
   

 
Referat fra styremøte i Kunst og design i skolen  
Trondheimsvn 2, bygg J, (Spirehuset) Oslo, 01.02.2013 kl 17.00 – 20.00 og 
02.02.2013 kl 10.00 – 15.00.  
 
 
Tilstede: Eivind Moe, Ingvild Digranes (fredag), Errol Fyrileiv, Rolf Øidvin, Iselin Bjelland, 
Else Margrethe Lefdal (vara), Lone Strand Randal (vara) og Kari Doseth Opstad(vara)  
Fra administrasjonen: Lennart Johansson og Kristin Aasgaard (fredag). 
Fravær: Catrine Lie (reise) 
 
Forslag til møteleder: Eivind Moe 
Forslag til referent: Lennart Johansson 
 
Sak  01/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjenning av referater fra styremøte 9-10/11.2012 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden 
Det var ingen merknader til referat fra styremøtene 04.05 og 05.05.12 
Vedtak:  
Møteleder: Eivind Moe 
Referent: Lennart Johansson  
 

Sak  02/13 ORIENTERINGSSAKER 
• Orientering om daglig drift ved kontoret. 

Kristin går av med pensjon 30 april 2014. Det er nødvendig å om ikke 
altfor lenge begynne arbeidet med å finne en erstatter.  

• Regnskap. Planene om å sette bort regnskapet igjen, må på grunn av den 
budsjettmessige situasjonen vente. 

• Hjemmesiden. Kristin gjør rede for tankene rundt hvordan hjemmesiden 
vår skal bli. Kristin viste frem noe av det som er gjort, bl a menyenes 
funksjonalitet. 

 
Sak  03/13  STYRETS SAMMENSETNING 

• Ingvild Digranes har søkt om permisjon fra styret i perioden 1. februar 
2013 og ut 2013.  
Vedtak: Ingvild Digranes innvilges permisjon i perioden 01.02.2013 – 
31.12.2013. Iselin Bjelland fungerer i perioden som nestleder. Iselin 
fungerer også som vara for Lone til NST. Lone Strand Randahl fungerer i 
perioden som styremedlem. Lone fungerer også som representant til NST. 

 
Sak  04/13  ØKONOMI 

• Daglig leder gikk gjennom resultat og balanse i Kunst og design i skolens 
regnskap pr 31.12.2012. Styret tok regnskap og balanse for regnskapsåret 
2012 til etterretning. 

• Styret vedtok og skrev under årsberetningen for 2012. 
• Forslag til budsjett for 2013 ble lagt frem. Styret vedtok det oppsatte 

forslaget. 
 



   

Sak  05/13     NORDISK SAMARBEID 
• Nordisk Kurs 2014! 
Det er nå foretatt flere undersøkelser ang hotell i Trondheim. Lone har snakket 
med representanter for flere hoteller i Trondheim, og fått inn en del nye priser: 
Rica Nidelven:  
Thon:  
Det er opprettet kontakt med NTNU og Nidarosdomens verksted.  
 
Fra diskusjonen: 
Tema: forslag: Digitale medier i tegning og produksjon av design og 
kunstgjenstander. 
Skal vi ha med arkitektur? 
Ekskursjon/omvisning på Nordenfjeldske – Hannah Ryggen og Synnøve Anker 
Aurdal? 
Flere ideer til tema/aktivitet.: tekstil: strikking (Rolf) xxx utstilling av strikk på 
maskin, bla skulptur. Kan være viktig å få inn noe som interesserer de som er 
opptatt av tekstil. 
Skulptur: utstilling/prosjekt ”Metamorf” Espen Gangvik (Errol). Gir retning 
også mot kunstfeltet. 
 
Forslag til verksteder:  
Tegne på iPad/iPhone. Kunstuttrykk (stikkord: Hockney) 
Tegne- konstruksjonsprogrammer. (for eksempel SketchUp) ev m print. 
Ornamentikk/mønsterbygging (ev. silketrykk) 
   
Forslag til foredragsholdere: 
Foredrag: 
Mandag: den digitale veien videre. (Bing? Solheim/NRK?) 
Tirsdag: NTNU (Rismoen?) 
Tirsdag: Tekstil digital (???) 
Torsdag: skolens samfunnsnytte (Kleveland? kunnskapsministeren?) 
Fredag: oppsummering (egne rekker???) 
 
Vi må også se på hvordan programmet kan stokkes om på best mulig måte – se 
vedlegg: ”skisse program”. 
Styret må – på samme måte som ved tidligere NK – delta og bidra til 
gjennomføringen av NK14. 

 
• NST-møte juni 2013 i Norge   

NST-møtet skal avholdes i Oslo 14-16  juni 2013. Ingvild Digranes sin 
permisjon gjør at Lone Strand Randahl (vara NST) går inn i forberedelsene 
for dette møte, i samarbeid med daglig leder. Det må snarest avklares hvor 
møtet skal foregå, hvor delgatene skal bo, og hvilke aktiviteter som skal 
planlegges i tillegg til årsmøtet.  
Ankomst fredag.  
Det bør være kurs lørdag og møte søndag. 
Kurs: Vurdering/evaluering. (Eivind? Lutnes) Else tar kontakt med Eva 
Lutnes. ( Eivind kan forelese). 
Søndag kompletteres med besøk på Munchmuseet. (skaffe guide). 
Lone leder arbeidet. 



   

 
 
Sak  06/13  KUNNSKAPSLØFTET OG VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 

• Evaluering av K06 og arbeid opp mot stortingsmeldingen. 
Det er nå bedre synlighet på direktoratets sider – bra, men det mangler 
fortsatt på forsiden til Vilbli.no. Samtidig er det flere fylker hvor tilbudet 
legges ned. I Telemark er det helt lagt ned. Bleiker VGS (Akershus) er 
vedtatt skal avvikles, og Olsvikåsen VGS (Hordaland) er forslått nedlagt. I 
Østfold er det bare Glemmen VGS som får fortsette med SSP FO. 
Vi bør arbeide for at det blir enda bedre synlighet – og at strukturen 
beholdes. På sikt kan det derimot være riktig at det lages en egen 
studieretning.  
Et viktig argument for synliggjøring på forsiden til Vilbl.no er at 
programområdet formgivingsfag på SSP kan søkes alt fra VG1, i 
motsetning til de andre programområdene på SSP, som bare kan velges fra 
Vg2 og Vg3. 
Det er også uklarhet om hvorvidt elevene kan søke både SSP og SSP/FO. 
Hos Pedlex mener Mille P Aasen at det detb ikke har betydning om fylkene 
tillater 3 elle 4 ønsker. Vi avventer svar fra Aasen, som skulle sjekke med 
fylkene og gi oss beskjed. Kristin Enger, leder i fagrådet for 
formgivingsfag i Lektorlaget (og Bleiker VGS) har i epost gitt uttrykk for 
at elevene kan sette opp SSP og SSP/FO som to separate valg. 
 

• Formgivingskonferansen 2013. 
Arbeidet med formgivingskonferansen er i rute. Konferansen omfatter i år 
to dager. Deltakelsen er i år noe lavere enn tidligere – ca 150 mot ca 190 
tidligere.  
 

• Ildsjelprisen.  
Ildsjelprisens vinner er nå utsett av juryen. Det er i år 3 nominerte: 
Glemmen skole (Østfold), Breivang skole (Troms), og Mo og Jølster skole 
(Sogn og Fjordane). Prisutdeler i år blir Kirsti Saxi fra KKS, o Lennart 
Johansson skal presentere de nominerte på konferansen. Nytt for året blir at 
de nominerte presenteres på nettsidene til KKS, KDS og 
Utdanningsforbundet i forkant av konferansen. 

   
Sak  07/13 KUNNSKAPSLØFTET OG SITUASJONEN FOR K&H I GRS 

• LU - høring om forskrift for rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i 
praktiske og estetiske fag. Høringsfrist 30 november. Rapport fra arbeidet 
og fra møte fredag 23. november. Høringsuttalelsen fra SEF vedlegges 
referatet. 

 
Sak  08/13 FORM  

• Orientering om FORM nr 1 og 2 – 13. 
FORM nr 1: forsidebilde av lærernes hus. Kristin gjorde rede for innholdet 
i nr 1. FORM nr 2: Kristin har en del stoff allerede. Munch skal ha en plass 
(også i kommende nummer under Munch-året), men det er fortsatt mulig å 
komme med innspill.   

• Innspill til nr 2 og 3  – 2013: intervju med Kristin Jarmund, Kari kan 
kanskje lage noe fra sitt besøk i Umeå – ev. å få studentene å skrive noe. 



   

Rolf har laget en powerpoint om "orientalismen" med utgangspunkt i Said 
sin bok om emnet. Rolf kan skrive en artikkel om emnet. Lone kan bidra 
med noe fra barnehage, og Iselin kommer med bildemateriale. 

 
Sak  09/13 SEF  

• Referat fra møter i SEF 23. nov og 19 des 2012  
• Orientering fra styremøte i SEF 1. feb 2013.  

Budsjettsøknaden skal være inne 15. februar. På styremøtet i SEF ble det 
diskutert følgende innspill fra styreleder i SEF, Signe Kalsnes: 

- Hvert lag søkner om budsjettøkning – til et eller flere særskilt begrunnede 
tiltak 

- SEF sentralt søker om budsjettøkning – til et eller flere særskilt begrunnede 
områder/tiltak som SEF- styret er enige om, gjerne etter forslag fra lagene 
Det ble fattet følgende vedtak i SEF-styret: 

Vedtak:  
styret vedtar forslag til budsjett som det foreligger. Budsjettsøknad 
sammenstilles av de daglige ledere og den fullstendige 
budsjettsøknaden sendes styret for kommentarer og godkjenning.  

  Merknad til vedtak: 
Med hensyn til forslagene i diskusjonsnotatet, var det overvekt for alt. 
to, men enighet om at begge alt. må beaktes i søknadene.  
 
Styret i Kunst og design i skolen gir daglig leder i oppdrag å 
sammenstille organisasjonens budsjettsøknad i overensstemmelse med 
dette vedtaket. Forslagen sendes styremedlemmene for kommentarer før 
innsendelse 15. februar 

 
 
 

 
Sak  10/13 EVENTUELT 
 

 Nettverk for KoH i høyere utdanning. Initiativ fra senteret i Bodø. 
Viktig at arbeidet rettes mot hele grunnopplæringen. Første samling er 
berammet til 29. april, i Tromsø. Styret ser det som hensiktsmessig at 
det flyttes til høsten 2013.  

 
 Lennart informerte om hva adm skal drive med fremover: konferanse 7 

februar (arr KKS).  
 Konferanse i Trondheim (kulturskolerådet). 
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