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PRIORITERTE ARBEIDSOMRÅDER   
 
Styret vil i perioden 2017/2019 prioritere følgende arbeidsområder: 

5.1   videreutvikle tidsskriftet FORM og organisasjonens nettsider 

5.2   arbeide for gode rammevilkår i skolen  

5.3   følge opp planverk for grunnopplæringen og lærerutdanningen  

5.4   være pådriver til faglig utvikling 

5.5   utvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid 

5.6   følge opp forskningstidsskriftet FORMakademisk 

5.7   arbeide for økt medlemstall  

5.8   synliggjøre organisasjonen  



 

5.1   VIDEREUTVIKLE TIDSSKRIFTET FORM OG   

        ORGANISASJONENS NETTSIDER 

FORM bør komme ut med fem nummer pr. år. Tidsskriftet utvikles av redaktør, daglig leder og styret. 

Redaktør kan knytte til seg medarbeidere/redaksjon i den utstrekning det er formålstjenlig. 

Nettsidene videreutvikles. 

 5.2   ARBEIDE FOR GODE RAMMEVILKÅR I SKOLEN  

Kunst og design i skolen vil arbeide for att det prioriteres etter- og videreutdanning, stabile 
arbeidsforhold og gode rammevilkår for lærere innen fagfeltene 

5.3    FØLGE OPP PLANVERK FOR GRUNNOPPLÆRINGEN 

         OG LÆRERUTDANNINGEN 

Kunst og design i skolen skal være pådriver for fagutvikling, holde seg orientert om og gi respons på 

høringsutkast og planer fra de enkelte departement og ulike utvalg. 

 5.4 VÆRE PÅDRIVER TIL FAGLIG UTVIKLING 

Kunst og design i skolen vil holde seg orientert om ny litteratur og synliggjøre det som finnes av FOU, 

litteratur og ulike læremidler innen fagområdet.   

5.5   UTVIKLE NASJONALT OG INTERNASJONALT SAMARBEID 

Kunst og design i skolen vil være med å videreutvikle samarbeidet innen fagområdet i Norge og 

Norden, holde seg orientert om utviklingen internasjonalt og synliggjøre dette overfor medlemmene. 

5.6    FØLGE OPP FORSKNINGSTIDSSKRIFTET FORMAKADEMISK 

I tilknytning til den forskning som nå vokser fram innenfor fagområdet, ønsker Kunst og design i 

skolen,som initiativtaker til forskningstidsskriftet FORMakademisk, å følge opp initiativet med å 

utvikle og  formidle innholdet i forskningstidsskriftet FORMakademisk.  

5.7   ARBEIDE FOR ØKT MEDLEMSTALL 

For kommende periode arbeides det videre med markedsføringstiltak for å øke medlemstallet.  

5.8   SYNLIGGJØRE ORGANISASJONEN  

Kunst og design i skolen vil synliggjøre organisasjonen på ulike arenaer blant annet i sosiale medier, 

på kurs og konferanser.  

5.9  ORGANISASJONSUTVIKLING OG LOKALLAGSARBEID 

Kunst og design i skolen vil stimulere til opprettelse av nye lokallag og se på muligheten for å knytte 

dette arbeidet til de eksisterende nettverk av lærere i videregående opplæring og grunnskole. 

 

  


