referent: Kristin Aasgaard 
 
Sak  29/10 Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden 

Det var ingen merknader til referat fra styremøtene 07.05 og 08.05.10 
 

Sak  30/10 ORIENTERINGSSAKER 
• Organisasjonens styre som har fire nye representanter, innledet møtet med 

presentasjonsrunde. 
• Informasjon om råd, forbund og samarbeidsorganisasjoner og 

styrerepresentantenes oppgaver: 
Rolf Øidvin informerte om Nordisk Samarbeid – bilde. Rolf Øidvin har 
vært styrets representant i det nordiske samarbeidet, og Eivind Moe 
vararepresentant. 
Ingvild Digranes informerte om Nordisk samarbeid - sløyd/tekstil, NST.  
Ingvild Digranes har vært styrets representant med Else Margrethe Lefdal 
som vararepresentant. 
Ingvild Digranes informerte om InSEA. Marit Moen har vært styrets 
representant i InSEA med Anne-Karin Cleaverley som vararepresentant. 
Kristin Aasgaard og Ingvild Digranes informerte om SEF; 
Samarbeidsforum for estetiske fag. Greta Fornes og Ingvild Digranes har 
representert Kunst og design i skolen i SEF. 
 

• Det ble informert om FORMakademisk. Ny  organisasjonsmodell for det 
vitenskapelige tidsskriftet er ikke vedtatt.  

 
• Heftet som Rolf Øidvin lagde til Nordisk kurs i Drammen om skulptur og 

sted er lagt ut på organisasjonens nettsider. 
 
Sak  31/10 NORDISK SAMARBEID  

• Rolf Øidvin orienterte om Nordisk kurs som ble holdt 28. juni til 3. juli 
2010 i Gøteborg og om sommermøtet 27. juni i Nordisk Samråd.  

• Ingvild Digranes orienterte om NST-møtet 05.-06.juni 2010 på Island  
 
Sak  32/10 FORDELING AV VERV I SAMARBEIDSORGANISASJONER 

• Nordisk samarbeid – bilde: Rolf Øidvin utnevnes som styrets representant 
med Errol Fyrileiv som vararepresentant. 

• Nordisk samarbeid - sløyd/tekstil, NST: Ingvild Digranes utnevnes som 
styrets representant med Lone Strand Randal som vararepresentant. 



   

• InSEA: Organisasjonen Kunst og design i skolen er medlem av InSEA. 
Informasjon sendes fra kontoret til styrerepresentantene som deltar på 
InSEAs konferanser dersom det er mulig å få støtte ved egen institusjon. 

• SEF: Eivind Moe og Ingvild Digranes representerer Kunst og design i 
skolen. 

 
Sak  33/10  ØKONOMI 

• Daglig leder orienterte om resultat og balanse i Kunst og design i skolens 
regnskap pr 31.08.10. Styret tok regnskapet til etterretning. 

 
Sak  34/10  KUNNSKAPSLØFTET OG VÅRE FAGS SITUASJON I GRSK OG VGS 

• Situasjonen for Formgivingsfag i SSP 
Hilde Degerud Jahr og Kristin Aasgaard informerte om besøk på Bleiker 
vgs hos Kristin Enger. Sentralstyret i Norsk Lektorlag har opprettet 
fagutvalg for kunst, arkitektur og designfag. Fagutvalgets oppgaver er blant 
annet å arbeide med læreplaner, vurderingsspørsmål, metodespørsmål, 
eksamen og sensur, ressurser og økonomi innen eget område og med å 
styrke fagets stilling i skolen. Kristin Enger er fagutvalgets leder. 
 
Strategi for videre arbeid mot eget studieforberedende utdanningsprogram: 
Vedtak: Styret og daglig leder skriver i samarbeid en pressemelding som 
beskriver engstelse for utviklingen innen fagområdet i skolesystemet og 
med argumentasjon om at 
- Formgivingsfag blir et eget utdanningsprogram.  
- Det må være mulig å velge flere utdanningsprogram innenfor det   
  studiespesialiserende løpet, f eks Formgiving som alternativ 1 og realfag  
  som alternativ 2. 
- Alle elever på Formgivingsfag innen SSP bør få tilbud om å velge  
  matematikk som kvalifiserer for opptak til bl a arkitektstudiet. 
- Formgivingsfag skifter navn til Kunst, arkitektur og design. 
- Stipendordningen forandres. 
- Muntlig eksamen innføres i faget Kunst og håndverk på ungdomstrinnet. 
 
Else Margrethe Lefdals artikkel om Desig og håndverk vs Formgivingsfag 
sendes som pdf-fil til skoleeiere for videresending til ungdomstrinnets 
rådgivere. 
 

• Situasjonen for Design og håndverk 
Erfaringer viser at en del elever blir feilinformert om det yrkesfaglige 
utdanningstilbudet. Det viser seg å være så vanskelig at de slutter.  
Kunst og design i skolen ønsker å sende artikkelen til Else M. Lefdal om 
Desig og håndverk vs Formgivingsfag til flest mulig rådgivere i 
Grunnskolen for å bedre informasjonen om DH.  
 

• Nedprioritering av etter- og videreutdanning i våre fag.  
Organisasjonen vil være pådriver for muntlig eksamen i faget Kunst og 
håndverk på ungdomstrinnet og vil jobbe opp mot Utdanningsdirektoratet 
og Kunnskapsdepartementet om saken. Hvis det blir mulig å komme opp i 
muntlig, vil dette kunne påvirke at flere blir sendt på kurs. Det kan være en 



   

sovepute for rektorer at elevene ikke kan komme opp i muntlig på den 
måten at det ikke satses med ressurser innen fagområdet.  

      
Sak  35/10 FORM  

• Hilde Degerud Jahr og Kristin Aasgaard orienterte om FORM nr 4 – 2010. 
Artikkelen om Design og håndverk vs Formgivingsfag er en viktig 
presentasjon i bladet. Ellers presenteres en omfattende artikkel om hammer, 
spiker og konstruktive materialer i barnehage og småskole. Tidsskriftet tar 
dessuten opp temaet arkitektur. 
Styret kom med innspill til nr 5 – 2010 og nr 1 - 2011. Det er ønskelig å 
presentere stoff fra produktdesignutdanningen ved Høgskolen i Akershus.  
 

• Temanummer av FORM i 2011? 
Ansatte og styrerepresentanter ønsker å jobbe mot et temanummer 4 – 2011 
med tema Kunst, design, arkitektur og realfag. 
Utgivelsen kan være artikler om f. eks. teknologi og design, 
entreprenørskap, sammensatte tekster, digitalt arbeid, arketyper i 
arkitekturen og kreative teknikker. Vårt fagområdes egenart skal ligge til 
grunn for innholdet i temanummeret slik at det ikke fremstår som 
instrumental fremming av andre fag. 
Forslag til instanser der vi kan søke om midler til støtte for utgivelsen er 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nasjonale sentre for 
matematikk og naturfag, Innovasjon Norge. 
Styremedlemmene skriver utkast til argumenter og begrunnelser som kan 
brukes i søknader og sender utkastene til daglig leder innen 8. oktober. 
  

Sak  36/10 ARBEID FOR GODE RAMMEVILKÅR I SKOLEN  
• Strategi for å få til innføring av muntlig eksamen i Kunst og håndverk. 

Det skal sendes ut en pressemelding, se sak 34/10. Det sendes dessuten et 
skriv til Kunnskapsdepartementet og til Utdanningsdirektoratet med 
argumentasjon for innføring av muntlig eksamen. Kunst og design i skolen 
ønsker å arbeide videre med saken i samarbeid med SEF. 

• Gruppa på Facebook, hvordan engasjere medlemmene til å anvende denne 
gruppa? 
Det ble orientert om nettadressen til Facebook i FORM nr 4 – 10. 
(http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=142201455791421) 
Heretter skal nettadressen presenteres på s 2 i bladet. Pressemeldingen (sak 
34/10) og saken om muntlig eksamen er aktuelle for Facebook. Det skal 
linkes til Lefdals artikkel om Design og håndverk vs Formgivingsfag. 
Intensjonen er å få i gang diskusjoner og øke engasjementet rundt 
fagområdet som organisasjonen ivaretar. 
 

 

Sak  37/10 SEF  
• Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag.  

Kristin Aasgaard orienterte om innspillet til styreleder i SEF, Signe 
Kalsnes. Det var mye fagpolitisk aktivitet rundt den videre skjebnen til 
Faglærerutdanninga i praktiske og estetiske fag på forsommeren, der Signe 
Kalsnes hadde direkte kontakt med statsråd Kristin Halvorsen. 



   

Faglærerutdanninga ser ut til å være berget. Utdanningen tilbys ved 
Høgskolen Stord/Haugesund og ved Høgskolen i Telemark, Notodden.  

• Årsmøte i SEF finner sted 30. september 2010. Ingvild Digranes, Eivind 
Moe og Kristin Aasgaard møter på vegne av Kunst og design i skolen. 

 
Sak  38/10 EVENTUELT 

• Justering av medlemskontingenten 
For å kunne planlegge et budsjett som går i balanse i 2011 ble det foreslått 
å justere medlemskontingenten.  
Vedtak: Kunst og design i skolen øker medlemskontingenten til kr 400 for 
institusjoner og enkeltmedlemmer. Kontingent for pensjonister og studenter 
blir kr 250.    

 
  


