
 

 
 

Referat  
fra 

styremøte i Kunst og design i skolen 
 

20. og 21. april 2018 
 

Til stede: Eivind Moe, Catrine Lie, Hege Berentsen, Else m Lefdal, Oleiv Å Iversen, Bibbi 
Omtveit, Lennart Johansson. Jorid Vittersø (kommende vikar for redaktør Bibbi Omtveit) 

deltok under sak 14/18 FORM. 
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Referat: 
 
Sak  11/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak:  

Innkalling og dagsorden godkjennes 
Godkjenning av referat fra styremøte 2 og 3/2-18. 
Vedtak:  
referat fra styremøte 2 og 3/2-18 godkjennes 

 
Sak  12/18 ORIENTERINGSSAKER 
  O-1: Administrasjonen 

Redaktør Bibbi Omtveit skal ut i permisjon fra august/september grunnet 
lykkelige omstendigheter. Vi har fått mulighet for å engasjere Jorid Vittersø 
som vikar. Hun avslutter i disse dager sin master i KoH, og har bare gode 
referanser. Jorid kommer på besøk lørdag.  
O-2: Medlemssituasjonen – rekrutteringsarbeidet 
O-3: Medlemsregister – status 
O-4: Prosjekt for kartlegging av hvor lærerne tar veien etter endt utdanning. 
 

 
Sak  13/18 ØKONOMI 

Resultat, årsberetning og budsjett.  
Resultat for 2017 foreligger nå fra regnskapsføreren. Det er på bakgrunn av 
det gode resultatet for 2017 forslag til noen endringer i budsjettet, bl a er 
størrelsen på beløp til prosjekt økt fra 40 000.- til 80 000.-. disse pengene er 
tenkt å brukes på undersøkelse om hvor det blir av de som har tatt utdanning 
som lærere i KoH, enten fra faglærerutdanningene eller PPU, i løpet av de 
siste 10 årene. 
Vedtak:  
Resultat, årsberetning og budsjett vedtas. 

 
Sak  14/18 FORM 

- Gjennomgang av brukerundersøkelsen vi har gjennomført i løpet av våren. 
Det ble sendt ut formular til ca 700 på e-post, og i tillegg ble den lagt ut på 
facebook. Det kom inn 108 besvarelser. Som sammenfatning kan vi slå fast 
at de fleste er godt fornøyde med FORM, men at det er noen utfordringer, 
særlig knyttet til vår hjemmeside. Se vedlegg. 

- Gjennomgang av de nye nettsidene. Mange gode innspill fra styret til 
videre utviklingsarbeid. Vi håper å være ferdige med å legge inn alt stoff 
innen høsten. Utfordringen er å få på plass tekniske løsninger mht 
pålogging og tilgang. 

- Redaksjonsmøte. Se eget notat. 
     



 

 
 
 
Sak  15/18 NORDISK SAMARBEID 
  Nordiska sløyd- og tekstillærerforbundet: 

 Textom som ble arrangert i 2017 går en usikker fremtid i møte. Pdd vet vi ikke 
om det vil komme noen fortsettelse. Spørsmålet er om vi skal ta noe initiativ 
for å få et samarbeid på beina. Textom planlegges arrangert i 2019. 
 
Nordisk samråd: 
Noe kontakt med Danmark. I Danmark er det på politisk nivå bestemt at 
elever i grunnskolen skal inneha kompetanse fra grunnskolen. De danske 
organisasjonene arbeider med saken.   
Vintermøtet i NS ble bestemt å gjennomføres i form av et dokument som 
omhandler situasjonen i medlemslandene. Dokumentet er muligens i kjømda. 
 
Vedtak: 
Styret lufter muligheten for å arrangere en felle samling for representanter 
for både NST og NS i Oslo 2019 eller 2020. Det at vi har så pass god tid gir 
mulighet for å kunne søke ekstern finansiering.   

 
 
Sak  16/18 VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 

Lennart rapporterer fra evalueringen av årets konferanse og samarbeidet med 
Oslomet og HSN. En viktig forandring er at våre samarbeidspartnere ønsker å 
flytte konferansen til høstsemesteret, slik at neste konferanse blir 
oktober/november 2019. 
 
Det er kommet et forslag til behandling fra Åshild Fidje/Vågen vgs: 
 KDA konferansen samler lærere fra hele landet og vi er et lite fagmiljø spredt 
over hele landet som møtes. Mange skoler bruker mye penger på flytur og 
overnatting til lærerne sine. Det hadde vært fint å bruke ettermiddagen/ 
kvelden etter KDA konferansen til nettverksbygging faglig utveksling for KDA- 
lærere og design og håndverkslærere. Hadde det vært mulig å stille lokalene 
på Seilet til disposisjon? En ser for seg en samling med enkel mat og grupper 
hvor en kan får drøfte ulike sider av faget eller utveksle erfaringer og 
oppgaver. Kan styret organisere en slik samling eller bør vi sette noen lærere 
på saken? 
 
Vedtak:  
Styret i Kunst og design i skolen gir administrasjonen i oppdrag å organisere 
nettverkssamling på Seilet i forbindelse med KDA-konferansen 2019. 
 

   
 
Sak  17/18 SITUASJONEN FOR K&H I GRS 



 

Stortingsmelding 28. Siste høring hadde frist 17. april. Vi må oppsummere 
arbeidet. Kjerneelementene skal vedtas i juni. Det vil bli oppnevnt 
fagplangrupper i løpet av våren. Vi har innstilt Eivind og Catrine til dette 
arbeidet. Hvilken aktivitet skal vi bedrive i sakens anledning? Seminar? 
Konferanse? Oslo? Bergen? 
 
Vedtak: styret samarbeider med administrasjonen for å sørge for 
lærersamlinger rundt om i landet på passende tidspunkt i forhold til 
fremdriften i læreplanarbeidet. 
 

 
Sak  18/18 SEF 

Det er kontakt med FKS for å diskutere en eventuell felles fremtid i en samlet 
paraplyorganisasjon. Vi har sikkert meninger om dette – og de bør Catrine få 
med seg til styremøtene i SEF. 
 

Saken avsluttes uten vedtak. Styret uttaler imidlertid at vi må være 
tålmodige i en slik prosess, og at eventuelle interessekonflikter må avklares. 

 
 

Sak  19/18 EVENTUELLT 
  Møteplan 2018/2019 ble avtalt. Se vedlegg. 
 
 
Møtet avsluttes kl 13.00 
 
Vedlegg: 
Notat redaksjonsmøte 
Møteplan 2018  - 2019 


