
   

 

 
 
Referat fra styremøte i Kunst og design i skolen  
Trondheimsvn 2, bygg J, (Spirehuset) Oslo, 01.04.11 kl 18.15 – 20.00 og 
02.04.11 kl 10.00 – 14.00 
 
Tilstede: Eivind Moe, Ingvild Digranes, Errol Fyrileiv, Hilde Degerud Jahr og Kristin 
Aasgaard. Else Margrethe Lefdal og Iselin Bjelland var tilstede fredag 01.04.11. 
 
Møteleder: Eivind Moe  
Referent: Kristin Aasgaard 
 
Sak  10/11 Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden 

Det var ingen merknader til referat fra styremøtet 28.01 og 29.01.11 
 

Sak  11/11 ORIENTERINGSSAKER 
• Daglig leder Kristin Aasgaard orienterte om Dialogmøte i Norsk Kulturråd 

21.03.11 

Gjennom Fellesrådet for kunstfagene i skolen fikk Kunst og design i skolen 

tidligere midler under post 78 på statsbudsjettet, fordelt av 

Kulturdepartementet. Organisasjonene er nå overført til post 74 som 

fordeles av Norsk kulturråd. 

Endret postplassering vil ikke medføre brå endringer i fastsettelsen av 

tilskuddet til det enkelte tiltak. Flerårig tilskudd vil bli videreført på 2010-

nivå ut 2012. Etter dette vil Norsk kulturråd fastsette tilskuddet på 

bakgrunn av eget kunst- og kulturfaglig skjønn. Kulturrådet skal gå i dialog 

om den faglige utviklingen med tiltak som ligger an til redusert tilskudd. 

Mange er urolige. Derfor ble dette dialogmøtet arrangert av Du store verden 

i forbindelse med deres årsmøte.  

Direktør Anne Aasheim orienterte om endringene i Norsk Kulturråd. De 

forvalter nå 1,2 milliarder. Administrasjonen består av 104 medarbeidere. 

Det ble sagt på møtet at alle under post 74 skal kunne søke på 

prosjektstøtte. Dette kan åpne muligheter for å søke om midler til Nordisk 

Kurs og temanummere i bladet FORM 

 

• Daglig leder orienterte om konferansen Kaleidoskop, Nasjonalt senter for 

kunst og kultur i opplæringen, KKS, 29.03 – 30.03.11. 

Etter at strategiplanen ”Skapende læring, Strategi for kunst og kultur i 

opplæringen 2007 – 2010” er tilbakelagt, har KKS fått nytt mandat. 

Prosjekter som har vært gjennomført i perioden 2007 – 2010 ble synliggjort 

på konferansen. Hovedinnlegget var ved professor Anne Bamford som 

snakket om undersøkelsen som er gjort i Norge den siste måneden av 2010 

og i første del av 2011. Dette var starten på ”Samtalen” omkring rapporten. 

Det vil bli invitert til flere samtaler når den endelig foreligger i april 2011. 

Undersøkelsen vil munne ut i en stor og detaljert rapport på bakgrunn av 

dokument og medieanalyse, spørreundersøkelse, intervjuer, skolebesøk, 

samtaler med fokusgrupper og observasjoner.  



   

 

På konferansen orienterte Bamford om de viktigste erfaringene. Hun 

opplever at nordmenn er spesielt engasjerte i kunst og kultur, og hun er 

imponert over at hver minste lille skole i landet har hatt besøk av 

profesjonelle kunstnere, organisert gjennom DKS.  

Det som videre har vakt oppmerksomhet er at svært mange elever gir 

uttrykk for at de kjeder seg på skolen. Det er ikke urolige, utilpassede eller 

bortskjemte barn og unge som gir uttrykk for dette. De gir uttrykk for at de 

ønsker å jobbe mer praktisk med hendene og at det er alt for mye 

pasifiserende aktivitet i skolen. 

 
Sak  12/11    ØKONOMI 

• Daglig leder orienterte om Revisors beretning for 2010. Inter Revisjon 
Gjøvik AS mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir et rettvisende bilde av organisasjonens økonomiske 
stilling 31. desember 2010 og at resultatet i regnskapsåret er i 
overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. 

• Daglig leder gikk gjennom resultat og balanse i Kunst og design i 
skolens regnskap pr 28.02.2011. Styret tok regnskap og balanse til 
etterretning.  
 

Sak  13/11  KUNNSKAPSLØFTET OG VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 
• Situasjonen for Studiespesialisering med Formgivingsfag.  

Daglig leder orienterte om  konferansen ”Formgivingsfag 2011 – medvind i 

samfunns- og næringsliv, motvind i skolen?” som var planlagt til å inspirere 

lærere, ledere og andre interesserte i Formgivingsfag og Design og 

håndverk. Kunst og design i skolen har vært samarbeidspartner for 

konferansen som fant sted i Lærernes Hus, Oslo 14.02.11. Ildsjelprisen som 

går til en person eller et miljø som aktivt har fremmet formgivingsfag i den 

videregående opplæringen, ble tildelt Polarsirkelen videregående skole.  

Kunst og design i skolen sendte ut en pressemelding om konferansen i 

forkant. 

 

Styret ønsker at Kunst og design i skolen skal delta i arrangementskomiteen 

for konferansen i 2012 samt delta i juryen for ildsjelprisen.  

 

• Tilbudstrukturen i videregående opplæring 

Situasjonen for Studiespesialisering med Formgivingsfag – SSP FO i 

videregående opplæring er kritisk. Kunst og design i skolen har bedt 

Kunnskapsdepartementet om en revidering av tilbudsstrukturen. 

Programområde for Studiespesialisering med Formgivingsfag må bli et eget 

utdanningsprogram innenfor studieforberedende utdanningsprogram: 

Utdanningsprogram for formgivingsfag. Navnet kan eventuelt endres til 

Utdanningsprogram for Kunst, arkitektur, design for bedre å synliggjøre 

innhold. 

• Informasjon om møte med Pedlex 03.03.11 se sak 05/11  

Else Margrethe Lefdal og Kristin Aasgaard møtte på vegne av 

organisasjonen og kom med innspill om hvordan nettstedet ”vilbli.no” kan 

justeres slik at Formgivivingsfag blir mer synlig.  

I møtet ble vi anbefalt av Mille Paasche-Aasen og Thorkild Christensen å ta 

kontakt med Utdanningsdirektoratet for å diskutere videre forbedringer av 



   

 

synlighet på Internett når det gjelder studiespesialisering med 

Formgivingsfag. Kontakten med Udir har foreløpig ikke vært 

imøtekommende. I styremøtet ble det lagt strategiplan for videre arbeid 

med saken. 

 

• Design og håndverk 

På nettstedet Nasjonal digital læringsarena, NDLA.no er det lagt ut gode 

nettbaserte læringsmidler for Design og håndverk. Undervisningsopplegg 

om farge er presentert i FORM nr 2 – 2011. I den samme utgivelsen 

presenteres også et 3-årig løp med studiekompetanse bygd på 

”Fornesmodellen” ved Ole Vig vgs.  

 

Sak 14/11  KUNNSKAPSLØFTET OG SITUASJON FOR K&H I GRS 
• Oppfølging av læreplan for Kunst og håndverk i Kunnskapsløftet 

Kunst og design i skolen har mottatt henvendelse fra KKS. Senteret har 

som de andre nasjonale sentrene fått et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet 

om å lage en rapport om oppfølging av læreplaner. Styrerepresentantene 

svarte på tilsendte spørsmål ut fra egne erfaringer som lærere i 

grunnskolen, og som lærerutdannere; på bakgrunn av kjennskap til 

nyutdannede lærere.  

  

1.       I hvilken grad blir læreplanen til Kunst og håndverk i Kunskapsløftet 

brukt til å planlegge og gjennomføre undervisningen?  

 

Nyutdannede lærere gir uttrykk for at de bruker læreplanen når de 

planlegger og gjennomfører undervisningen. Hvis de er i tvil om hvordan 

de skal legge opp undervisningen for å oppfylle kompetansemålene, søker 

de hjelp av mer rutinerte lærere. Nyutdannede lærere opplever at planen 

ikke gir tilstrekkelig informasjon om gjennomføring. De forteller at de bla 

innhenter mer konkrete tips til undervisningen i L97.   

Dårlig tilgang på lærebøker i undervisningen gjør at det er en utfordring å 

legge til rette for å nå kompetansemålene. 

 

Planen fungerer godt for lærere som har kompetanse i faget, men er 

vanskelig å følge for dem som ikke har kompetanse. Slik bør det være. Man 

kan ikke utvikle en plan som skal være tilpasset ufaglærte. Men det 

forutsettes at lærere som underviser på barnetrinnet har minimum 30 

studiepoeng, og at lærere som underviser i Kunst og håndverk på 

ungdomstrinnet må ha minimum 60 studiepoeng. 

 

Faglærere på ungdomstrinnet gir uttrykk for at de følger planen. Men de 

utsettes ofte for problemer med å komme gjennom planlagte emner på 

grunn av at timer forsvinner til andre aktiviteter ved skolene. For eksempel 

ved gjennomføring av heldagsprøver, skjer det ofte på bekostning av timer 

til Kunst og håndverk. Økningen av testene i øvrige fag de siste årene 

(PISA, nasjonale prøver, mm) har økt frafallet av timer. Dette er et klart 

brudd på forskriften som bestemmer antall timer til faget i grunnskolen. 

Andre organisatoriske grep ved skolene kan være til hinder for å 

gjennomføre undervisningen i henhold til planen. Noen skoler velger feks å 

organisere undervisningen i perioder. Når skolene organiserer for 



   

 

undervisning i perioder på 8. og på 10. trinn, fører det til ”hull” i 

læringskontinuiteten.. En annen variant kan være å avslutte udervisningen i 

Kunst og håndverk etter 9 trinn. At lærerplanen åpner for slikt er uheldig. 

Prinsippet som tegnes opp i læreplanen er jo å øve på kompetansemålene 

helt fram til slutten av treårsperioden på ungdomstrinnet. Først da skal 

resultatene av øvingen vurderes med en karakter. 

Med innføring av Kunnskapsløftet ble det flyttet timer fra ungdomstrinnet 

til mellomtrinnet i grunnskolen. Dette er svært uheldig for progresjonen i 

faget. Da man fikk færre timer på ungdomstrinnet, ble kompetansemål 

flyttet nedover på trinnene. Det har ført til at noen av målene er svært 

avanserte i forhold til elevenes modenhetsnivå. Undervisningstimer og mål 

må flyttes tilbake til ungdomstrinnet. 

 

I L97 var eksamensordningen slik at elevene kunne blitt trukket ut til 

muntlig eksamen i Kunst og håndverk. Det samme ble det lagt opp til i 

Kunnskapsløftet, men dette ble dessverre forandret rett før realiseringen av 

planen. Det er svært uheldig at elevene ikke kan bli trukket ut til eksamen i 

faget. Kunst og håndverk blir et ”B-fag”. Muligheten for at elevene kan 

komme opp i eksamen, kan virke forebyggende og disiplinerende for 

skoleeier og ledelsen ved skolene. De vil i større grad sørge for at 

arbeidsforholdene er tilfredstillende, for tilstrekkelig materialtilgang og 

ressurser og ansettelse av kompetente lærere. 

Rammebetingelser som gruppestørrelser, antall elever som lærerne har 

ansvar for, materialer, kvalitet på verksteder og tilgang på ressurser legger 

føringer for undervisningen ved skolene. Det er svært uheldig at elevene i 

så stor grad er prisgitt hvilke rammer som gis ved den enkelte skole. Ved 

muligheten til å komme opp i muntlig praktisk eksamen, vil man i høyere 

grad sikre at rammebetingelsene blir tilfredsstillende. 

 

Lærere som underviser i Kunst og håndverk bør ha like mye tid til for- og 

etterarbeid som lærere i øvrige fag  De store endringene i faget siden 

gjennomføringen av L97 har ført til vesentlig mer for og etterarbeid. Den 

store arbeidsbyrden med større elevgrupper, ansvar for planlegging, 

gjennomføring, etterarbeid av undervisningen, sikkerhet på verkstedene og 

vurdering av et meget høyt antall elever, fører til stor slitasje i lærerkorpset. 

(Hvis det skjer en ulykke, er det rektor som har ansvaret. Det er kanskje for 

lite bevissthet omkring dette.) 

  

2.       På hvilke områder er tilstanden tilfredsstillende eller uten  

særskilte utfordringer?  

Man må alltid arbeide for utvikling innen et fag og det vil alltid være behov 

for fornying. 

  

3.       Hvordan ser timetallet i kunst og håndverk faget ut i forhold  

til ambisjonsnivå i læreplanen?  

 

Som tidligere beskrevet får elevene ikke det antall timer som faget 

rettmessig skal ha. Det er sammenheng mellom progresjon i 

kompetansemål og timetall. Innføringen av Utdanningsvalg førte til at timer 

i Kunst og håndverk ble tatt fra ungdomstrinnet.  Ressurser til et nytt 



   

 

Arbeidslivsfag bør i stedet gis til de ”praktiske” fagene som allerede finnes 

i skolen og til kompetanseheving for kunst og håndverkslærerne. Elevene 

gir uttrykk for at de liker faget veldig godt og at de vil jobbe praktisk. De 

bør få mulighet til mer praktisk jobbing i Kunst og håndverk.  

  

4.       Hvordan ser grunnlegende ferdigheter og progresjonen i  

grunnlegende ferdigheter i læreplanen ut? 

 

De grunnleggende ferdighetene skal leses på fagets premisser. Det ser ut til 

at dette blir misforstått både av mange lærere og skoleledere. Det er ikke 

lagt opp til en progresjon med mål, de grunnleggende ferdighetene skal 

nettopp ses på som grunnleggende. Progresjonen ligger i 

kompetansemålene. 

  

5.       Hvordan vurderer du kjennskap til/aktiv bruk av veiledninger   

til læreplaner for kunst og håndverk? 

 

Vi kjenner til veiledning i vurdering. Se: 

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utdanningsetate

n %28UDE%29/Internett 

%28UDE%29/PED/VFL/Kunst_og_handverk_101109_final.pdf 

 

Veilederen er laget for Utdanningsetaten i Oslo. Tilbakemeldinger viser at 

den er til veldig god hjelp både i vurderingsarbeidet og for undervisningen.  

 

Konkret forslag:  

Kunst og design i skolen anbefaler at veilederen gjøres kjent og blir brukt 

ved skolene i hele landet. 

Det bør kartlegges hva som faktisk finnes av veiledninger i faget Kunst og 

håndverk.  

  

6.       Har dere eventuelle begrunnede forslag til justeringer i læreplan for 

kunst og håndverk? 

 

I en eventuell justering av planen bør det komme tydeligere fram at Visuell 

kommunikasjon er kjernen i faget. 

Kompetansemålene bør fordeles så de er mer tilpasset alder og flyttes i 

forhold til progresjon. Dette kan bla gjennomføres ved at 

undervisningstimer tilbakeføres til ungdomstrinnet. 
Tidligere ordning med muntlig eksamen på ungdomstrinnet ønskes innført! 

 

Det bør være føringer i forhold til antall elever. Ansvar for 30 elever under 

opplæring i bruk av symaskin eller i arbeid med tre på verksted er ikke det 

samme som å ha 30 elever i en vanlig klasseromssituasjon. Dette går også 

på elevenes sikkerhet. 

 

De grunnleggende ferdigheter bør være: Lese, skrive regne, tegne! 

 



   

 

Etter Kunst og design i skolens syn bør en kompetanseforskrift etablere et 

prinsipp som slår fast at alle barn har rett på å få lærere med kompetanse i 

alle fagene de underviser i. 

Krav om lærerkompetanse i praktiske og estetiske fag er minimum 30 

relevante studiepoeng for å undervise i musikk, kunst og håndverk, 

kroppsøving og mat og helse på barnetrinnet, og  

minimum 60 relevante studiepoeng for å undervise i musikk, kunst og 

håndverk, kroppsøving og mat og helse på ungdomstrinnet.  

 
Sak  1511 FORM  

• Orientering om FORM nr 2 – 11 og innspill til nr 3 og 4 – 2011 

Styret så gjennom FORM nr 2 – 2011,nylig ankommet fra trykkeriet.  

Det ble orientert om at det foreligger flere artikler til neste utgivelse i mai. 

For FORM nr 4 - 2011 ble det foreslått å søke Snøhetta, NAL, og Norsk 

kulturråd om midler til temanummer om arkitektur. 

 

Sak  16/11 ARBEID FOR GODE RAMMEVILKÅR I SKOLEN  
• Innføring av muntlig, praktisk eksamen i Kunst og håndverk  

Under en muntlig og praktisk eksamen kan man sikre en helhetlig 

vurdering ved å  fokusere på fire aspekter i kompetansemålenes 

hovedområder: idéutvikling, håndverk, presentasjon samt bruk av visuelle 

virkemidler. 

• Strategi for videre arbeid 

Eivind Moe og Rolf Øidvin forbereder hvordan muntlig og praktisk 

eksamen kan gjennomføres til neste styremøte. 

 
Sak  17/11 PRAKTISKE OG ESTETISKE FAG I  
                    LÆRERUTDANNINGEN  

• Det ble orientert om utredningen Praktiske og estetiske fag i 

lærerutdanningen skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 

http://www.hsh.no/biblioteket/publisering/hshpublikasjoner/rapporter.htm 

http://brage.bibsys.no/hsh/bitstream/URN:NBN:no-

bibsys_brage_16239/1/Rapport.pdf 

I rapporten blir det foreslått konkrete tiltak som støttes av Kunst og design i 

skolen. 

 
Sak  18/11 EVENTUELT 

• SEF  
Signe Kalsnes har på vegne av SEF sendt innspill til Stortingsmeldinga om 

ungdomstrinnet. 

Neste møte i SEF er planlagt til 7. april 2011 kl 14 – 17. 

• Styremøter i Kunst og design i skolen høsten 2011 
        23. og 24. september 2011 

                  11. og 12. november 2011 

 


