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Referat fra styremøte i Kunst og design i skolen
Stjørdal,  25.04.08 kl. 14.30 – 20.30 
 
Tilstede: Greta Fornes, Marit Moen, Eivind Moe, Errol Fyrileiv, Liv Merete Nielsen, Hilde Degerud Jahr, Kristin
Aasgaard og valgkomiteen Liv Myhre og Lennart Johansson.
 
Møteleder: Greta Fornes
Referent: Kristin Aasgaard
 
Sak  14/08            Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden

Det var ingen merknader til referat fra styremøtet 01. og 02.02.08
 
Sak  15/08      ORIENTERINGSSAKER

·        Daglig leder Kristin Aasgaard og redaktør Hilde Degerud Jahr orienterte om deltakelse på
Kunsttorget 27. og 28. mars 2008 arrangert av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

·        Daglig leder orienterte om deltakelse på konferansen ”Skapende læring” 31.03.08 og om
evalueringsmøtet som fant sted i Musikernes fellesorganisasjons (MFO) lokaler 23.04.08.

·        Liv Merete Nielsen orienterte om Innst.S.nr.200 (2007-2008)
Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om kulturell skulesekk for framtida, som skal behandles i
Stortinget tirsdag 29. april 2008.

·        Daglig leder og redaktør informerte om deltakelse på læremiddel-utstillingen og seminarene på
Skoleforum 21. april 08 som ble arrangert av Norges varemesse, Skolemagasinet og Norsk
skoleutvikling as.
 

Sak  16/08             ØKONOMI
·        Daglig leder orienterte om resultat og balanse i Kunst og design i skolens regnskap pr 29.02.08.

Styret tok regnskapet til etterretning.
·        Daglig leder orienterte om Revisorsberetning for 2007. Inter Revisjon Gjøvik AS mener at

årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av organisasjonens
økonomiske stilling 31. desember 2007 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god
regnskapsskikk i Norge.

·        Daglig leder orientering om budsjettsøknad til KKD for 2009 og Rapport 2007 som ble sendt til
Fellesrådet for kunstfagene i skolen, FKS, 5. mars 2008. FKS sammenfatter organisasjonens søknad
sammen med tilsvarende fra MIS, LDS, DiS, LMU og FKS og sender til behandling via ABM-
utvikling.

 
Sak  17/08         SAMARBEID FOR KUNSTPEDAGOGISKE ORGANISASJONER

Kunst og design i skolens styre behandlet Forslag til samarbeidsgrunnlag for kunstpedagogiske
organisasjoner utarbeidet av Signe Kalsnes, styreleder i Musikk i skolen.
Følgende vedtak ble fattet:
1.      Det etableres et samarbeidsforum i en interimsperiode fra 1. mai 2008 til
1. mai 2009. Samarbeidsforumet oppretter et interimsstyre bestående av styrelederne i de respektive
medlemsorganisasjonene. Styret velger leder og nestleder for interimsperioden og det nedfelles et
skriftlig, forpliktende grunnlag for samarbeidet basert på de prinsippene og arbeidsoppgavene som er
skissert i saksfremlegget.
2. Samarbeidsforumet etableres ut fra intensjonen om å videreutvikle et mer forpliktende samarbeid
mellom medlemsorganisasjonene. Intensjonen er å etablere en ny samarbeidsorganisasjon med
utgangspunkt i skissen til organisasjonsstruktur og prinsippene og arbeidsoppgavene for samarbeidet
beskrevet i saksfremlegget. Intensjonen er at den nye samarbeidsorganisasjonen etableres når
samarbeidsforumets
interimsperiode utløper 1. mai 2009.
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3. Det foreslås at interimsstyret for det nyetablerte samarbeidsforumet iverksetter en navnekonkurranse
for å komme frem til navn på det nye samarbeidsforumet.

 
Sak  18/08            LANDSMØTE 20.09.2008

·        Praktisk gjennomføring
Det avholdes styremøte fredag 19. september 2008 i Kirkegata 20 kl 16.00 Landsmøtemiddagen er
samme dag og sted kl 20.00
Landsmøtet finner sted lørdag 20. september i Kirkegata 20 kl. 11 – 14
Styremøte med sittende styre og representanter valgt for perioden 2008/2010 avholdes direkte etter
landsmøtet.

·        Arbeidsprogram 2008 – 2010
Styret ønsker at prioriterte arbeidsområder beholdes i samme rekkefølge som i arbeidsprogrammet
for 2006/2008.
Siste punkt rettes til: Følge opp initiativet til å utvikle et forskningstidsskrift.
Punkt 5.6 om IKT utgår.
Punkt 5.9 Lokal aktivitet rettes til: Kunst og design i skolen vil stimulere til lokal aktivitet og
fagnettverk.
Punkt 5.10 Markedsføring bytter plass med punkt 5.11
Punkt 5.11 Nettbasert, internasjonalt, juryert tidsskrift rettes til:
I tilknytning til den forskningen som nå vokser fram innenfor fagområdet, ønsker Kunst og design i
skolen å følge opp initiativet til å utvikle et forskningstidsskrift i samarbeid med relevante
institusjoner og/eller organisasjoner.
 
Det var ingen forslag til vedtektsendringer ut over å rette opp enkelte trykkfeil som forekommer på
organisasjonens nettsider.

 
·        Valgkomiteen forhørte seg om styrerepresentantenes ønsker om å stille til gjenvalg. Behovet for nye

representanter ble diskutert.
   

Sak  19/08            FORM
·        Redaktør Hilde Degerud Jahr orienterte om FORM nr 2 – 2008
·        Det ble orientert om samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design ved Frithjof

Bringager og tidsskriftet FORM om kunstformidling.
·        Styret kom med innspill til innhold i FORM nr 3 og nr 4 – 2008

 
 
Sak   20/08            FORM Akademisk

·        Liv Merete Nielsen orienterte om framdriften for FORMAkademisk, om antall innsendte artikler og
antall videresent til referee.
Redaksjonen i  FORMAkademisk er utvidet med ett redaksjonsmedlem; Professor Halina Dunin-
Woyseth, AHO.
Redaktør Janne B. Reitan har sammen med Professor Birger Sevaldson presentert FORMAkademisk
for Profesjonsrådet for Design.
Det planlegges for at FORMAkademisk Nr 2 skal inneholde paper fra DesigDialog-konferansen som
skal arrangeres i begynnelsen av 2009.
 
Avklaring av oppgaver i forbindelse med første utgivelse av  FORMAkademisk må avklares med
redaktør Janne B. Reitan.

 
Sak  21/08         INTERNASJONALT SAMARBEID

·        NK i Norge sommeren 2009
Styret går inn for at kurset blir arrangert på Danvik folkehøyskole i Drammen. Eivind Moe og daglig
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leder foretar befaring før endelig avgjørelse.
Det planlegges for et verksted på arkitektur, et verksted på design og et verksted på bilde.
Styret kom med innspill til foredragsholdere/workshopledere.
Daglig leder i samarbeid med Rolf Øidvin og Eivind Moe kontakter aktuelle
foredragsholdere/workshopledere så snart kursstedet er avklart. Søkning om midler til arrangering av
NK innledes før sommeren 2008.

·        Ingvild Digranes deltar på NST-møte i Helsinki, juni 2008.
·        Kunst og design i skolen er innmeldt i INSEAog kontingent for medlemskap er betalt.
 

Sak  22/08            KUNNSKAPSLØFTET OG VÅRE FAGS SITUASJON I VGS
·        Liv Merete Nielsen orienterte om søkertall til SSP med Formgivingsfag 2008 og til Design og

håndverk.
·        Styret diskuterte strategi for videre arbeid med å øke søkningen til Formgivingsfag i vgs. Daglig

leder tar kontakt med Kunnskapsdepartementet første arbeidsdag etter styremøtet og ber om et møte
med Kunnskapsministeren. Det er ønskelig at styreleder Greta Fornes med to bisittere deltar i møtet.

 
Sak  23/08            NY LÆRERUTDANNING

Regjeringen har besluttet å legge frem en stortingsmelding om læreren og lærerutdanningen rundt
årsskiftet 2008 – 2009. Kunst og design i skolens holdning til en ny lærerutdanning er at det skal
utdannes for kompetanse i det faget som læreren skal undervise i. Det må kreves formell kompetanse for
å kunne undervise i et fag. En felles modul i lærerutdanningen med studiepoeng i kulturfag er ikke
ønskelig.

 
Sak  24/08            HØRINGER OM PROGRAMFAG OG UTVIDET TIMETALL PÅ BARNETRINNET

Kunst og design i skolen har gitt høringssvar på forslag fra Kunnskapsdepartementet om utvidet timetall
i norsk/samisk, matematikk og engelsk i grunnskolens 1. til 4. årstrinn på høring.
Det er også sendt høringssvar angående rammer for læreplanarbeid i programfag til valg på
ungdomstrinnet og forslag til forskrift om tilbud om fag fra videregående opplæring for elever på
ungdomstrinnet.

 
Sak  25/08            ARBEID FOR GODE RAMMEVILKÅR I SKOLEN

Det arbeides videre med å få møteavtale med hovedverneombud Knut Myhrer.
Eivind Moe holder på med en undersøkelse angående leseplikt i de andre nordiske landene.

 
Sak  26/08            EVENTUELT

Ingen saker
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