
   

 
 

Referat  
 

styremøte i Kunst og design i skolen 
  

13. og 14. september 2019 
Fredag kl. 17.00 – 20.00 og lørdag kl. 10.00 – 14.00 

 
Til stede: Eivind Moe, Else M Lefdal, Oleiv L. Å. Iversen, Vidar Iversen, Bente Høyen, 

redaktør Bibbi Omtveit og daglig leder Lennart Johansson 
 
Referat: 
 
Sak  28/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

Godkjenning av referat fra styremøte 26/4-19. 
Vedtak: referat fra styremøte 26/4-19 godkjennes 
Godkjenning av referat fra styremøte 27/4-19. 
Vedtak: referat fra styremøte 27/4-19 godkjennes 
 

 
Sak  29/19 ORIENTERINGSSAKER 
  O-1: Administrasjonen 

Redaktør Bibbi Omtveit er tilbake etter permisjon fra 1/8.  
Jorid Vittersø gjorde en kjempejobb som vikar.  
O-2: Medlemssituasjonen – rekrutteringsarbeidet 
Vi opprettholder medlemstallet. 
O-3: Medlemsregister – status 
Medlemsregisteret fungerer nå brukbart. Det gjenstår noen justeringer pluss 
endelig opplæring og overlevering. 
O-4: Prosjekt for kartlegging av hvor lærerne tar veien etter endt utdanning. 
Undersøkelsen er i det nærmeste gjennomført. Resultatene publiseres 
FORMakademisk i løpet av høsten 
O-5: andre prosjekter; VIS, EØS 
Daglig leder gjorde rede for vår deltakelse i VISutstilling og for muligheten for 
å delta i EØS-finansierte prosjekter 
O-6: Daglig leder går av med pensjon 31. mars 2020. Se egen sak. 



   

O-7: Status for Seilet – huset for kunst og kultur i skolen 
 
Sak  30/19 NY DAGLIG LEDER 

Daglig leder Lennart Johansson går av med pensjon 31. mars 2020. Arbeidet 
med å finne og ansette en erstatter må begynne nå. Det er styret som er 
arbeidsgiver, og sånn sett har ansvar for prosessen. Da vi må utgå fra at det 
kan handle om at ny daglig leder må avslutte tidligere arbeidsforhold, må 
dette være avklart før jul. Styret må legge en plan. 
Vedtak: Eivind Moe tilbys stillingen som daglig leder i 50% stilling under 
følgende forutsetninger: at det blir gjort en avklaring om det lar seg 
gjennomføre, med frist den  10. oktober. Hvis det ikke går, vil stillingen bli 
utlyst med sikte på å gjennomføre en ansettelse før jul 2019, med oppstart 
01.04.2020. 

 
 
Sak  31/19 ØKONOMI 

Resultat så langt i år forelegges på møtet 
Vedtak: status per 30 juni ettersendes styret. 

 
Sak  32/19 MØTEPLAN 2020 

Vedtak: Møteplan for styremøter 2020 vedtas. 
 
 
Sak  33/19 FORM 

FORM  5 /2019 «Frå elevens perspektiv»  
Kort presentasjon av innhaldet så langt.  
Intervju med elever som har gått heile løpet innan vårt fagfelt og har jobb 
der kompetanse i kunst, design, arkitektur er nødvendig i deira yrke. Det er 
spesielt interessant å få tak i dei som har yrke som ikkje har ein openbar 
tilknyting til våre fag.  
Tips.  Bente: Nora Stenvik Nerdal (politi), gått KDA.   
Else: Kaia Hansæl, kokk Vaaghals. Hun har bruk for det hun lærte på KDA i sitt 
yrke.  
Oleiv: Ida Synnes, jobbar innanfor millitæret. Idrettsoffiser. Gått KDA.  
Skrive om kurs på SEILET: Artist´s book? Ja, presentere noko konkret. T.d. 
skildring av teknikk / noko nevenyttig for die som ikkje kan gå på kurset.  
Mogleg: artikkel med utgangspunkt i sløyd-undersøkinga til NRK (KDS).  

 
 2020: nokon sider per nummer omhandlar utvalde materiale; tre, metall, 
tekstil, leire, papir, (grafikk). Målet er å inspirere til breiare materialbruk i 
skolen. Innhald: materialets kvalitetar, eigenskapar, bruksområde og 
vedlikehald. Verktøy og vedlikehald er og relevant å ha med.  
I samband med dette held arbeidet med «materialbiblioteket» fram og leggast 
etter kvart ut på formbanken.no. Her er det viktig å få tak i ekspertane: t.d. 
gjennom Norges husflidslag og Håndverksinstituttet. Her kan vi ha beskrivelser 
og bilder av materiale/r og produkt/r.  
Tips: 



   

Tre: Kva for type treslag er best eigna til utvalgte produkt (f.eks matlaging). 
Oslo Finérfabrikk (kva for moglegheiter har kryssfiner?). Teknikkar: sveiping, 
stuking. Tips fra Else: David Widerberg Howden, god på tre. Jobber på 
barneskole i Tønsberg. Korleis slipe eggverktøy? 
Metall: Ellen Humbay, Skedsmo vgs. (tips frå Else). Trådsløyd, "luffarsløyd". 
Tekstil: Andreas Feet (skredderen i Symesterskapet). Kva tenker han om 
opplæring i saum i grunnskulen? Ingun Grimstad Klepp (SIFO): Kva er god 
kvalitet?  

 
Generelt fokus framover: trekke fram rektorar som prioriterer formell 
fagkompetanse – også hos du yngste elevane.  
Temanummer: Duodji/samisk kunst/håndverk.  Ta kontakt med Gunvor 
Guttormsen: døme på designarar som fornyar det samiske/viderefører. Tips 
frå Vidar: www.abanti.no 
Tips fra Else: tverrfagleg oppgåve historie/medieuttrykk om renessansen. 

www.svgmedia.no. Lærarar: Torbjørg Eiesland Moen, Anne Emilie Berge.  

Noko om verkstad i vgs. I vgs er det ikkje mange som har treverkstad, men 
modellverksted. Kva bør ein slik modellverksstad inneholde?  

 
Heimeside, FORMbanken og sosiale medie  
Facebook: Vi administrere ei gruppe (open) og ei side (organisasjon). Disse 
heiter begge Kunst og design i skolen. For å tydeliggjere at vi er ein 
organisasjon bør namnet på gruppa endrast. Forslag: Kunst og design i skolens 
forum (el.l). Bilda i fanane bør henge meir saman. Dette endrast når vi har fått 
ny logo. Som organisasjon bør vi først og fremst legge ut stoff på sida, og 
deretter dele med gruppa. 

     
 
Sak  34/19 NORDISK SAMARBEID 

Styreleder og daglig leder rapporterte fra Nordisk Samråd sitt sommermøte i 
Oslo i juni. 
 

 
Sak  35/19 VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 

Det foreligger nå forslag til nye planer for både yrkesfag og 
studieforberedende. Vi må formulere innspill og høringssvar. 
Vedtak: styremedlemmer og varamedlemmer oppfordres til å komme med 
inspill, med frist 25/9  

 
 
Sak  36/19 SITUASJONEN FOR K&H I GRS 

Strategiplanen for å styrke de praktiske og estetiske fagene kom 18. august. Vi 
har kommet med en kommentar, og fått publisert innlegg i aviser. 
Strategiplanen viser at den viktigste saken for oss fremover blir kampen for å 
innføre kompetansekrav på alle nivå i opplæringen. Vi må legge en plan for 
dette arbeidet. 

file:///C:/Users/Form/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VSMOXC8S/www.abanti.no
http://www.svgmedia.no/


   

Se vedlegg 
Vedtak: Administrasjonen legger frem en konkret plan på styremøtet i 
november 
 

 
Sak  37/19 SEF 

Daglig leder og representanten rapporterte fra hendelsene det siste halvåret. 
FKS gjorde i juni helomvending og ønsket likevel ikke å bli en del av SEF. 
Virksomheten i SEF vil derfor fortsette som vanlig. Det vil i løpet av høsten 
drøftes hvordan bemanningen i SEF – og medlemsorganisasjonene – skal se 
ut. 

 

Sak  38/19 EVENTUELT 
 
 
Vedlegg: 
FORM 
Møteplan 2020 


