
   

 
 

Referat  
fra 

styremøte i Kunst og design i skolen 
  

15. og 16. november 2019 
Fredag kl. 17.00 – 20.00 og lørdag kl. 10.00 – 14.00 

 
Til stede: Eivind Moe, Else Lefdal (lørdag), Vidar Iversen, Oleiv Lene Iversen, Bente Høyen, 

Åshild Fidje, Øyvind Høyem, Signe Aasen, Bibbi Omtveit, Lennart Johansson. 
Fravær: Ingvild Digranes.  

 
Referat: 
 
Sak  39/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

Godkjenning av referat fra styremøte 13-14/9-19. 
Vedtak: referat fra styremøte 13-14/9-19 godkjennes 
 

 
Sak  40/19 ORIENTERINGSSAKER 
  O-1: Administrasjonen.  

Ingen endringer i administrasjonen. Det drøftes mulige felles løsninger på 
huset mht medlemsregister, regnskap og fakturering. 
O-2: Medlemssituasjonen – rekrutteringsarbeidet.  
Omtrent status q i antall medlemmer. Det er behov for å intensivere 
rekruteringsarbeidet. 
O-3: Medlemsregister – status. 
Avluttende overlevering skal skje i andre halvdel av november. (se for øvrig O-
1) 
O-4: Prosjekt for kartlegging av hvor lærerne tar veien etter endt utdanning. 
Resultatene av undersøkelsen er nå under arbeid for publisering. 
Forhåpentligvis vil artikkel bli publisert i FORMAkademisk. 
O-5: Daglig leder går av med pensjon 31. mars 2020. Status for arbeidet med å 
søke etter erstatter.  
Foreløpig liten respons på utlysningen. Styret blir holdt orientert etter at 
søknadsfristen er gått ut 20. november. 



   

O-6: Status for Seilet – huset for kunst og kultur i skolen 
Det foregår mye på huset – men det er SEF og dets medlemsorganisasjoner 
som i hovedsak står for aktiviteten. 
Det er tatt initiativ overfor utleier for å se på betingelser for forlengelse av 
kontrakten. Utleier mener det er for tidlig, men satte pris på initiativet. 

 
Sak  41/19 ØKONOMI 

Kontantbeholdningen er for tiden noe svak, grunnet både etterslep fra 2018, 
og økte utgifter ifm vikar for redaktøren. Dette fører imidlertid til noe lavere 
lønnsutgifter i 2020. 
Vedtak: status per 31. oktober ettersendes så snart det foreligger fra 
regnskapsfører. 

 
 
Sak  42/19 FORM 
  Se vedlegg 
 
 
Sak  43/19 NORDISK SAMARBEID 

Styret drøftet situasjonen i det nordiske samarbeidet. Pt fungerer det ikke 
tilfredstillende, og det er et savn etter nordiske samlingspunkt for 
praksisfeltet. Forutsetning for å få til fellesnordiske samlinger/konferanser er 
at samarbeidet fungerer på organisasjonsnivå.  
Saken avsluttes uten vedtak. 

 
 
Sak  44/19 VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 

Styret drøfter situasjonen innen arbeidet med nye planer både innenfor KDA 
og de nye studieretningene som springer ut av Design og håndverk. 
Diskusjonen viser at det er behov for å fomulere en politikk og et syn på 
hvordan yrkesfaglige studietilbud skal se ut, fra vår side. 
Med hensyn til å støtte arbeidet mot nedleggelser av studietilbud vil vi 
fortsette å bidra med å uttale oss til støtte, henvende oss til regjering og 
rikspolitikere, og gi råd og støtte til lokale protester og aksjoner. 
Vedtak: KDS følger opp 1. innspillsrunde for valgfrie programfag KDA. KDS 
skal også følge opp når de nye planene for de nye studieretningene som 
utgår fra Design og håndverk blir lagt frem. 

     
 
Sak  45/19 SITUASJONEN FOR K&H I GRS 
  E-1 Stoltenbergutvalget (jmf eposten fra Eivind) 
   

Vidar har fått en henvendelse fra Utdanningsnytt i egenskap av leder for 
utdanningsforbundets læreplangruppe for KoH om å komme med en uttalelse 
i forbindelse med nye læreplaner. 



   

Vedtak: KDS formulerer en umiddelbar reaksjon på de nye læreplanene 
dagen de blir publisert. I neste nr av FORM skriver vi en fyldig presentasjon 
av vårt syn på de nye planene.  

 
 
Sak  46/19 SEF  
  Saken avsluttes uten vedtak 
  
 
 
Sak  47/19 EVENTUELT 

Fagfornyelsens tre tverrfaglige temaer – Else trenger innspill til hvorfor KDA/ 
arkitektur og design bør få beholde alle tre temaene – særlig folkehelse og 
livsmestring. 
Saken ble drøftet og Else fikk noen innspill til hvordan argumenetere i saken. 

   
 
Vedlegg: 
Form 
Materiale 2020 Form 
Referat 13-14/9-19 


