
 

Birte Brekketo
Brekketo er førsteamanuensis ved Institutt for estetiske fag, HiOA. 
Hun har forsket på de utfordringene vi møter i en global bildekultur i møte 
med  minoritetselever. Brekketo er én av svært få i landet som underviser i 
temaet.
  

Haugen/Zohar Arkitekter
Haugen er partner og daglig leder i Haugen/Zohar Arkitekter. Hun er utdannet 
sivilarkitekt ved NTNU i 2001 og har master fra Kunsthøgskolen i Oslo og 
Kunstakademiet i Jerusalem. Med 14 års erfaring som praktiserende arkitekt og 
installasjonskunstner, har hun det siste tiåret ledet flere innovative og bærekraftige 
prosjekter. Arkitektkontoret har mottatt flere priser for sitt arbeid. bl.a. Norsk Forms 
pris for unge formgivere og AR Awards for Emerging Architects. 

Åsta Rimstad
Rimstad er førsteamanuensis ved Institutt for forming og formgiving 
ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun har en PhD fra 2015 hvor tittelen på 
avhandlingen var “Teikn og meiningsskaping i studentars arbeid med 
installasjonar”.  Rimstad vil introdusere og binde sammen foredragene 
gjennom dagen.
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Kunst,  design 
og arkitektur

        
 
Fredag 10. februar 
Høgskolen i Oslo og Akershus

v

I lunsjen oppfordrer vi alle deltagerne til å se nærmere 
på følgende presentasjoner i foajeen:

• Utstillingen 3D-print i undervisningen, 
   FoU-arbeid ved Per Ola Juusola, høgskolelektor ved HSN 
• Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
• Kunst i skolen
• Kunst og design i skolen

2017



Program
 
Kunst, design og arkitektur 2017
- en konferanse for lærere i videregående skole 

09:30 – 10:00 Registrering
 Kaffe/te

10:00 – 10:10 Introduksjon og velkommen
 Egil Trømborg, dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design, HiOA 
 
10:10 – 10:30 Åpningstale
 Riksantikvar Jørn Holme 
 
10:30 – 11:15 Egne arbeider og skapende prosess
 Andreas Engesvik, designer 
 
11:15-12:00 Hva er intensjonen med de nye læreplanene og hvordan  
 implementere KDA i undervisningen?
 Brit Iren Hetland Haavik, lektor og programfaglærer ved 
 Vågen videregående skole  

12:00 – 12:50 Lunsj

12:50 – 13:20 Historien som aktualitetsverktøy
 Kari Brandtzæg, kunsthistoriker og kurator ved Munchmuseet

13:20 – 13:50 Læreplananalyse: Hvordan operasjonalisere læreplanene for å få til en   
 progresjon gjennom tre år? Hva skal være pensum i det nye utdanningsløpet?
 Gro Ebbestad, undervisningsinspektør ved Drammen videregående skole 

13:50 – 14:00 Ildsjelprisen 2017

14:00 – 14:20 Pause 
 
14:20 – 14:50 Taswir - meninger om figurative visuelle uttrykk i sunni-islam
 Birte Brekketo, førsteamanuensis ved Institutt for estetiske fag, HiOA

14:50 – 15:20  Mer enn en bygning 
 Haugen/Zohar Arkitekter

15:20 – 15:30 Oppsummering og avslutning
 

Konferansier:  Åsta Rimstad, førsteamanuensis ved HSN 

Foredragsholdere
Riksantikvar Jørn Holme
Holme er jurist, forhenværende sjef for PST og tidligere politiker for Venstre. Han 
har vært riksantikvar i Direktoratet for kulturminneforvaltning siden 2009. I en tid 
preget av økt urbanisering og befolkningsvekst er det en prioritert oppgave for 
Holme å trekke inn kulturhistoriske verdier i by- og tettstedsutvikling.

Andreas Engesvik
Designer Andreas Engesvik er mest kjent for å føre håndverkstradisjoner inn i 
vår egen samtid. Han har vært en aktiv debattant om bruk av designere og om 
hvordan det offentlige bør fremme design i industrien. Engesvik har vunnet mange 
internasjonale priser for sin formgivning. På konferansen vil han presentere egne 
arbeider, og vi vil bli invitert inn i hans skapende prosesser. 

 
Brit Iren Hetland Haavik 
Hetland Haavik er programfaglærer i kunst, design og arkitektur ved Vågen 
videregående skole. Hun har utmerket seg med aktiv bruk av IKT og sosiale 
medier i undervisningen. Hun mottok Gullepleprisen for dette arbeidet i 2011. På 
konferansen presenterer hun hvordan Vågen videregående skole arbeider med og 
implementerer de nye læreplanene i KDA.   

Kari Brandtzæg 
Brandtzæg er kunsthistoriker og kurator ved Muchmuseet. Hun har kuratert en rekke 
utstillinger i inn- og utland, blant annet Kyss frosken! Forvandlingens kunst for Nasjonalmuseet 
på Tullinløkka i 2005. Brandtzæg vil snakke om hvordan hun arbeider i krysningspunktet 
mellom samtiden og historisk kunst, og presentere de to utstillingene hun kuraterer i 2017: 
Mot skogen. Karl Ove Knausgård om Munch og Hode ved Hode – Cronqvist/Bjørlo/Munch. 

Gro Ebbestad  
Ebbestad er undervisningsinspektør ved Drammen videregående skole. Fra 1991 til 
2013 var hun ansatt som høgskolelektor ved faglærerutdanningen i formgiving, kunst 
og håndverk ved Institutt for estetiske fag, HiOA, der hun også har vært studieleder. 
Ebbestad har vært med på å utforme læreplaner for Utdanningsdirektoratet og har 
ledet arbeidet med å skrive en veileder for vurdering i faget kunst og håndverk for 
Utdanningsetaten, Oslo kommune. 

Flere foredragsholdere på neste side...


