
   

 
 

Referat   
styremøte i Kunst og design i skolen 

  
22.04.2016 kl 17.00 – 20.00 og 23.04.2016 kl 10.00 – 14.00. 

 
Samtlige styremedlemmer og varamedlemmer var innkalt. 

 
Til stede: Ingvild Digranes (fredag), Hege Berentsen, Eivind Moe, Else Lefdal, Catrine Lie, 
Iselin (fredag), Gro Ebbestad, Lennart Johansson (daglig leder) og Bodil Hage Hansen 
(redaktør) (fredag). 

 
 
 
Sak  14/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: innkalling og dagsorden godkjennes 
Godkjenning av referat fra styremøte 6/2-16. 

  Vedtak: referat fra styremøte 6/2.16 godkjennes 
 
Sak  15/16 ORIENTERINGSSAKER 

O-1 Bemanningssituasjonen i administrasjonen 
Lennart orienterer om stillingsstørrelser og at Bibbi kommer tilbake etter 
permisjon ca 1. september 
O-2 Medlemstallet synker – mange melder seg ut. 
Vi legger opp til å diskutere dette som eget punkt på neste styremøte. Til 
dette møtet skal administrasjonen planlegge en kampanje. 
O-3 Medlemsregister – informasjon om ståa. 
Vi ser ut til å gå for en løsning i regnskapsprogrammet Mammut (Visma). 
Dette er den løsningen lagene i FKS bruker.  
O-4 Info fra styremøte i SEF 
Ingvild gjør rede for hva som skjedde på sist styremøte i SEF. Til slutt fikk vi 
der inn en merknad ang saksgangen med vedtaket om innkalling til fellesmøte 
med FKS. 

 
Sak  16/16  ØKONOMI 
  Resultat, årsberetning med regnskap og budsjett 
  Vedtak: resultat for januar/februar 2016 tas til etterretning 
  Vedtak: Årsberetning med regnskap for 2015 vedtas 
  Vedtak: Budsjett for 2016 vedtas  
 



   

Sak  17/16  FORM  
Jubileumsnummer nr 3-16. 
 AU bidrar med stoff om stortingsmeldingen. Lennart skriver presentasjon og 
oppsummering av arbeidet til organisasjonen. 

 
Innspill til nr 4-16 og 5-16. 
 
Nr 4 / 2016 Redesign: 

Mye er på plass: får bidrag fra Vidar Aaseng (steinerskolen Bærum), bokomtale + intervju 
Øystein J. Østby - ”Innovativt håndverk”, ”Å se design som redesign” - Jan Michl (Form nr 
5 / 2001 – trykkes på nytt) + illustrasjon - stikkontakten Flow Nima Shahinian, Veronika 
Glitsch, Ingvard Bråten og Åse Kvalbein (”Ting på nytt. En gjenbruksdidaktikk”). 

 
Innspill fra styret:  

  (re)design og bærekraft 
o Nina Fallingen? 

 Redesign – mer enn omsøm – design, kvalitet. 
 Gjenbruk 
 Jenny Skavlan – skolebesøk – Edvard Much vgs (design og tekstil) 
 Forbrukerperspektiv i undervisninga? 
 Hvorfor tenke redesign/gjenbruk i klasserommet? 
 Store produsenter som skryter av gjenbruk -> Hva gjør de egentlig? 

(Mercedes/H&M) 
 Gjenbruk aluminium 
 Tverrfaglighet – undervisningsopplegg – muligheter. 
 Reparasjon, vedlikehold, ny bruk, internasjonale trender (The rise of mending, the 

Guardian) 
 Redesign -> designprosesser.  
 Ingrid Joy Rørvik, Bjørkelangen vgs. Undervisningsopplegg DH – redesign sko. 

 
 
Nr 5 / 2016 Vurdering for læring: 

- Siv Måseidvåg Gamlem – intervju? 
Bokomtale ny bok: ”Læringsprosesser. Dybdeforståelse, danning og kompetanse”? 

- Ta kontakt Eva Lutnæs – nye erfaringer/innspill på tidligere arbeid? 
- Avsluttende vurdering i KH – muntlig/praktisk eksamen? 

Opp mot storingsmelding 28 og forslag om gjeninnføring av eksamen.  
 

Innspill fra styret:  
 Fremovermelding/vurdering -> legge opp oppgavetekst, del av læringssystemet. 

Like viktig som sluttvurdering? Hvordan få til? 

 Utfordrende vurderingskriterier: f.eks. Visuell kompetanse 

 Meld.St.28 – tankespinn, hvilken form? Hvordan gjennomføre? Hvorfor? For å 

måle eller for å kvalitetssikre? 

 Veiledning 

 Bruke blogg som dokumentasjon og egenvurdering (innspill Hege B.) 



   

 Høgskolen i HSN – perspektiver på vudering (Innspill Gro) 

 Ingrid Oppedal   

 Bruke øvingslærere fra høgskolen? Hør med Anita? 

 Mari-Møller Torsen (også med på FiringUp) jobbet med veileder Udir.  

 Ta kontakt med Gitte Skjønneberg/Irene Brodshaug- hør om de har innspill etter 

arbeidet med veileder? Tips om hvem vi kan kontakte? 

 Refleksjon: Må vi vurdere alt hele tiden? (Cathrine) 

 

Tema 2017 

 
nr. 1 / 17     Designprosessen 

- KDA – hva tenker vi er det nye innholdet? Designdelen? 
- Katinka Dyste (forslag styret) 

 
nr. 2 / 17   Fysiske læringsmiljø 

- Læringarena 
- Innvirkning på læring i KH, elevenes læring -> effektiv opplæring/ 

læringsutbytte.  
- Klasserom/ profesjonelle verksteder (ikke ”kunstnerbuler”) – gode 

eksempler -> vise hva som er mulig. 
- Utstyr – hva trenger man? Hvor kan man skaffe det? Hvordan bruke? 
- Vedlikehold 
- Innredning 
- Plass 
- Mye god, gammel litteratur om innredning og verkstedspedagogikk – kan 

vi trykke noe av det? (f.eks gamle læreplaner: illustrasjoner av innredning 
verkstedskap) 

- Verkstedspedagogikk? 
- Nye skolebygg – hva bygges? Bygging, planlegging.  
- Hvordan er spesialrommene? Gammelt vs. nytt? 
- Hva vil et godt, fysisk læringsmiljø i Kunst og håndverk/DH/KDA, si? 

Hvorfor? 
Inkludere medlemmene? 

- Samle inn bilder av verksteder. 
- Smale inn tips om materialer, utstyr, verksteder. 
- Beste/verste 

 
nr. 3 / 17     Norden  

(med bidrag og oppdatering - fagets tilstand i dei nordiske landa). 
- Bidrag og oppdatering - fagets tilstand i dei nordiske landa. 
- Opp mot  Meld. St. 28 -> Hva har de gjort? Hva kan vi lære av de? 
- Finland -> utvidet timetall 
- Danmark -> innhenting av kunstnere. «Outsourcing»? 
- Forslag fra Gro: ”Fonden for entreprenørskap” – Danmark. Innovasjon. 

Trekke inn? 
- Sverige -> Delingen 



   

- Hvilke ”feil” er gjort i Norden som vi må unngå? 
- Hva er bra og som vi kan ta med oss i vårt arbeid? 
- Undervisningsopplegg fra hvert land 
- Koble på husflid? 

 
nr. 4 / 17     Grunnleggende ferdigheter (tidligere forslag fra Iselin). 

- Koble til Meld. St. 28 
- Opp mot kompetanse for fremtiden? Kjerneelementer? 
- Hva er grunnleggende ferdigheter i/for vårt fagområde? 

 
nr. 5 / 17     Foto og grafiske teknikker 

- MA – Hege Berentsen. Selvportrett, sosiale medier.  
- Selfie – innfallsvinkel? 
- Miljøvennlig grafikk? (Anne Jensen, HiOA?) 
- Fremgangsmåte/oppskrift? 
- Digital grafikk (forslag Gro) 

 
Tema for nr 4-16 er redesign. Vi har en del stoff allerede, men trenger tips om 
skoler/lærere som har gode opplegg, både i grunnskole og vgs (og barnehage).  
Tema for nr 5-16 er vurdering for læring. Nr 5 kommer rett etter at Bibbi er 
tilbake – viktig at vi sørger for å få till en god overgang. Alle tips og innspill er 
av det gode. Tenk etter! Vi trenger å få noen i tale som har skrevet/ment noe 
om saken. ”Korleis rettleie på ein god måte er noko mange synst er 
utfordrande” (sitat Bibbi Omtveit). 
Tema for 2017: 
Forslag: 

 1/17: Designprosessen: I forhold til stortingsmeldingen.  

 2/17: Farge – alt: Fysisk læringsmiljø – verksteder for KoH og KDA 
Få medlemmene med: hvis ditt verksted – undersøkelse. 

 3/17: Norden: Til NK – hvis det blir noe. Viktig å se og sammenligne 
med hva som skjer i de andre nordiske land. 

 4/17: Grunnleggende ferdigheter. Alt: Kompetanser for fremtiden: Hva 
er det for oss? 

 5/17: Grafikk/bilde 
 
Sak  18/16  NORDISK SAMARBEID 
  Nordisk kurs og sommermøte i Nordisk samråd. 

Vedtak: Vi sender to representanter til sommermøte i Helsinki (Else kun på 
sommermøtet og/eller Catrine både sommermøte og kurs?). Frem til 
sommermøtet formulerer administrasjonen/AU i samarbeid vårt syn på 
hvordan det fortsatte samarbeidet kan se ut. 

   
Nordisk sløyd og textillærerforbund.  
Vedtak: Vi avventer hva som blir opplegget til høsten. 

 
Sak  19/16 VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 
  Nye planer for KDA til høsten.  



   

Status: søknaden til programmet har vært god i noen fylker/til noen skoler. 
Hva med oppfølging med informasjon og kurs? HiOA/est/Eik har tillyst kurs i 
KDA læreplaner. Skal vi foreta oss noe? 
Styret mener at vi bør arrangere kurs i læreplanforståelse og tolkning av de 
nye læreplanene. Styret kan brukes til å utvikle dette arbeidet, f eks ved at vi 
arrangerer arbeidsmøter/seminarer for styret. Adm. undersøker passende 
sted og tid 
Vedtak: Administrasjonen lager forslag til kursopplegg til bruk lokalt der hvor 
vi har resurser (f eks Bergen, Tromsø, Drammen, Oslo). Kursene skal 
gjennomføres i første del av høstsemestret 2016.   

   
Om Fafo-rapporten om rekrutering til Design og håndverk og innstillingen fra 
fagrådet for Design og håndverk : 

  Diskusjon om hvordan fremtiden for de små (verneverdige) håndverksfagene  
kan se ut. Det ser ut til at Udir etter hvert kommer til å sette i gang en 
opprydding innen yrkes og fagprogrammene.  
Vedtak: Vi må avvente og se hva som kommer.  

 
Sak  20/16      SITUASJONEN FOR K&H I GRS 

Stortingsmeldingen Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av 
Kunnskapsløftet:  
Møtet var enige om at vi nå har fått noen ting på plass, bl a at men skal 
vurdere kompetansekrav for lærere også innen vårt fagfelt, at gjeninnføring av 
eksamen skal vurderes og generelt at praktiske og estetiske fag skal styrkes. 
Det er dog et forslag vi stiller oss kritiske til, og det er at departementet vil 
vurdere om faget KoH skal deles i to – en kunstdel og en håndverksdel – på 
ungdomstrinnet. Vi mener at det ikke vil være av det gode, men at men heller 
skal bruke resursene/midlene til å styrke KoH helt fra 1. klasse (eller hvorfor 
ikke barnehage) med lærerkompetanse, gode verksteder og utstyr, og 
delingstimer. 
Vedtak: Vi prøver å få inn leserinnlegg og artikler i dagspressen i den 
nærmeste fremtid, og presenter vårt syn i FORM nr 3/16 og på våre digitale 
plattformer. Catrine tar jobben med å begynne å formulere artikkelen til 
FORM. 

 
Sak  21/16 SEF 

Rapport fra styremøte i SEF den 11. april, etterfulgt av felles møte med 
styreledere og daglige ledere fra FKS om videre samarbeid og mulig 
sammenslåing av paraplyorganisasjonene. Arbeidet med de nye lokalene går 
videre.  
 

Sak  22/16 EVENTUELLT 
 
  Ingenting til eventuelt. 
 
 
Møtet heves kl 13.10 



   

 
 
 
 


