
   

Referat fra styremøte i Kunst og design i skolen  
Trondheimsvn 2, bygg J, (Spirehuset) Oslo, 11.11.11 kl 18.00 – 20.00 og 
12.11.11 kl 10.00 – 15.00 
 
Tilstede: Eivind Moe, Ingvild Digranes, Rolf Øidvin, Errol Fyrileiv, Else Margrethe 
Lefdal, Hilde Degerud Jahr og Kristin Aasgaard.  
 
Møteleder: Eivind Moe  

Referent: Kristin Aasgaard 
 

Sak  29/11 Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden 
Det var ingen merknader til referat fra styremøtet 23.09 og 24.09.11 
 

Sak  30/11      ORIENTERINGSSAKER 
• Daglig leder Kristin Aasgaard orienterte om drift av kontoret. 

 

Sak  31/11      ØKONOMI 
Daglig leder gikk gjennom resultat og balanse i Kunst og design i skolens 

regnskap pr 31.10.2011. Styret tok regnskap og balanse til etterretning. 

 

Sak  32/11  KUNNSKAPSLØFTET OG VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 
• Situasjonen for Studiespesialisering med Formgivingsfag 

Programmet til Formgivingskonferansen 13. februar 2012 er fastlagt med 

titler på foredrag og foredragsholdere, og konferansen er annonsert i 

FORM nr 5 –2011. 

 

Ildsjelprisen og møte med KKS   

Daglig leder orienterte om møte 24. oktober 2011med Kirsti Saxi, leder av 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS), Arild Johnsen og  

Liv Klakegg Dahlin som begge representerer KKS, og Liv Merete Nielsen 

fra HiOA. Ildsjelprisen er et prosjekt initiert av Høgskolen i Oslo og Kunst 

og design i skolen. Klarering av roller internt og prosjektets videre gang var 
agenda for møtet 24. oktober. Juryen består av følgende personer: Kari 
Doseth Opstad, Jostein Sandveen, Liv Klakegg Dahlin og Kristin Aasgaard. 

Arild Johnsen er observatør og Liv Merethe Nielsen er rådgivende 

ressursperson. Det oppnevnes et AU (arbeidsutvalg) i Oslo med Liv K 

Dahlin, Liv Merethe Nielsen og Kristin Aasgaard som starter arbeidet med 

å hente inn fagstoff og relevant informasjon fra fagmiljøet/personer til 

ildsjelsprisen. AU legger fram et forslag på arbeidsoppgaver og framdrift.  I 

tillegg jobber Kari Doseth Opstad og Jostein Sandveen med å hente inn 

eksempler fra sin region som de spiller inn på epost til AU. Informasjon 

sendes til Arild Johnsen slik at Ildsjelprisen blir synliggjort på KKS sine 

nettsider. I tillegg legger KKS en åpen invitasjon til miljøene på sine 

nettsider der man kan sende inn gode forslag på kandidater. Dette gjøres i 

samarbeid med KDS. Undersøkelsene foregår frem til møte i januar 2012. 

Alle forslag fra medlemmene og AU legges frem på et hovedmøte i Oslo, 

Kunst og design i skolen sine lokaler, onsdag den 11. januar. Der tar en 

samlet jury stilling til alle forslagene og kårer en vinner av årets 



   

ildsjelspris. Prisen er synliggjøring med medieomtale og et trykk som KKS 

står for.  

 

Studiespesialisering med Formgivingsfag og vilbli.no 

Etter kommunikasjon med PedLex og med Brynjulf Bøen som er 

representant for eierne av vilbli.no er teksten på nettstedet 

(http://www.vilbli.no/4daction/WA_Artikkel/?Artikkel=012476) endret. 

Gammel tekst: Når du søker Vg1, skal du oppgi tre alternative 

utdanningsprogram i prioritert rekkefølge. Du har rett til plass på ett av 

disse, men ikke rett til plass ved en bestemt skole. 

Ny tekst: 

Når du søker Vg1, skal du oppgi tre alternative utdanningsprogram i 

prioritert rekkefølge. Du har rett til plass på ett av disse, men ikke rett til 

plass ved en bestemt skole. Søker du utdanningsprogram for 

studiespesialisering, kan du søke både studiespesialisering og 

studiespesialisering med formgivingsfag. 

 

Mille Paasche-Aasen fra PedLex informerer om at en del fylker tillater fire 

valg, men følgende fylker har søking med maks tre valg: Akershus, 

Hedmark, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Nord-

Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. 

 

                              Møte med statsråd Kristin Halvorsen 

Forespørsel om møte ble sendt 29. september. I etterkant er det sendt e-post 

og statsrådens kontor er kontaktet på telefon flere ganger i uken. Siste 

beskjed er at vi kommer til å få et møte med statssekretær Lisbeth 

Rugtvedt.  

 

• Situasjonen for Design og håndverk 

Ved flere skoler er søkerantallet til utdanningstilbudet bra, men mange 

opplever et stort frafall. Mangel på lærlingeplasser er en av årsakene. 

Myndigheter, museer og andre offentlige institusjoner må komme på banen 

når det gjelder lærlingeplasser. Styret foreslo å ta opp problematikken med 

artikler i FORM. 

 

Sak  33/11  KUNNSKAPSLØFTET OG SITUASJON FOR K&H I GRS 
• St.melding 22 (2010-2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter 

Læreplaner i nye valgfag. 

Styreleder Eivind Moe sendte innspill på vegne av organisasjonen til 

læreplangruppas førsteutkast. Høringen på planen skjer på nyåret med frist 

1. mars.  

• Arbeid for gode rammevilkår 

Kontakt med Utdanningsforbundet angående leseplikt for lærere i K&H 

I 2010 hadde organisasjonen møte med Utdanningsforbundet der det ble 

argumentert for at lærere i Kunst og håndverk må tilsvarende leseplikt som 

lærere i andre fag på ungdomstrinnet. Argumentasjonen må fortsette og det 

må legges vekt på arbeidsbyrde, spesielt når det gjelder vurdering. 

Eivind Moe skriver på et innlegg som skal følge opp artikkelen til lærerne 

fra Oppegård i Utdanning nr 18 – 2011 og sender til styrerepresentantene 

for innspill.  



   

 

Ildsjelpris for grunnskolen 

Arbeidsgruppe bestående av Ingvild Digranes, Eivind Moe, Kari Doseth 

Opstad og Iselin Bjelland ble etablert i styremøte 23.09.11. Arbeidsgruppen 

skal diskutere kriterier, praktiske sider, hva prisen skal bestå av og 

økonomi. Komiteen jobber videre med saken.  

 

Sak  34/11 FORM  
• Orientering om FORM nr 5 – 2011, temanr. om arkitekturundervisning 

Hilde Degerud Jahr og Kristin Aasgaard orientere om artiklene i 

temanummeret som er trykket i et opplag på 4 300 ex og sendt til egne 

medlemmer, alle grunnskoler og alle videregående skoler som har 

Formgivingsfag og Design og håndverk. Tidligere publiserte artikler i 

FORM om undervisning i arkitektur (30 artikler) er samlet i ”FORMs 

idésamling” som er lagt ut på nettet. Artikler om samtidsarkitektur skal 

prioriteres i kommende artikler i FORM og i videre utvikling av 

idéesamlingen.  

• Innspill til nr 2 og 3 – 2012  

Det er ønskelig at ”den røde tråden” i FORM 2 – 2012 skal handle om 

håndverk. Styre foreslo artikler om Samisk kunst og kunsthåndverk.  

Det kan være aktuelt å presentere Eid vgs i Nordfjordeid som har sambruk 

med Operahuset i Nordfjord . Bjørkelangen vgs og Sørumsand vgs ble også 

foreslått som skoler med aktuelle undervisningsprosjekter for Design og 

håndverk. Videre ble det ytret ønske om artikler som tar opp Islamsk kunst.  

Eivind Moe er i gang med å lage et forslag til vurderingskriterier i estetikk 

som skal presenteres i FORM.   

Søsterorganisasjonene i Norden ønsker utveksling av artikler i de nordiske 

tidsskriftene. Styrerepresentantene bes finne fram til en artikkel som egner 

seg for utveksling frem til neste styremøte.  

 

Sak  35/11 FKS 
• Budsjettsøknad til Kunnskapsdepartementet via FKS 

Alle organisasjonene som får statstilskudd via FKS er blitt flyttet fra 

Kulturdepartementets til Kunnskapsdepartementets budsjett på 

statsbudsjettet. FKS fikk nylig beskjed om at det er nødvendig å levere 

budsjettsøknad for 2012 til Utdanningsdirektoratet. 

Kunnskapsdepartementet har andre rutiner enn Kulturdepartementet. Fra 

neste år er søknadsfristen 1.august, og det er kun to halvårlige utbetalinger 

av statstilskudd – i mars/april og september/oktober. FKS fikk i år utsatt 

søknadsfrist: 2.november.  

Kunst og design i skolen sendte innsøknad til FKS den 31. oktober 2011 for 

videre innsending til Kunnskapsdepartementet. Det ble søkt om 

budsjettøkning på kr 100 000. På bakgrunn av at vi ikke lenger tilhører 

FKS ba vi om å få vår støtte frittstående, og ikke gjennom FKS. 

 

Organisasjonene Dans i skolen, Drama i skolen, Landslaget for 

medieundervisning, Musikk i Skolen og Kunst og design i skolen har 

diskutert å holde en felles kursdag for å sette fokus på 

ungdomsskolemeldingen, praktisk tilrettelegging, og nye valgfag.  



   

Styret i Kunst og design i skolen mener at det kan være interessant å være 

med på en halv kursdag som viser noe om hva nye valgfag kan være. 

Rektor på Engebråten skole, Oslos største ungdomsskole, har nå sagt ja til å 

arrangere kursdag med observatører fra direktoratet med flere + dialog om 

hvordan møte kompetansebehovet som økt bruk av praktiske arbeidsmåter 

og 8 nye valgfag fører med seg. Alle skolens 70 lærere skal delta. Det blir 

totalt 6 kurs, altså +/-10 på hver gruppe. Aktuelle datoer er 25.01.2012 eller 

01.02 2012. 

Styret vil gjerne at KDS deltar på kursdagen og at Eivind Moe og Else 

Margrethe Lefdal er kursledere på vegne av organisasjonen.  
 

Sak  36/11 NORDISK SAMARBEID 
• Orientering om NST-møtet i Finland 21. – 23. oktober 2011 

Ingvild Digranes informerte fra skolebesøk og fra møte med NST-

representantene. Skolebesøket ga innblikk i velutstyrte verksteder med 

hensyn til maskiner og materiell. Observasjon av undervisningen ga 

grunnlag for diskusjon og refleksjon. Ingvild Digranes informerte videre 

om undervisningssituasjonen og læreplanutviklingen i de nordiske landene. 

 

Det kan bli aktuelt å invitere nordiske lærere i sløyd og tekstil til å delta på 

Nordisk Kurs når Kunst og design i skolen er arrangør i 2014.  

 

• Nordisk Samråd  

Vintermøtet 2012 finner sted i København 3. - 6. februar. Temaet for møtet 

er Nordisk Ministerråds rapport om praktiske og musiske fag i 

utdanningssystemet i Norden.  

 
Sak  37/11 MØTER VÅRSEMESTERET 2012 

På førstkommende styremøte 20. og 21. januar behandles budsjett og 

landsmøtet 28. april forberedes. Valgkomiteen; Liv Merete Nielsen og Greta 

Fornes er invitert. Styret ønsker også å invitere Lennart Johansson for å 

diskutere arbeidsoppgaver og eventuell arbeidskontrakt.  

Neste styremøte i vårsemesteret er fredag 27. april, i forkant av landsmøtet den 

28. april. 

 

Sak  38/11 EVENTUELT 
Ingvild Digranes informerte om ny rammeplan for faglærerutdanningene. 

 


