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Formgivingfagets
Ildsjelpris 2013
utdelt på konferansen Formgivingsfag 2013Ann Britt Berlin fra Utdanningsforbundet var 

konferansens konferansier.

Finn Skårderud, psykiater. “Kunst kan åpne 
sinn - kunstens betydning for menneskets men-
tale helse”, var tittel på foredraget.

Frank Høifødt, kunsthistoriker, holdt foredrag 
om Munch - kvinnen og kunsten.

Daria Tonsig, italiensk kunsthistoriker og lærer 
holdt foredraget “Munch som drama”. 

Kristin Jarmund, arkitekt. “Fra idé til ferdig 
skolebygg”, var tittel på foredraget.

Anita Bertheussen, avdelingsleder ved Ols-
vikåsen vgs, vinner av Ildsjelprisen 2012, holdt 
innlegg om arbeidet ved egen skole.

Stein Rokseth, industridesigner, Kunsthøgsko-
len. Tittel på foredraget var”Tegning: Språk, 
kommunikasjon, nytte!”

Ildsjelprisen tildeles et miljø som pro-
duserer arbeid med høyt faglig nivå og 
som aktivt har fremmet Formgivings-
fag i den videregående opplæringen. Fag-
miljøene ved Glemmen vgs, Mo og Jølster 
vgs og Breivang vgs. var i år nominerte 
for prisen.

Juryen var kommet frem til at prisen 
skulle gis til et miljø som over lang tid 
har arbeidet målrettet og kvalitetsbevisst 
for å synliggjøre utdanningstilbudet med 
Formgivingsfag på flere arenaer. 

Juryens beslutning
Årets ildsjeler har gjennom solid arbeid 
og engasjement fremmet programområdet
Formgivingsfag. Lærerne er dyktige til å 
ta omstillinger. De har klart omstillingen 
til å jobbe på nye måter etter innføringen 
av Kunnskapsløftet. Undervisningen og 
innholdet i fagene tilpasses på en relevant 
og aktuell måte for tiden vi lever i. Lær-
erne arbeider bevisst for å skape et best 
mulig miljø ved avdelingen. De arran-
gerer felles aktiviteter  på de tre nivåene 
slik at elevene til sammen danner én stor 
gruppe. Det skaper fellesskapsfølelse. 
Lærerne utfyller hverandre og benytter 
ulik kompetanse slik at det kommer elever 
og arbeidsmiljøet til gode. Felles bruk av 
verksteder gjør at alle elever får kjennskap 
til arbeidet som pågår. Det skaper nysgjer-
righet og engasjement.

Ved skolen er det tilrettelagt for at elevene 
kan kombinere fag og f eks. ta realfag som 
kreves for å komme inn på høyere studier. 
Skolen tilbyr alle de tre programfagene til 

Lærere i Formgivingsfag og 
Design og håndverk ble i år in-
vitert til to inspirasjonsdager. 
Første dag fant sted i Lærernes 
hus med foredragsholdere som 
blidene viser. Andre dag var det 
workshops med parallellsesjon-
er og omvisning i Munchmuseet 
med etterfølgende foredrag.

Inspirasjonsdagene var besøkt av ca 140 
deltakere. De ga tilbakemelding om gode 
foredragsholdere, og at det var flott med 
konkrete eksempler på hvordan unge de-
signere jobber. 

Som representant for fjorårets ildsjelvin-
nere ved Olsvikåsen vgs, holdt avdeling-
sleder Anita Bertheussen et innlegg om 
arbeidet ved egen skole. Det er et para-
doks at skolen med sitt egngasjerte fag-
miljø, er nedleggingstruet. 

Daglig leder av Kunst og design i skolen, 
Lennart Johansson, tok opp samme prob-
lematikk i sitt innlegg. Organisasjonen 
har formulert oppropet “Nei til rasering 
av Formgivingsfag i videregående skole”. 
Vi kan ikke finne oss i at utdanningen in-
nen Formgivingsfag svekkes ytterligere 
i den videregående skolen! Fylkespoli-
tikerne må være sitt ansvar bevisst og 
stoppe raseringen av utdanningstilbudet 
Studiespesialisering med Formgivings-
fag! Oppropet fikk tilslutning av konfer-
ansedeltakerne. 

Det var også Lennart Johanssons oppgave 
å informere om årets ildsjelpris. 

  Tekst og foto:Kristin Aasgaard 
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Christoffer Angell, interiørarkitekt hos Mellbye 
Arkitekter AS. Tidligere elev ved Rosenvilde 
vgs.

Vibeke Skar, produktdesigner. Tidligere elev ved 
Rosenvilde vgs.

Lennart Johansson, daglig leder Kunst og design 
i skolen, holdt innlegg om Ildsjelprisen 2013.

Astri Asheim, pedagogisk leder ved Rosen-
vilde vgs. “Status Quo, og (om)veier videre for 
formgivingsfag”, var tittel på foredraget.

valg. Det legges til rette for utplassering 
slik at elevene kan ta vg2-løpet i York i 
England. Årets ildsjeler har arbeidet mål-
rettet med å synliggjøre programområdet 
Formgivingsfag i lengre tid. Etter at de var 
den første skolen som proflilerte utdan-
ningstilbudet med en film som ble vist i 
byens kinosal, har de fortsatt profilerings-
arbeidet på ulike arenaer. Rekruttering 
til studietilbudet skjer blant annet ved 
hospitering av elever fra de lokale ung-
domsskolene. Ca 70 % av elevene på vg1 
har vært på skolen tidligere da de hadde 

Utdanningsvalg eller var på besøk ved 
Åpen skole. Det langsiktige arbeidet for å 
synliggjøre utdanningstilbudet ved utdan-
ningsmesser og på ulike arenaer har gitt 
resultater i form av stor søknad til utdan-
ningstilbudet. Ved skolen er det to paral-
leller på hvert trinn, og de har venteliste 
for opptak. Elevene sier selv at miljøet ved 
utdanningsprogrammet spiller en viktig 
rolle for begrunnelsen til å velge tilbudet.
Årets ildsjelpris går til det formgiv-
ingsfaglige miljøet ved Glemmen vide-
regående skole!

Vinner av Ildsjelprisen 2013 var fagmiljøet ved Glemmen vgs. her representert ved Stine Malterud, Isabella Sveinsen, Maja Mykland og Kari Egeberg. 
Ildsjelprisen ble overrakt av Arild Johnsen, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.


