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Referat fra styremøte i Kunst og design i skolen
Oslo,  01.02.08 kl. 18.00 – 20.00  og 02.02.08  kl 10.00 – 15.00
 
Tilstede: Greta Fornes, Eivind Moe, Rolf Øidvin, Anne-Karin Cleaverley, Karin Bergseng, Hilde Degerud Jahr og
Kristin Aasgaard. Liv Merete Nielsen var tilstede fredag 01.02.08.
 
Møteleder: Greta Fornes
Referent: Kristin Aasgaard
 
Sak  01/08:            Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden

Det var ingen merknader til referat fra styremøtet 09. og 10.11.07
 
Sak  02/08      ORIENTERINGSSAKER

·        Kunst og design i skolen har ikke mottatt nye forslag til organisering av samarbeidet mellom av
kunst- og kulturorganisasjoner. Daglig leder tar kontakt med Musikk i skolen og undersøker hvor
saken står.

·        Daglig leder Kristin Aasgaard orienterte om Konferansen ”Skapende læring” Kunst og design i
skolen er samarbeidspartner, har forpliktet seg til å informere om konferansen på eget nettsted og i
tidsskriftet FORM. Konferansen skal arrangeres 31. mars og 1. april 2008 i Oslo kongresssenter.
Endelig program er ikke lagt ut. Påmeldingsfrist er foreløpig satt til midten av februar.
 

Sak  03/08             ØKONOMI
Daglig leder orienterte om regnskap, resultat og balanse for 2007. Kunst og design i skolens styre tok
regnskap, resultat og balanse for 2007 til etterretning.
Styret vedtok Årsberetningen for 2007.
Styret i Kunst og design i skolen vedtok budsjett for 2008.

 
Sak  04/08         BUDSJETTSØKNAD TIL KKD 2009 OG RAPPORT 2007

Fellesrådet for kunstfagene i skolen har meldt at budsjettrundskrivet for 2009 fra KKD ikke er mottatt.
Rapporterings- og søknadsrutiner vil bli lagt om fra 2008. Både rapport, regnskap og busjettsøknad skal
oversendes elektronisk direkte i et webskjema på Internett via ABM-utviklings webportal.
Styret gikk gjenom punkter til rapport for 2007 og diskuterte prioriterte arbeidsområder for 2009 – 2011.
Daglig leder bearbeider det som kom fram i diskusjonen og sender utkast til rapport og budsjettsøknad
til styrerepresentantene når budsjettskrivet foreligger fra KKD.

 
Sak  05/08            LANDSMØTE 20.09.2008
                        Landsmøtet 2008 finner sted i Kirkegata 20, Oslo, 20. september.

Valgkomiteens medlemmer, Lennart Johansson og Liv Myhre innkalles til styremøte 25. april i
Trondheim. 
Landsmøtet kunngjøres i FORM nr 3 – 2008. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet, må være
styret i hende minst 2 måneder før landsmøtet. Styret kan vedta å behandle saker som er kommet inn
senere.
Forslag til endringer av vedtektene kunngjøres minst 1 måned før landsmøtet.
Innsendt årsmelding fra Kunst og design i skolens lokallag gir rett til dekning for èn - 1 -
lokallagsrepresentant på organisasjonens landsmøte.

   
Sak  06/08            FORM

Redaktør Hilde Degerud Jahr orienterte om FORM nr 1 – 2008 som ble sendt til trykkeriet 31. januar.
Det foreligger allerede stoff til FORM nr 2 – 2008 og det planlegges intervju med statssekretær i
Kunnskapsdepartementet, Lisbet Rugtvedt og besøk på Haslum barneskole. Styrerepresentantene kom
med innspill og ideer til artikler i de kommende utgivelser.
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Sak   07/08            FORM Akademisk
·        Daglig leder orienterte om møte med Janne Reitan, redaktør av FORM Akademisk, på Kunst og

design i skolens kontor 9. januar 2008
·        Liv Merete Nielsen orienterte om det første redaksjonsmøtet i FORM Akademisk. Deadline for

innsending av artikler til første utgivelse er 
1.april 2008

·        Følgende styrerepresentanter fra Kunst og design i skolen skal jobbe spesielt med forskning: 
Liv Merete Nielsen, Marit L.Moen, Errol Fyrileiv og Ingvild Digranes.

·        Utvidelse av redaksjonen iFormAkademisk
Styret går inn for at redaksjonen i FORMAkademisk står fritt til å gå inn for utvidelse av
redaksjonen med et medlem hvis de
finner det hensiktsmessig.

 
Sak  08/08         INTERNASJONALT SAMARBEID

·        Rolf Øidvin og Eivind Moe representerer Kunst og design i skolen på Nordisk Samråds vintermøte i
Finland, 8. – 10 februar 2008. Nordisk Kurs sommeren 2009 i Norge skal presenteres i møtet.

·        NK i Norge sommeren 2009 – sted og innhold
Arbeid med å skaffe foredragsholdere og å søke penger må starte etter neste styremøte, 25. og 26.
april. Innspill til kursets tittel: Synliggjøring av faget (i et samfunnsperspektiv). Det er foreslått å
lokalisere NK09 til Drammen. Kursdeltakerne bør ha et rom til disposisjon for sosialt samvær og det
bør være mulig å fortsette verkstedsarbeid på kveldstid.
Styret ønsker at kurset skal handle om artefakter, produktenes livssyklus og redesign. Det kan legges
opp til arbeid med trykk og foto, modeller, scenografi,belysning, fotografering og tegning.
Jon Gundersen og Børre Larsen ble foreslått som forelesere/workshopledere

·        INSEA, medlemskap koster 56 Euro pr år eller 100 Euro for 2 år. Styret ønsker medlemsskap for
Kunst og design i skolen.
 

Sak  09/08            KUNNSKAPSLØFTET OG VÅRE FAGS SITUASJON I VGS
Daglig leder orienterte om Forum for Formgivingsfag (FFF), som fant sted på Høgskolen i Oslo
25.01.08. Referat fra møtet publiseres i FORM nr 1 – 2008 og sendes på e-post til de 70 deltakerne.
Utdanningsdirektoratet er kontaktet for å utføre de etterspurte tiltakene som kom fram i FFF.

 
Sak  10/08            HØRINGER OM PROGRAMFAG

Utdanningsdirektoratet har sendt rammer for læreplanarbeid i programfag til valg på ungdomstrinnet og
forslag til forskrift om tilbud om fag fra videregående opplæring for elever på ungdomstrinnet på
høring.
Høringssvar fra Kunst og design i skolen er ikke aktuelt da dette gjelder fag med gjennomgående planer.
 

Sak  11/08            ARBEID FOR GODE RAMMEVILKÅR I SKOLEN
Daglig leder kontakter Utdanningsetaten og ber om møte med hovedverneombud Knut Myhrer.

 
Sak  12/08            Ferieavvikling for daglig leder i 2008

Daglig leder orienterte omegen arbeidssituasjon, om ønsket ferieavvikling i april og i overgangen
november/desember. Styret tok orienteringen til etterretning og bifalt ønsket om å legge ferien til de
nevnte periodene.

 
Sak  13/08            EVENTUELT

Neste styremøte holdes i Stjørdal. Flyruter undersøkes for eventuelt å kunne starte møtet tidligere enn
vanlig på fredag 25.04. Ønsket er å kunne benytte frigjort tid til ekskursjon på lørdag 26. april.
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