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Ildsjelen Jessheim vgs.

Bodil Hage Hansen

Ildsjelprisen ble i år tildelt fagmiljøet ved Jessheim videregående skole. 
Lærerne ved Jessheim har stor bevissthet rundt det å argumentere for faget og 

legger ned mye arbeid i å vise frem studieretningen. 

Jessheim videregående skole har lærere med solid faglig bak-
grunn og som arbeider med entusiasme og glede. Elin Herstad, 
studieleder ved Studiespesialisering med formgivingsfag (STFO)/
Kunst, design og arkitektur (KDA), forteller at de har jobbet hardt 
med rekruttering og profilering av studieretningen det siste året. 
Gjennom ukentlige møter har lærerne diskutert ulike muligheter 
for å vise frem studieretningen og øke søkertallene. Det første 
de kom fram til var at det var helt nødvendig å være tilstede på 
sosiale medier. Erfaringen tilsa at brosjyrer ikke var nok i seg selv, 
de legges fort til side og blir ikke lest av 15-16 åringene. Dermed 
begynte fagmiljøet på Jessheim jobben med å utforme hjemme-
side, facebook-side, twitterkonto, og tumblr-side. Gjennom disse 
mediene deles informasjon om studiet og skolen, i tillegg til at de 
viser fram hva nåværende elever arbeider med. På hjemmesiden 
(www.kda.one) kan fremtidige elever laste ned brosjyrer, finne 
informasjon og sende inn spørsmål om ting de lurer på. I tillegg 
til sterk tilstedeværelse på sosiale medier har de også utformet 
grafisk materiell som flyers, brosjyrer og buttons. 

Fagmiljøet har et godt samarbeid og har jevnlige møter hvor de 
blant annet forbereder seg på nye læreplaner. Formgivingsfag 
ved Jessheim vgs. inviterer hvert år til åpen skole og tar i mot 
ungdomsskoleelever. I tillegg legges det ned mye arbeid i å reise 
rundt for å stå på messer og fortelle om tilbudet ved skolen. På 
messer og skolebesøk henviser de til sine sider på sosiale medier 
og opplever at informasjonen slik spres fort blant målgruppen. 
Lærerne på Jessheim jobber konstant med å vise frem 

utdanningsprogrammet og har stor bevissthet rundt det å argu-
mentere for faget. Gjennom en årlig utstilling med elevarbeider 
i Galleri Jessheim, viser de seg frem i lokalsamfunnet. I tillegg 
gjennomfører de skoleturer til Roma for Vg2-klassen og legger 
opp til et innhold som elevene kan benytte videre i tverrfaglige 
sammenhenger.

En av tingene fagmiljøet ved Jessheim fant ut var viktig, var å 
høre med tidligere elever hvorfor de valgte å gå på Jessheim 
og hva de opplevde var best med det. Herstad forteller at de 
vektlegger å få elevene med på arbeidet med rekruttering. Før 
jul ga lærerne på Jessheim elevene en oppgave hvor de skulle 
markedsføre det nye utdanningsprogrammet KDA. Elevene kom 
frem til mange spennende løsninger og de likte oppgaven svært 
godt. Blant profileringsproduktene elevene laget var blant annet 
filmer, plakater og en spå som fortalte om studieretningen. 

Alt av materiell er utformet og laget 
på skolen av lærerne. 
Herstad forteller at hele fag-
miljøet gleder seg over prisen. 
— Det morsomste er jo at det 
er et helt team som har vært 
sammen om denne jobben, at 
vi har gjort det sammen! 

Fagmiljøet gleder seg nå til å få 
oversikt over årets søkertall og se 
om jobben de har gjort gir resultater. 
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Yrkesfaglig utvalg for immateri-
ell kulturarv og verneverdige 
fag har arbeidet med og sett 
på den framtidige strukturen 
og bærekraften for de små 
tradisjonelle håndverksfagene. 
Utvalget foreslår at ferdigheter 
i praktisk håndverk blir etablert 
som en av de grunnleggende 
ferdighetene i grunnskolen for å 
«styrke statusen til håndverks-
fagene og elevenes praktiske 
ferdigheter».

Kunnskapsdepartementet ønsker å styrke kvaliteten og relevan-
sen til fag- og yrkesopplæringen og har gitt Utdanningsdirektora-
tet i oppdrag å gjennomgå det yrkesfaglige utdanningstilbudet 
og foreslå nødvendige endringer. Det er opprettet ni faglige råd 
som skal vurdere hvert enkelt lærefag og yrkeskompetansefag 
som inngår i dagens tilbud. Faglig råd for design og håndverk 
(FRDH) jobber med å utvikle kvaliteten i håndverksfagene på 
videregående nivå. Utdanningsdirektoratet har også opprettet 
fem yrkesfaglige utvalg som har fått i oppdrag å vurdere hvordan 
endringer i arbeidsmarkedet påvirker fag- og yrkesopplæringen. 
De yrkesfaglige utvalgene skal komme med forslag til tiltak som 
kan bidra til å gi fremtidsrettede opplæringstilbud. Yrkesfaglig 
utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag leverte 
rapporten «Lenge leve tradisjonshåndverket!» til kunnskapsmin-
isteren tirsdag 1. mars 2016. I rapporten blir det blant annet sett 
på utdanningsstrukturen og det trekkes linjer ned til håndverks-
opplæringen i grunnskolen.

I rapporten presenteres manglende håndverksopplæring/prak-
tiske ferdigheter i dagens grunnskole som en av hindringene for 
opplæring i de små, verneverdige håndverksfagene. Utvalget 
poengterer at håndverksfag/praktiske ferdigheter må styrkes 
på alle nivå i opplæringen. I tillegg trekkes det frem at lærere 
og rådgivere i grunnskolen og videregående opplæring mangler 
tradisjonell håndverksfaglig kompetanse: «Lærerkompetansen i 
grunnopplæringen er helt avgjørende for at barn og unge skal få 
nødvendig kunnskap om og praktisk erfaring med material- og 
verktøybruk. Et viktig perspektiv er at kunnskap om tradisjons-
håndverk ikke bare skal inspirere framtidens håndverkere, men 
også framtidens marked og kvalitetsbevisste forbrukere. Derfor 
må det stilles krav til kompetansen hos dem som skal undervise i 
tradisjonelle håndverksfag» (s.29).

Utvalget sier at det mangler godt utstyrte verksteder og 
læremidler for å kunne gi elevene i grunnskolen et godt 
tilbud i de tradisjonelle håndverksfagene. Det anbefales at 
«lærerkompetansen i håndverksfagene i grunnskolen må styrkes, 
læremidlene oppdateres, og veiledning, oppfølging og vurdering 
av elever og lærlinger må bli bedre» (s.28).

De faglige rådene skal sluttføre sitt arbeid i løpet av april 2016 og 
tidligst til høsten 2016 skal det legges frem helhetlige forslag til 
endringer i yrkesfagene.

Ny rapport:
«Lenge leve tradisjonshåndverket»
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1/ & 2/ Spå fremtiden: KDA-spå utformet av elever ved Jessheim vgs. 

3/ Utstilling: Elevarbeid 3SFA, Design og arktitektur, Hodeplagg.

4/ Utstilling: Elevarbeid 3SFA, Visuelle kunstfag, Installasjon.

5/ Button: Lærerne har selv stått for arbeidet og utformingen av grafisk 
materiell.

6/ Utstilling: Hvert år viser elevene ved STFO seg frem i lokalmiljøet med en 
utstilling på Galleri Jessheim. 

7/ Studieleder Elin Herstad viser stolt fram det grafiske materialet som lærerne 
ved Jessheim har utformet, her en roll-up som brukes ved messer. 

8/ Anatomi: Elevene på STFO Vg 2 har dette året arbeidet med anatomisk 
tegning.
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