
   

 
Referat fra styremøte i Kunst og design i skolen  
Trondheimsvn 2, bygg J, (Spirehuset) Oslo, 28.01.11 kl 18.00 – 20.00 og 
29.01.11 kl 10.00 – 15.00 
 
Tilstede: Eivind Moe, Errol Fyrileiv, Else Margrethe Lefdal, Iselin Bjelland, Agnar Olsen, 

Kari Doseth Opstad, Hilde Degerud Jahr og Kristin Aasgaard.  
 

Møteleder: Eivind Moe 

Referent: Kristin Aasgaard 
 
Sak  01/11 Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden 

Referat fra styremøtet 12.11 og 13.11.10 ble godkjent med to språklige 
rettelser. 
 

Sak  02/11 ORIENTERINGSSAKER 
• Høringssvar på Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. 

Kompetansekrav for undervisning m.m. ble sendt til 

Kunnskapsdepartementet 10.01.11. 

• Vintermøtet i Nordisk Samråd finner sted på Schous 29. – 30.01.11.  

Det organiseres for skolebesøk mandag 31. januar. Representantene fra de 

nordiske landene er invitert til å være med på middagen til Kunst og design 

i skolen fredag 28. januar kl 20. Lørdag kveld har Nordisk Samråd middag 

på Schous. 
• Orientering om konferanse/samarbeid  Skapende læring 2012? 

Etter konferansen i DNO&B har disse møtene blitt brukt som et uformelt 

møtepunkt for en rekke aktører. Det kunstpedagogiske feltet har behov for 

god dialog, godt kjennskap til hverandre og samkjøring av politisk, faglig 

og organisatorisk tenkning. Målet er likevel at man på et tidspunkt tar en 

beslutning om et prosjekt som viderefører konferansen i operaen. Det er 

diskutert en lang rekke alternativer til en ordinær konferanse.   

• Orientering om FORMakademisk 

Torsdag 16. desember 2010 hadde redaksjonen i FORMakademisk formelt 

stiftelsesmøte, med advokaten i Fagpressen Nils. P. Jacobsen tilstede. Den 

vitenskapelige foreningen FORMakademisk ble etablert og vil bli registrert 

i  Brønnøysundsregisteret via advokaten. Formålet for foreningen er å  

publiserer det vitenskapelig tidsskriftet FORMakademisk. 

 

Kunst og design i skolen vil rette en henvendelse til FORMakademisk om å 

bli representert på tidsskriftets forside fordi vi har bidratt med 

presentasjoner i tidssskriftet FORM.   

 
Sak  03/11    ØKONOMI 

• Daglig leder gikk gjennom resultat og balanse i Kunst og design i skolens 

regnskap pr 31.12.2010. Styret tok regnskap og balanse for regnskapsåret 

2010 til etterretning. 

• Forslag til budsjett for 2011 ble lagt frem. Styret vedtok det oppsatte 

forslaget. 



   

• Styret vedtok og skrev under på årsberetning for 2010. 

 

Sak  04/11  BUDSJETTSØKNAD 2012 
• Styret behandlet utkast til budsjettsøknad for 2012 som skal sendes til 

Kulturrådet via Fellesrådet for kunstfagene i skolen. Søknaden inneholder 

overordnede mål, langsiktige strategier og planer, årsrapport fra Kunst og 

design i skolen for 2010, og behov for budsjettøkning. Eventuell justering 

av søknaden vil bli sendt til styrerepresentantene for godkjenning når 

tilskuddsbrevet foreligger.   

 

Sak 05/11  KUNNSKAPSLØFTET OG VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 
• Kunst og design i skolen deltar i arrangementskomiteen for konferansen 

Formgivingsfag 2011 – medvind i samfunns- og næringsliv, motvind i 

skolen? Konferansen finner sted i Lærernes Hus, Oslo 14.02.11og skal 

være til inspirasjon for lærere, ledere og andre interesserte i 

Formgivingsfag og Design og håndverk. Ildsjelprisen deles ut på 

konferansen til en person eller et miljø som aktivt har fremmet 

formgivingsfag i den videregående opplæringen. Nåværende jury er Liv 

Klakegg Dahlin, Liv Merete Nielsen, Jostein Sandven, Kari Doseth Opstad 

og Kristin Aasgaard. 

Kunst og design i skolen vil sende ut en pressemelding om konferansen. 

• Styret så gjennom informasjonsmateriell som er lagt ut for elever på 

nettstedet ”jeg.vilbli.no”. Informasjonen er misvisende og inneholder feil 

om valg av utdanningsprogram som fører frem til yrket scenograf. 

Organisasjonen vil gjøre nettstedet ”jeg.vilbli.no” oppmerksom på feilene 

for å få dem rettet opp.  

• Situasjonen for Design og håndverk 

Det kan bli viktig å se nærmere på strukturen til Design og håndverk før 

neste læreplanreform. Hvis skolen skal være en arena for alle, må det være 

noen som må få anledning til å jobbe mere praktisk. Det er et behov for 

tettere samarbeid med bedriftene, og bedriftene må være mer på banen. For 

mer informasjon om situasjonen ved Design og håndverk, ble redaksjonen 

tipset om å kontakte Ingerid Joy Rørvik ved Bjørkelangen vgs for et 

intervju. 

 

Sak  06/11 FORM  
• Orientering om FORM nr 1 – 11 og innspill til nr 2 og 3 – 2011 

Hilde Degerud Jahr informerte om FORM nr1-11 som sendes til trykkeriet 

i uke 5. Bladet inneholder blant annet en artikkel om Teknologi og design, 

og intervju med Anne Bamford.  

 

Innspill til kommende utgivelser: Artikkel av Birgitte Bentsen om 

Teknologi og design, om formale virkemidler som eventuelt kan brukes 

som pensumslitteretur, om grunnleggende ferdigheter i Kunst og håndverk 

på fagets premisser, om situasjonen for de praktisk-estetiske fagene i 

Lærerutdanningen, om krav til gode materialer og om arbeid med trykk for 

de minste elevene.  

• Orientering om situasjonen for eventuelt temanummer 4 – 2011 

Søknaden om midler til temanummer ble avslått av Nasjonalt sendter for 

kunst og kultur i opplæringen. Styret ønsket at det blir sendt inn søknad 



   

flere instanser. FORM nr 4 – 2011 vil uansett planlegges som et 

temanummer om arkitektur, selv om vi ikke mottar midler til å sende bladet 

til alle landets skoler.  

 

Vedtak: Styrerepresentantene sender forslag til artikler om arkitektur på e-

post til kontoret 

 

Sak  07/11 ARBEID FOR GODE RAMMEVILKÅR I SKOLEN  
• Innføring av muntlig og praktisk eksamen i Kunst og håndverk og strategi 

for videre arbeid 
Styreleder Eivind Moe skrev artikkelen ”Praktisk eksamen i Kunst og 

håndverk!” i FORM nr 5 – 2010. Artikkelen er lagt ut på organisasjonens 

nettside.  

Vedtak: Et konkret forslag om hvordan en praktisk eksamen kan foregå vil 

følges opp i FORM nr 2 - 2011. Styret vil samarbeide om et konkret forslag 

som igangsettes av Eivind Moe. 

Forslag om muntlig og praktisk eksamen legges ut på Facebook 

 
Sak  08/11 SEF  

• Signe Kalsnes har skrevet høringssvar på Forslag til endringer i 

opplæringsloven og privatskoleloven. Kompetansekrav for undervisning 

m.m. på vegne av SEF.  
SEF er en fagpolitisk organisasjon som skal løfte opp saker av felles 

interesse og betydning. Kunst og design i skolen vil vurdere fra sak til sak 

om det er riktig å sende eget høringssvar.  

 
Signe Kalsnes har sendt henvendelse til Kultur- og kirkedepartementet 

v/statsråd Anniken Huitfeldt og Kunnskapsdepartementet v/statsråd Kristin 

Halvorsen om tilhørighet for SEF. Det er ikke mottatt svar fra verken KUD 

eller KD ennå.  

 
Sak  09/11 EVENTUELT 

• Skapende læring 

I møtene for ”Skapende læring” er det blitt diskutert om organisasjoner 

som jobber med kunst og kultur kan samle seg om noen punkter som etter 

hvert vil bli gjenkjent og på lang sikt forstått. Følgende punkter ble 

presentert på siste møte: 

Vi vil at barn og unge skal oppleve et oppvekstmiljø med en helhetlig 

skoledag og et mangfold av kulturaktiviteter. 

      Vi vil at estetisk kompetanse skal defineres som basiskompetanse. 

      Vi vil at barn og unge skal få oppleve ulike kunstarter som grunnlag for   

      egen dannelse. 

Vi vil at skolen skal gi større rom for elevenes skaperkraft.  

 

Kunst og design i skolen foreslår formuleringen ”vi vil at” erstattes med: 

”vi skal arbeide for”. 

Vi vil at skolen skal bidra til å utvikle elevenes skapende evner! 

 

 

Reaksjonen fra styret er at det er vanskelige begreper 



   

Vi vil er for svakt, vi skal arbeide for 

Oppleve er for svakt, både oppleve og delta 

Stryke vi vil; barn og unge skal! 

Ha slagord med uttropstegn 

Gi rom er for svakt 

Skolen skal bidra til å utvikle elevenes skapende evner!  

 

Et spørsmål på veien videre vil være om man skal beholde en uformell 

plattform med brede diskusjoner, om man skal fokusere på et konkret 

prosjekt eller formalisere plattformen til noe som er mer forpliktende. I 

forrige møte ble det foreslått at den enkelte organisasjon drøfter dette 

internt (ev. i styremøte). 

Blaker utvikling ønsker å ha en konferanse 

Lokalene står der (den gamle skolen) 

Noen prøver å få til 2 konferanser i året. 

Rita Nyborg har kommet med en henvendelse om forslag til navn, vil ha en 

konferanse, gjerne med lærere 

NK – kan være aktuelt å arrangere der.  

Blir for kort tid for oss å bidra her. 

 

Profesjonsutdanningen 

De praktisk-estetiske aspektene? 

Hvor blir det av det skapende mennesket? Dette må foregå i alle fag, det 

kan ikke ligge bare til K&H og Musikk. Alle fag skal forholde seg til de 

overordnede målene. Dette kan være noe vi må fokusere mer på etter hvert 

Kan se på statistikken i undersøkelsen til Signe 

Pressemelding? Sak på neste styremøte! 

Kari gir innspill om dette 

K&H er blitt definert som småfag i NordNorge 

Pålagt regionalt samarbeid f eks Tromsø er blitt pålagt å samarbeide med 

Nesna – en dagreise fra Tromsø – ikke naturlig, studentene reiser heller til 

Oslo. 

 

Dersom det ikke er tilbud i Alta, vil det ikke være lærere med kompetanse 

der. 

 

 

 

 

 


