
   

 
 

Referat  
styremøte i Kunst og design i skolen 

  
05.02.2016 kl 17.00 – 20.00 og 06.02.2016 kl 11.00 – 14.00. 

 
Til stede: Ingvild Digranes (fre), Iselin Bjelland, Eivind Moe, Catrine Lie, Gro Ebbestad (fre), 
Hege Berentsen, Lennart Johansson (daglig leder), Bodil H Hansen (FORM)(fre), Liv M 
Nielsen (invitert fredag) 
Fravær: Else Lefdal, Janne Heggvoll, Benedikte Steinkjær 
 
Sak  01/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
Sak  02/16 Godkjenning av referat fra styremøte 14.11.15. 

Vedtak: Referat fra styremøte 14.11.15. godkjennes 
 
Sak  03/16 ORIENTERINGSSAKER 

O1. Rapporter som berører oss:  

Gjedrem-utvalgets rapport “Kunnskapssektoren sett utenfra” 
https://www.regjeringen.no/contentassets/b0e1afc1e37e485ba50c25fdefe78
64c/gjedrem--4.-januar-2016.pdf 
og rapporten “Evaluering av de nasjonale sentrene I opplæringen” fra NIFU 
http://www.nifu.no/files/2014/12/NIFUrapport2014-49.pdf  

   
O2. Fra UH-nettverk for KoH sin konferanse i Trondheim 25-26 januar. 
Lennart orienterte fra konferansen. Flott å møte så mange kollegaer fra 
lærerutdanningene. Det ble knytte flere kontakter som kan vise seg å være 
nyttige fremover. 
 
O3. Det har vært aktivitet i Utdanningsdirektoratet mht det fortsatte arbeidet 
med Ludvigsen-rapporten NOU 2015/8. Informasjon. 
Ingvild, Bodil og Catrine samarbeider om en kronikk om dette. 
 
O4. Logo-konkurranse.  
Vi avventer hva som skjer med hjemmeside og medlemsregister – kan hende 
får samlokaliseringen også noe å si.  

 
Sak  04/16 FORM  
  Fremgangen fortsetter.  

 Orientering om FORM nr 1 og 2 – 16 
En god del til nr to - om forskning - på plass:; Lutnæs, Lettnes 
(anmeldelse?), form-akademisk/design litracy (Reitan/Nielsen), 
Gulliksen, Maus, Brenne/Heggvold (tegning) 

https://www.regjeringen.no/contentassets/b0e1afc1e37e485ba50c25fdefe7864c/gjedrem--4.-januar-2016.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/b0e1afc1e37e485ba50c25fdefe7864c/gjedrem--4.-januar-2016.pdf
http://www.nifu.no/files/2014/12/NIFUrapport2014-49.pdf


   

Andre Innspill til nr 2: (Slöjd-undersøkelsen i Sverige, kartlegging – 
jamfør den store kartleggingen i Sverige?), Nesna (utekunst) 
undervisningsopplegg? , mening:  

 Jubileumsnummer nr 3 – 16. Til dette pkt er prof. Liv M Nielsen invitert 
for å komme med innspill. 
Tone Vestøl bidrar med tegning. Intervju med: Ellen Larsen? Andre? 
Kjersti Eliasen / Turid Martinsen, Tone Vestøl, Bibbi Omtveit. 
Gode eksempler fra tidligere nummer. Oversikt over redaktører. 
Tidslinje? 2008 var et skille med opprettelsen av FORMAkademisk. Se 
på forankring og utvikling. 
Et nytt undervisningsopplegg (forskningsbasert).  
 

Punktet ble diskutert uten vedtak. 
 

 
Sak  05/16 HJEMMESIDEN OG SOSIALE MEDIER 

Da vi ikke er nærmere en løsning når det gjelder nytt medlemsregister vil vi 
ikke gjøre noen endringer med vår hjemmeside enda.  
Facebook-gruppen vokser stadig, og vi nærmer oss 3000 medlemmer. Vi har 
diskutert om vi skulle gjøre om gruppen til en Facebook-side, men foreløpig 
holder vi oss til gruppen. 
 
Punktet ble diskutert uten vedtak. 

 
Sak  06/16  ØKONOMI 
  Resultat, årsberetning og budsjett 

Forslag til årsberetning og budsjett ettersendes. 
Vedtak: foreløpig årsresultat tas til etterretning. 
Vedtak: foreløpig årsberetning vedtas 
Vedtak: foreløpig budsjett for 2016 vedtas. 

 
Sak  07/16  EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 2016 

Grunnet situasjonen i styret med at nestleder i styret ønsker å fratre sitt verv, 
men ønsker å fortsette som varamedlem, må det avholdes ekstraordinært 
landsmøte lørdag 6. februar 2016. Styret får presentert valgkomiteens 
innstilling. 
 
Punktet ble diskutert uten vedtak. 
 

 
Sak  08/16 NORDISK SAMARBEID 

Kort informasjon om vintermøtet i NS. 
Det kan komme til å presse seg fram endringer i det nordiske samarbeidet i 
NS, særlig mht Nordisk kurs, og hvordan det skal organiseres i fremtiden. Det 
vil bli avholdt vintermøte i februar, hvor dette vil bli diskutert.  
 
Punktet ble diskutert uten vedtak. 



   

 
 
Sak  09/16      VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 

 Informasjon om Formgivingskonferansen 12. februar. 
Som i fjor er KDS ansvarlig for påmeldinger og fakturering.  
Programmet ble gjennomgått. 

 Design og håndverk – hva skjer? 
Rekruttering til D&H – undersøkelse om hvorfor det er nedgang i 
søkningen  – FAFO gjennomfør på oppdrag fra Udir.  
Det er opprettet faglige råd for de ulike studieprogrammene.  

 
 Punktet ble diskutert uten vedtak. 

 
 

Sak  10/16  SITUASJONEN FOR K&H I GRS 
Hva skjer i kjølevannet av Ludvigsen-rapporten?  
Dette er bakgrunn for både ”LMN har ordet” og ”Aktuelt” i FORM nr 1/16.  
Styret etterspør en kartlegging av rammefaktorer for undervisning i KoH i 
norsk grunnskole – verksteder, økonomi, gruppestørrelse m.m. Hvordan skal 
vi kunne få til en slik kartlegging. Er dette en oppgave for høgskolene? HiOA? 
HiT?  Kan vi få Udir til å ta tak i dette? Ved å vise til kartleggingen i Sverige?   
 
Vedtak: Administrasjonen ser på muligheter for å gjennomføre en 
kartlegging av rammefaktorer for undervisning i KoH i norsk grunnskole – 
verksteder, økonomi, gruppestørrelse m.m. . 

 
  Sak  11/16 SEF 

Diskusjon om vår fremtid i forhold til utviklingen i SEF 
Flytteplanene: I følge rapporter fra møtene mellom SEF og departementet skal 
det være mulig å være på plass etter sommeren. Vi har ikke sett noe til 
konkrete forslag til hvordan dette skal organiseres enda – vi må kreve at vi får 
oversikt over hva dette innebærer, ikke minst økonomisk.   
 
Vi er med og arbeider for en felles paraplyorganisasjon. En eventuell ny 
organisasjon bør ha en struktur som overlater det fagpolitiske arbeidet til 
medlemsorganisasjonene i fellesskap i det man f eks kan kalle ”Faglig forum” 
9. februar vil det være et felles daglig ledermøte (arbeidsmøte) og 11 februar 
er det styremøte i SEF.  
 
Vedtak: Vi avventer resultatene fra disse møtene. 

 
Sak  12/16 MØTEPLAN 2016 
  Se vedlagt forslag til møteplan 

Vedtak: Møteplan for 2016 vedtas 
 
Sak  13/16 EVENTUELLT 
  GLU. Høringsfrist 8. februar. Kan vi si noe om dette? 



   

  Vedtak: Vi deltar i arbeidet med høringssvar i samarbeid med SEF. 
 
Møtet ble hevet lørdag 6. februar 2016 kl 13.45 
 
Ref. 
 
Lennart Johansson 


