
   

 
 

Referat  
fra 

styremøte i Kunst og design i skolen 
  

26.04.2019  
Til stede: Catrine Lie, Else M Lefdal, Hege Berentsen, Vidar Iversen, daglig leder Lennart 

Johansson, redaktør Jorid Vittersø og redaktør Bibbi Omtveit. 

 
 
 
Sak  12/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
   

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 
 
Godkjenning av referat fra styremøte 8-9.02.19. 
Vedtak: referat fra styremøte 8/2 og 9/2-2019 godkjennes 
 

Sak  13/19 ORIENTERINGSSAKER 
O-1: Administrasjonen: Daglig leder orienterte om sin beslutning om å gå av 
med pensjon 1. april 2020. 
O-2: Medlemsregister: Daglig leder orienterer om at det er vanskelig å få inn 
kontingent fra medlemmene + at det fortsatt ikke er i orden med EHF-faktura. 
Vi vurderer å se på andre løsninger. Daglig leder i SEF hjelper oss med dette. 
O-3: Ny logo for KDS. Det er inngått ny avtale med Petchy som er redusert i 
forhold til forrige tilbud. Det nye tilbudet ligger på kr 30 000.- 
O-4: Hvor tar lærerne veien – spørreundersøkelse. Janne Lepperød har fått inn 
adresselister fra flere institusjoner, og er i gang med å spore opp nåværende 
kontaktinfo. 

 
Sak  14/19  HJEMMESIDEN OG SOSIALE MEDIER 

Vår nye resurs-side FORMbanken er nå lansert. Redaktør Vittersø viser frem 
resultatet til stor begeistring i styret. Styret drøftet hvordan vi skal forholde 
oss til pris for f eks lærerutdanningene. 
Vi har nå passert 4000 medlemmer i FB-gruppa. 
 
Saken ble drøftet uten vedtak 

 
 

 



   

Sak  15/19  ØKONOMI 
Resultat, årsberetning med regnskap og budsjett. Disse skal i sin helhet vedtas 
på Landsmøte 27. april 2019. 
 
Vedtak: Årsberetning med regnskap for 2018 tas til etterretning 

  Vedtak: forslag til budsjett for 2019 tas til etterretning 
 
Sak  16/19 LANDSMØTE 2019 

Styret gikk gjennom forberedelsene til landsmøtet. Det fremkom kritikk mot 
valgkomiteen, da komiteen åpenbart ikke har gjennomført gode nok samtaler 
med de sittende styremedlemmer angående å fortsette i styret, eller hvilke 
poster som de er blitt foreslått til. 
Saken ble drøftet uten vedtak 
 

 
Sak  17/19     NORDISK SAMARBEID 

Nordisk samråd. KDS skal arrangere sommermøte 2019. Umiddelbart etter 
styremøtet må Hege, Lennart og den nye representanten til NS snakke 
sammen for å planlegge et godt program for sommermøtet. 
 
NST. Ingen planlagt aktivitet i 2019 
 
Saken ble drøftet uten vedtak 
 
 

Sak  18/19  VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 
  Arbeidet med nye læreplaner for KDA er i gang. informasjon fra Else M Lefdal. 

Det pågår også arbeid med de nye planene for fagene innen det tidligere 
studieprogrammet Design og håndverk. Vi reder ut begrepene. 
 
Saken ble drøftet uten vedtak 

 
   

Sak  19/19 SITUASJONEN FOR K&H I GRS 
Arbeidet med å svare på høringen om læreplanen er i gang. vi skal arrangere 
høringsseminarer i Bergen, Tromsø og Oslo i løpet av mai. I tillegg må vi 
fordele ansvar for å skrive høringssvar. 
 
Vedtak: fordeling av ansvar for høringssvar pålegges påtroppende styre. 
 

Sak  20/19 FORM  
Form nr 3/19, 4/19, 5/19. Styremedlemmene pålegges å komme med to 
forslag hver til mulige oppslag/personer til FORM nr 4 og 5.Temaer for 
utgivelsene i 2020 ble drøftet. 
 
Vedtak: Styremedlemmene pålegges å før 1. mai komme med to forslag hver 
til mulige oppslag/personer til FORM nr 4 og 5 



   

 
Sak  21/19 SEF 

Det skal holdes landsmøte i SEF tirsdag 29. april. Landsmøtedokumentene til 
SEF sitt landsmøte finner dere vedlagt. 
  
Saken ble drøftet uten vedtak 

 
Sak  22/19 EVENTUELT 
  Ingen saker til eventuelt. 
 
 
Møtet avsluttes 20.00 
 
 

   
Ref 
Lennart Johansson 
 

 
 

Referat  
styremøte i Kunst og design i skolen 

  
27.04.2019 kl 14.00  

Til stede: Eivind Moe, Else Margrethe Lefdal, Vidar Iversen, Øyvind Høyem, Jorid Vittersø, 
Lennart Johansson 

 
Sak  23/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 
 

Sak  24/19 ORIENTERINGSSAKER 
  Ingen saker. 
 
Sak  25/19 FORDELING AV OPPGAVER 
 

▪ Representanter til styret i SEF 

• Rep: Eivind Moe 

• 1. vara:  Øyvind Høyem 

• 2. vara: Else Margrethe Lefdal 
 



   

▪ Representant til Nordisk samråd 
Eivind Moe 

 
▪ Representant til Nordiske sløyd- og tekstillærerforbundet 

Vidar Iversen 
 

Sak  26/19  MØTEPLAN 2019/2020 
   

Vedtak: Møtene i september og november 2019 gjennomføres som planlagt. 
Møteplan for 2020 vedtas på styremøte september 2019 

 

Sak  27/19  EVENTUELLT 
Fordeling av ansvar for høringsarbeidet frem mot 18. juni:  
 
Vedtak: styremedlemmene oppfordres til å samarbeide om fordeling av 
høringsspørsmålene. Adm sørger for at dette blir gjennomført før 15.mai 

  
Ref 
Lennart Johansson  
 


