
 

 
 

Referat  
fra 

styremøte i Kunst og design i skolen 
 

2. og 3.februar.2018 
Fredag kl. 17.00 – 20.00 og lørdag kl. 10.00 – 14.00 

 
Til stede: Eivind Moe (lørdag), Catrine Lie, Else Lefdal, Hege Berentsen, Åshild L Fidje, Vidar 

Iversen, Bibbi Omtveit, Lennart Johansson 
Fraværende: Oleiv Lene Å Iversen, Iselin Bjelland, Ingvild Digranes 
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Dagsorden 
 



 

Sak  01/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

Godkjenning av referat fra styremøte 11/11-17. 
Vedtak: referat fra styremøte 11/11-17 godkjennes 

 
Sak  02/18 ORIENTERINGSSAKER 
  O-1: Administrasjonen 

O-2: Medlemssituasjonen – rekrutteringsarbeidet 
O-3: Medlemsregister – status 
O-4: Forslag til prosjekt –– status (se vedlegg: Strategiplan og budsjett – 
søknad for 2018) 
 

 
Sak  03/18 ØKONOMI 

Resultat, årsberetning og budsjett.  
Resultat for 2017 foreligger ikke fra regnskapsføreren. Årsberetningen er 
derfor ikke fullstendig. Vi har heller ikke fått tildelingsbrevet fra 
departementet for 2018 – vi har derfor ikke mulighet for å avstemme 
budsjettet. 
Budsjettforslaget fra styremøtet 11.11.17 og budsjett slik det ble lagt ved vår 
søknad til departementet for 2018 er vedlagt. Den oppmerksomme leser vil se 
at det i budsjettet vedlagt søknaden er lagt inn en post som heter 
«prosjekter» på 40 000.-. Dette ble gjort på oppfordring fra SEF, for å 
synliggjøre aktivitet knyttet til SEILET (vårt nye hus). 
Vedtak: behandling av resultat, årsberetning og budsjett utsettes til neste 
styremøte. 

 
Sak  04/18 FORM 
   
  Rekruttering 

Det blir ekstra opplag av FORM nr. 3 og 4 (for rekruttering og marknadsføring).  

 

Heimeside 

Alle medlemmar skal på sikt få eit individuelt medlemsnummer. Dei som er medlem skal få 

tilgang til ein større del av FORMs arkiv. Digitalisering av arkiv setjast i gang snarast. I 

tillegg til å digitalisere FORM skal det bli laga fagsider, t.d. digitalt arbeid (her leggast det ut 

relevante artiklar frå FORM og lenker til nettsider, materialinformasjon, boktips og liknande).  

Alle nummer av FORM tilbake til 2004 blir lagt ut (slik at vi får med opptakten til K06).  

 

Brukarundersøking 

Som de veit blir det sendt ut ei brukarundersøking i forbindelse med utgjeving av FORM nr 1. 

Den handlar om FORM og heimesida vår.  

 

FORM 

Nr 2 – miljø og berekraft 

Gjekk gjennom stoffet som er klart.  

 

Nr 3 – tradisjon og fornying 



 

Tips og idear: Birger Aaserud (arbeidslivsfag, Skedsmo), Kristine Norlander (Bauhaus-

frisyrer).  

Vev? Vev som gatekunst – staur?  

Tonje Høydahl Sørlie – kurs på deichmanske. Vev – enkle teknikker.  

 

Nr 4 – tverrfagleg arbeid 

Tips og idear: 

Catrine vil skrive om: «bærekraftuka». RIAF: tema bevegelse. Krokitegning, proporsjoner. 

Lesing og skriving i design og håndverk – nettside. Utarbeida av nasjonalt senter for lesing og 

skriving. FYR-satsingen. Fellesfag i yrkesopplæringen, nasjonal satsing. Må inn i dette 

nr.Lese i praktiske fag – kva er det? Vågen vgs: Inger Gilje Sproraland (underviser i norsk og 

design og håndverk. (Åshild). 

Vidar: DKS, Øst-Agder – Frå hand til hus. (samfunnsfag, KH, geografi, historie).  

Har noen tatt i bruk de tverrfaglige temaene? (Ta kontakt med skoler).  

Øystein Imsen – Kva er suksessfaktorane for å lukkast med tverrfagleg arbeid.  

Arne Olav Walbye - Arbeidslivsfag. Døme.   

Klede, verdikjede.  

 

Nr 5 – danning  

- Vidar vil skrive: Sløyd og danning. Kor mykje vil det være fokus på danning i den nye 

læreplanen? 

- Catrine broderer gjerne forsideillustrasjon. Bare å sende motiv.  

- Artikkel om omgrepet kunst? Kva er bra kunst, dårlig kunst – kunstfilosofi. Høre med 

Gunnar Danbolt?  

- HMS. Respekt for materiale, verktøy og verkstadar 

- Kunst- og kulturhistorie. En økonom: Selvik (etternavn) (Hege).  

- Herner Sæverot – skrive avhandling om danning.  

- Handverksdanning - Materialdanning - Kunstdanning.  

- Gamle illustrasjonar fra lærebøker  

- Knytte danning til fagfornyelsen! Danning og djubdelæring.  

- Historisk – korleis tekstil, broderi, sløyd har blitt brukt i danninga.  

- Kva har designfokuset gjort med faget? (Hege). Smalare fag før, breiare no.  

- Kulturelt mangfold og dannelse – kulturforskjeller 

- Nettvett!  

- Kor går grensa mellom danning og moralisme? (Lennart) 

- Vise døme på god orden – frå verkstadar 

   
 
Sak  05/18 NORDISK SAMARBEID 

Nordisk samråd: Vintermøte (skype) i februar. Hege informererte.  
 

Nordiska sløjd- og tekstillærerforbundet: Status. Hvordan går det med 
Textom? Catrine informerte. Ikke helt avklart hvordan det skal drives videre. 
Vi (administrasjonen) har tilbudt oss å bidra uten å få respons. Lennart prøver 
å få kontakt igjen. 

 
 



 

Sak  06/18 VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 
KDA-konferansen 9. februar. Lav påmelding i år.  
Styremøtet diskuterte mulige nye veier uten å konkludere. Saken tas opp igjen 
på neste styremøte når konferansen 2018 er evaluert.  

   
 
Sak  07/18 SITUASJONEN FOR K&H I GRS 

Stortingsmelding 28. Kjerneelementene skal vedtas i juni. Det vil bli oppnevnt 
fagplangrupper i løpet av våren. Vidar m fl informerte. 
Vi har tatt kontakt med alle partiene på Stortinget som har representanter i 
Utdannings- og forskningskomiteen. Så langt har vi fått svar fra Senterpartiet, 
KrF og FrP. Tirsdag 23/1 var jeg i møte med stortingsrepresentant Marit 
Knutsdatter Strand fra Senterpartiet. Det er avtalt møte med KrF 15. februar, 
og FrP skal sette opp et møte i løpet av februar. Vi kommer til å purre de vi 
ikke har fått svar fra enda. 
 

 
Sak  08/18 SEF 

SEILET: Det blir åpningsarrangement 15. mars kl 13 – 15. hit vil støttespillere, 
samarbeidspartnere og naboer bli invitert. Selvsagt er våre styremedlemmer 
også velkomne. 
SEF: Kristian Andaur har sluttet i jobben i Kulturtanken, og vil fra 1. februar 
fungere som arbeidende styreleder/daglig leder i SEF, med arbeidsplass på 
Seilet. 

 
Sak  9/18 EVENTUELLT 
 
 
 


