
   

 
 

Referat 

Styremøte i Kunst og design i skolen 
06.02.15 kl 17.00 – 20.00 og 07.02.15 kl 10.00 – 14.00. 

 
Samtlige styremedlemmer og varamedlemmer deltar 

I tillegg deltar daglig leder Lennnart Johansson og redaktør Bibbi Omtveit. 
 

Ingvild Digranes velges til dirigent 
Lennart Johansson velges til referent 

 
Saksliste: 
Sak  01/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  godkjent 

Godkjenning av referater fra styremøte 7-8.11.14. 
godkjent 
 

Sak  02/14 ORIENTERINGSSAKER 
 O1. Ingvild orienterer om arbeidet med den nye planen for masterstudiet. 
  Masterstudiet ved HiOA er slpittet opp i fire retninger. Åpner for at det ved 

innføring til 5-årig lærerutdanning skal tilbys mulighet for å ta to fag i sin 
master for å kunne konkurrere med lærerutdanningenes 5-årige løp. 

  
 O2. Orientering om daglig drift ved kontoret 
  
 O3. Vi har sagt opp lokalene i Trondheimsveien 2 med virkning fra 1. juli. 

Informasjon om hva som skjer ved daglig leder. Per i dag er det ingen 
avklaring, men det ligger an til at det skjer en samlokalisering i lokaler ved 
kunsthøgskolen.   

 
 
Sak  03/14  HJEMMESIDEN OG SOSIALE MEDIER 
  Orientering ved redaktøren. 
  Hjemmesiden 

  Instagramkonto med hashtager er opprettet 

  Facebook: antallet medlemmer i gruppen øker stadig. 1500 medlemmer er 

  passert.  

 
Sak  04/14  ØKONOMI 
  Resultat og balanse i Kunst og design i skolens regnskap pr 31.12.2014 
  Vedtak: Styret tar regnskapet til etteretning. 

Årsberetning 2014 
Vedtak: Styret vedtar årsberetningen med nødvendige korrigeringer 



   

  Budsjett 2015 
  Vedtak: Styret vedtar budsjettforslaget 
 
 
Sak  05/14 LANDSMØTE 2015 
  Ny foreslått dato 25.april 2015. Annonseres på hjemmesiden innen fristen.  
  Valgkomiteens arbeid er i gang. Per i dag ingen avklaring om det er noen som 
  ikke stiller til gjenvalg, men Lone stiller spørsmål ved fortsatt deltakelse. 
  Saker til Landsmøtet. Det kom ikke opp noen spesielle saker til landsmøtet.  
  Arbeidsprogram mai 2015 – mai 2017 skal vedtas. 
 
 
Sak  06/14     NORDISK SAMARBEID 
  Rapport fra NST-møtet 2014 i Sverige. 

Bjørn gjør rede for årsmøtet i Linkøping. Danskene var i krigshumør grunnet 
situasjonen i dansk skole. Bjørn fortalte om kunstprosjektet SALT og mangelen 
på håndverkskunnskap og stedsbunden kunnskap.  

  Neste møte i NST? Avklaring i løpet av våren. 
  Status NK14. Vi håper alt skal være på plass til neste styremøte.  
  NK15 i Sverige. Vi må på neste styremøte ta stilling til hvor mange vi sender, 
  og hvem det blir. 
 
Sak  07/14  VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 

 Formgivingskonferansen 2015 
Mandag 9 februar. Ca 100 deltakere 
Lennart informerer om de nominerte til ildsjelprisen. 
Vi har tatt på oss ansvar for påmeldinger og fakturering.  

 Nytt navn på utdanningsprogrammet for formgivingsfag: 
Kunst, design og arkitektur.  
Vi har sendt inn forslag på navn til plangruppene fra egne rekker. 
Styreleder gjør rede for hvem som ble foreslått fra oss og hvem som er 
oppnevnt: Gro Ebbestad (leder for felles programfag), Else Lefdal 
(medlem felles), Ingvild Digranes (leder design og samfunn). I tillegg 
har Alf Howlid fra DogA blitt oppnevnt til Arkitektur og samfunn på 
forslag fra bl a oss. 

 Oppstart på planarbeidet for Kunst, design og arkitektur. 
Vi diskuterer Udir sitt forslag (vedlagt). 
Vi bør lage et opplegg med kursing av rådgivere i ungdomsskolen 
(kurs, konferanse, brosjyre?) 
Vi kan lage et tilbud om besøk fra oss ”fagkonsulent” 
Finne hvem som er ansvarlig for rådgiverne i kommuner og fylker.  
Vi bør søke om å få mulighet for å informere på rådgiverkonferanser. 
Vi må arrangere en høringskonferanse om planen etter sommerferien. 
 

 Hva skjer med Design og håndverk? 



   

Vi ”tror” at frisørene ønsker å komme seg ut, og at trearbeidsfag bli 
skilt ut. Det blir interessant å se hvordan det treårige opplegget til 
Edvard Munch-skolen vil fungere i praksis . 

   
Sak  08/14 SITUASJONEN FOR K&H I GRS 
  Debatten i Bergens Tidende har vært meget bra og har satt KoH på dagsorden. 

Fra UoH-konferansen på Stord: Ludvigsen hadde drøftet med Stord om 
mulighet for ”fagoverbyggende konsept”. 
Vi arrangerer åpent møte om Ludvigsen-utvalget i samarbeid med HiOA 25. 
februar. Her må vi tydeliggjøre kjernen i faget og peke på hva vi ønsker av 
endringer i forhold til praksis i skoen i dag – mangel på materialitet og 
verktøy. Vi må ta opp krav til eksamen, felles språk, felles prøver. 
Vi prøver å få sendt et innlegg til utvalgets blogg. Forslag til innlegg fra Eivind 
vedlagt. Eivind ferdigstiller dette og sender det styret for kommentarer før det 
publiseres på bloggen og på våre egne sider. 
 

Sak  09/14 FORM  
  Fremgangen fortsetter.  

 Orientering om FORM nr 1 og 2 – 15 
Klart: 
Drømmebolig mellomtrinn 
Tegnekurs på doga/alf  mål konstruksjoner 
Torstein vaset om arkitektur 
Meninger om fagdid og ludvigsen (viktig å få med lærere) 

 Innspill til nr 2 og 3 – 15 
Nr 3: kunst 
Opplegg fra Lone 
To barnehager bidrar bl a Kampen kunstbarnehage 
Portrettoppgave fra Nordseter skole 
Skulptur fra Vinderen skole. 
Behov for mere stoff fra nord og vest. 
Mening/refleksjon om KUNSTEN – hva kan den bidra med? 
Fagfeltet og arbeidslivet 

 FORM nr 1-15 og vervekampanje 
Vi har i samarbeid med SEF sendt ut nr 1/15 til samtlige grunnskoler og 
til alle videregående skoler med tilbud innen vårt fagområde – og til en 
del barnehager. Dette følges opp på hjemmesiden og på FB. 

 
 
Sak  10/14 SEF 

 Ingvild rapporterer fra møter i SEF. 
 SEF styremøte 9. februar 

Vi ser på sakene.  
 Lokalisering – nye lokaler ( se O-3 ) 
 Orientering om SEF sin virksomhet, bemanning og prosjekter.  



   

Vedtak: daglig leder sammenfatter vårt syn på grunnlag av dagens diskusjon 
og det som kommer frem på styremøte 9 februar. Dette skal være ferdig og 
drøftes via epost/FB før SEF sitt styremøte 20 mars (se frist) 

 
 
Sak  11/14 MØTEPLAN 2015 
  Styremøte 24-25 april. 
  Landsmøte 25 april. 
  Styremøte 11-12 september. 
  Styremøte 6-7 november. 
  Møteplan vår 2016 
  Styremøte 5-6 februar. 
  Styremøte 22-23 april. 
 
  Vedtak: Styret vedtar de foreslåtte datoer. 
 
Sak  12/14 EVENTUELLT 
 
 
 


