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Kunst- og håndverks-
konferansen 2016

5. februar ble den årlige Kunst- og håndverkskonferansen holdt på 
Høgskolen i Oslo og Akershus. Kunst- og håndverkskonferansen har 
vært arrangert siden 2011 og er en gratis konferanse til inspirasjon og 
motivasjon for lærere i kunst og håndverk. Interessen for konferansen 

er stor og det var i år over 200 påmeldte. 

Bodil Hage Hansen

Konferansen hadde i år tittelen «Å kunne utforske og skape» og var en henvis-
ning til NOU 2015:8, Fremtidens skole - fornyelse av fag og kompetanser, men 
også en henvisning og hyllest til fagets egenart med de mulighetene kunst- og 
håndverksfaget gir i en utforskende og skapende prosess. Konferansen ble 
arrangert av Institutt for estetiske fag ved Fakultet for teknologi, kunst og 
design ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Årets Kunst- og håndverkskonferanse ble en dag med inspirasjon og faglig 
påfyll. Komiker og spaltist Shabana Rehman Gaarder åpnet konferansen med 
foredraget «Hjertets migrasjon», hvor hun fortalte om sin norsklærer Tora 
Mæhle. Stian Korntved Ruud, produktdesigner og vinner av BKH Kunsthånd-
verkprisen 2015, inspirerte med sitt innlegg «En skje om dagen». Thurid Vold, 
høgskolelektor ved HiOA og Frithjof Bringager, Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design, fortalte om samarbeidsprosjektet «Bruk et bilde».
Billedkunstner Torunn Skjelland snakket om kunst og empiri, mens direktør 
ved Norske Kunsthåndverkere Elisabeth Sørheim, fortalte om pilotprosjektet 
«Firing Up». Arrangørene hadde i tillegg lagt opp til et oppgavemaraton som 
ble godt tatt imot. Marit Garberg, lektor i kunst og håndverk ved Lysejordet 
skole viste frem elevoppgaver og snakket om de gode eksemplene. Torill 
Kristine Schinstad og Yngvild Marie Ohren, faglærere i kunst og håndverk ved 
Vinderen skole, delte også noen av sine oppgaver og fortalte om hvordan de 
la opp og gjennomførte oppgavene.
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1/ Skulpturer i keramikk laget av elever ved Edvard Munch vgs. som del av pilotprosjektet 
«Firing Up». Foto: Bodil Hage Hansen. 2/ Miniutstilling av elevarbeider fra prosjektet «Bruk et 
bilde». Foto: Ingeborg Stana. 3/ Stian Korntved Ruud fortalte om prosjektet «Daily Spoon» og 
hans ønske om å forstå hvordan verktøyene han bruker fungerer i samspill med materialet. 
Foto: Ingeborg Stana.


