
   

 
Referat fra styremøte i Kunst og design i skolen  
Trondheimsvn 2, bygg J, (Spirehuset) Oslo, 04.05.12 kl 17.00 – 20.00  
 
Tilstede: Eivind Moe, Ingvild Digranes, Rolf Øidvin, Lone Strand Randal, Else 
Margrethe Lefdal, Iselin Bjelland, Kari Doseth Opstad og Kristin Aasgaard. Greta 
Fornes, Liv Merete Nielsen og Lennart Johansson var tilstede under sak 14/12. 
 
Møteleder: Eivind Moe  

Referent: Kristin Aasgaard 

 
Sak  11/12 Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden  

Det var ingen merknader til referat fra styremøtet 20.01 og 21.01.12 
 

Sak  12/12 ORIENTERINGSSAKER 
• Orientering om møter for daglige ledere i MiS, KiS og KDS. 

Daglig leder Kristin Aasgaard har hatt lunsjmøter med Torunn Brotnow, 

daglig leder i Musikk i Skolen og Bjørg Flatby, daglig leder i Kunst i 

Skolen. Aktuelle problemstillinger og prosjekter for organisasjonene er 

drøftet i møtene. 

• Orientering om Minikurs og dialogmøte på Engebråten skole 01.02.12 
Arrangementet var i samarbeid med FKS. Det ble orientert om 

organisasjonenes arbeid før hver organisasjon var ansvarlig for et minikurs 

for lærerne ved Engebråten skole. For Kunst og design i skolen stilte Eivind 

Moe og Else Margrethe Lefdal som kursledere. Daglig leder var også 

tilstede. I etterkant deltok vi i dialogmøte om innføring av valgfag på 

ungdomstrinnet. 

• Orientering om møter med Yngvar Nordberg i TV2 
TV2 satser på tre hovedområder; underholdning, nyheter og skole. TV-

kanalen lager skoleprogrammer for voksenopplæring og for 

grunnskoleelever, blant annet nyhetsprogrammer og programmer i norsk, 

samfunnsfag og naturfag knyttet opp mot aktuelle hendelser i 

samfunnet.Yngvar Nordberg har fått prosjektmidler fra 

Utdanningsdirektoratet til å lage undervisningsprogram i K&H for elever 

med spesielle lærevansker. TV2 ønsker Kunst og design i skolen som 

samarbeidspartner/referansemiljø. Yngvar Nordberg var på kontoret og 

informerte 20. mars. Daglig leder var på møte i TV2s lokaler på Karl 

Johansgate 3. mai 2012. Det er Yngvar Nordbergs opplevelse at det står 

svært dårlig til med undervisningen i K&H for elever som krever tilpasset 

opplæring. Han ønsker gå gjennom hele grunnskolens læreplan i 

matematikk og lage undervisningsopplegg i Kunst og håndverk som støtter 

opp under matematikkplanen. Målet er å kunne forklare hele matematikken 

uten å bruke tall og formler. Ny søknad om prosjektmidler vil bli sendt til 

Utdanningsdirektoratet med frist i juni. 

 
Sak  13/12    ØKONOMI 

• Revisors beretning for 2011  
Daglig leder orienterte om revisors beretning for 2010. Inter Revisor AS 

mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 



   

rettvisende bilde av organisasjonens økonomiske stilling per 31. desember 

2011 og at resultatet i regnskapsåret er i overensstemmelse med god 

regnskapsskikk i Norge. 
• Resultat og balanse i Kunst og design i skolens regnskap pr 31.03.12 

Daglig leder gikk gjennom resultat og balanse i Kunst og design i skolens 

regnskap pr 31.03.12. Styret tok regnskap og balanse til etterretning. 

 

Så lenge organisasjonen var under Kulturdepartementet, har vi fått midler 

hvert kvartal, mens KD deler ut to ganger årlig - i mars og september. Per 

04.05.12 er ingen midler for 2012 mottatt. Ellen Stokland, ny daglig leder i 

FKS, har sendt e-post om at tilskuddene nå er ferdig behandlet og 

tilsagnsbrev og penger (halve bevilgningen) kommer trolig snarlig. Musikk 

i Skolen og Kunst og design i skolen er tatt ut av FKS' budsjett, slik at vi får 

egne tilsagnsbrev og tilskuddet rett inn på våre respektive konti. 

 

Styret i Kunst og design i skolen ønsker at innsparingen som skjer ved 

nedsatt bemanning fra 01.04.12 – 01.09.12 kan brukes til å oppdatere 

organisasjonens datautstyr og nytt kamera til FORM. 

 

Sak  14/12  LANDSMØTE 5. MAI 2012 
• Gjennomgang av landsmøtedokument, rapport, arbeidsprogram, valg 

Styret gikk gjennom praktiske detaljer og planla landsmøtet. 

Valgkomiteen; Greta Fornes og Liv Merete Nielsen orienterte om sin 

innstilling til styre for perioden 2012 – 2014.  

 

Sak  15/12  KUNNSKAPSLØFTET OG VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 
• Situasjonen for Formgivingsfag i SSP 
Møte med statssekretær Elisabet Dahle i Kunnskapsdep. 01.03.12 
Daglige ledere og styrerepresentanter fra organisasjonene i SEF møtte 

Elisabet Dale og Arnhild Hegtun. Hver organisasjon orienterte om drift og 

egne prosjekter. Kunst og design i skolen tok opp situasjonen for 

Studiespesialisering med Formgivingsfag som en egen sak. Ingvild 

Digranes og Kristin Aasgaard møtte på vegne av Kunst og design i skolen. 

Konferansen ”Formgivingsfag 2012” og Ildsjelprisen 2012 
Konferansen Formgivingsfag 2012 fant sted 13.02.12 i Lærernes hus med 

200 deltakere. Ildsjelprisen ble delt ut som ett av de siste punktene på 

programmet. Daglig leder for Kunst og design i skolen orienterte på 

konferansen om juryens arbeid. Prisen gikk til fagmiljøet ved Olsvikåsen 

vgs vet Anita Bertheussen. Konferansen fikk svært god evaluering av 

deltakerne.  

Søkertall for Studiespes. med formgivingsfag vg1 skoleåret 2012/13 
Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser følgende: 

2009: 1 154, 2010: 1020, 2011: 1067, 2012: 957. Endring 2011-2012: -110 

Styrerepresentantenes erfaringer er at rådgiverne på ungdomstrinnet ennå 

ikke har god nok kunnskap om SSP FO og DH i videregående opplæring. 

Arbeidet med å sende ut informasjon må fortsette. Ved noen videregående 

skoler er søkertallet økende grunnet bedre informasjon til elever og deres 

foresatte. 

Else Margrete Lefdal orienterte om satsning på SSP FO ved Jessheim vgs. 

Ved prosjektert nybygg er det planlagt undervisning for 180 elever.  



   

  

• Situasjonen for Design og håndverk 
Besøket på Lørenskog vgs som FORM hadde i februar ga informasjon om 

gode prosjekter og dyktige lærere og elever, omtalt i FORM nr 2 – 2012. 

 

  

Sak  16/12 KUNNSKAPSLØFTET OG SITUASJONEN FOR K&H I GRS 
• Forhandlinger om lærernes arbeidstid 

Arbeidstidsavtalen blir en del av hovedtariff-forhandlingen våren 2012. 

• Seminar om de praktiske estetiske fagenes situasjon i Lærernes hus 7. 
juni.  
Utdanningsforbundet planlegger et seminar om de praktiske estetiske 

fagenes situasjon, nå når K06 skal evalueres. Der vil de gjerne ha med 

Kunst og design i skolen, sammen  med de andre fagmiljøenes landslag. 

Styreleder Eivind Moe ønskes som innleder om ”Hvilke konklusjoner skal 

trekkes når K06 skal evalueres for de PE-faga? Fagmiljøenes vurdering av 

betydning for utviklingen av fagene. Eivind Moe vil takke ja til 

forespørselen.  

• Orientering om kurs i vurdering 
Eivind Moe har hatt flere kurs sammen med høgskolelektor Gro Ebbestad 

om vurdering, blant annet 25.05.12, med 50 deltakende lærere. Lærerne 

fikk en konkret oppgave med linotrykk som de skulle jobbe med og 

formulere lokale læringsmål.  

• Klink! Nasjonal pris for kreativ læring i grunnskolen 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) igangsetter en ny 

nasjonal grunnskolepris med navnet KLINK! Prisen fremhever gode 
eksempler på kreativ læring i kunst og kulturfagene i grunnskolen og 

utdeles for første gang i desember 2012. Prisen deles ut til en barneskole og 

en ungdomsskole. Klink! skal gå til to skoler som hver arbeider godt og 

helhetlig med kunst, kultur og kreativitet i skolehverdagen. Med Klink! 

ønsker KKS å synliggjøre gode og praktiske eksempler på helhetlig arbeid 

med kunst- og kulturfagene i grunnskolen, til inspirasjon for 

andre. Helhetlig arbeid defineres i denne sammenheng som 
gjennomgående satsning på de estetiske fagene i skolen. Det er en 

forutsetning at dette er forankret i skoleledelsen, og at innsatsen på skolen 

ikke avhenger av enkelt lærer. Skolene kan søke om prisen med 

søknadsfrist 1. oktober 2012. Søknaden må være forankret på ledelsesnivå 

hos rektor. 

Sak  17/12 FORM  
• Orientering om FORM nr 2 og 3 – 12 og innspill til nr 4-2012 

Kristin Aasgaard orienterte om FORM nr 2-12 som inneholder mye stoff 

fra Lørenskog vgs og om Design og håndverk. Nr 3 -12 vil presentere 

artikler fra Høgskolen i Telemark, artikkel om vurdering av Eivind Moe, 

artikkel om Kunst og håndverk som dannelsesfag av Kari Doseth Opstad, 

artikkel om metamorfose i kunsten av Rolf Øidvin og undervisnings-

opplegg fra Fyrstikkalleen skole.  

Styret kom med innspill til FORM nr 4-12:  
Prosjekt fra Bjørkelangen vgs i Design og håndverk gjennomført av PPU-

student, HiOA, presentasjon fra masteroppgave om opphavsrett, DKS-



   

prosjekt ved Astrid Arnøy, skulpturprosjekt på Akershus festning i Oslo, 

om produktdesign ved NTNU, prosjekt i Design og håndverk ved 

Chalottenlund vgs. Fagplaner med veiledning for valgfag på 

ungdomstrinnet kan være aktuelt å presentere i FORM. 
Prosjektet ”Bruk et bilde” vil bli aktuelt på lengre sikt. Ingvild Digranes går 

inn i samarbeid med Nasjonalmuseet. 

 

Sak  18/12 SEF  
• Referat fra møte i SEF 1. mars 2012 

Styreleder og daglig leder refererte fra møtet; om orienteringssaker, 

oppsummering av møtet i KD med statsekretær Elisabet Dahle og 

seniorrådgiver Arnhild Hegtun, om budsjett 2011 og om arbeid videre mot 

årsmøte i SEF 2013. 

• Orientering om høringssvar angående valgfag på ungdomstrinnet.  
Samlet høringssvar ble sendt fra SEF.  

• Møte i SEF 8. mai 2012 
Møtet er utsatt, antakelig til 12. juni. Temaet på møtet vil være økonomi og 

organisering. Daglig leder orienterte om mailutveksling med Norges 

Husflidslag som vurderer å melde seg inn i SEF. Saken vil bli tatt opp på 

kommende møte i SEF. 

 

Sak  19/12 NORDISK SAMARBEID 
• Økonomi for Nordisk samarbeid.  

NK12 på Island ser ut til å bli kostbart og det er usikkert hvor mye støtte 

deltakerne fra Kunst og design i skolen kommer til å motta fra 

støtteordninger og egne institusjoner. Styret ønsker at deltakelse på NK12 

og på NST-møte på Færøyene skal gjennomføres som planlagt.  

• Orientering om vintermøtet i København og NK12 på Island 
PPT-presentasjon med informasjon om det nordiske samarbeidet vil bli vist 

under landsmøtet 05.05.12.  

• Ingvild Digranes skal delta i NST-møtet på Færøyene og vil orientere 
om møtet i etterkant. 

 
Sak  20/12 EVENTUELT 
  Det var ingen saker under eventuelt.   


