
 
 
 
Styremøte i Kunst og design i skolen  
Trondheimsvn 2, bygg J, (Spirehuset) Oslo, 26.04.13 kl 17.00 – 20.00 og 
27.04.13 kl 10.00 – 15.00.  
 
 
Referat  
 
 
Til stede: 
Eivind Moe 
Errol Fyrileiv 
Rolf Øidvin 
Iselin Bjelland 
Lone Strand Randal 
I tillegg deltar daglig leder Lennart Johansson og redaktør Kristin Aasgaard 
 
 
Forslag til møteleder: Eivind Moe 
Vedtak: Eivind Moe 
Forslag til referent: Lennart Johansson 
Vedtak: Lennart Johansson 
 
Sak  11/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak:  

Møtet godkjenner innkalling og dagsorden  
Godkjenning av referatet fra styremøte 01/02.02.13 
Vedtak:  
Møtet godkjenner referatet fra styremøte 01/02.02.13 
 

Sak  12/13 ORIENTERINGSSAKER 
 O-1 Kristin orienterer om fremdriften med hjemmesiden. Det skjer ikke så 

mye, men Per Arild jobber med å finne ut av de nødvendige script. Vi har en 
forhåpning om å ha fornyelse og forbedring klare i løpet av sommeren. 

   
 
Sak  13/13   ØKONOMI 

• resultat og balanse i Kunst og design i skoles regnskap pr 18.02.2013 
Balanse og resultat for januar og februar foreligger. Mars er enda ikke ferdig, 
grunnet stor arbeidsmengde ift med store innbetalinger av kontingent. Mars 
ettersendes så snart det er ferdig inn i regnskapet. 

  Vedtak:  
  Styret tar regnskapet pr 28.02.2013 til etterretning. 
 
Sak  14/13  NORDISK SAMARBEID 



Nordisk Kurs 2014! 
Hotell er bestilt, og arbeidet med program og forelesere går videre. 
 

Besøk: 
• Byvandring. Mandag. Errol og Lone 
• NTNU. Tirsdag. Lennart holder kontakt. 
• Nidarosdomens verksted/Nidarosdomen. Errol ansvarer for å avtale 

befaring/besøk. Gruppen må sannsynligvis deles i to eller flere grupper. 
Dette må avklares med det første. Prisen er ca 700.-/gruppe. 

 
Oppbygging av kursdagene (struktur): 
• Foredragene skal være generelle (digital fremtid, skolens samfunnsnytte, 

avsluttende foredrag ”filosofi” - ,)  
• De konkrete ”foredragene” (sketchUp, digitale mønster, kunst på 

håndholdt digitalt brett) knyttes til verkstedene. 
 
 

Foredrag - Temaer:  
• den digitale fremtiden 
• konkret bruk av digitale verktøy profesjonell bruk 
• tekstil; digital ornamentikk 

 
 

Foredragsholdere:  
 
Erik Solheim (e l) (NRK Beta) måndag – digital fremtid (Lennart) 
Erik Nielsen (e l) om digitale tegninger, måndag (Lennart).  
Plus en storfreser (Jorunn Sandnes) (e l) ? Designer? Grafisk?(Lennart) 
Gangvik om kunstfeltet og det digitale 
Eivind spør Kari (eller andre) om det avsluttende foredraget – skole 
samfunn. 
 
Andre muligheter mht foredrag: 
Rismoen el l NTNU mandag foredrag? tirsdag omvisning (Lennart). 
Rolf kontakt m Tekstil mønster/ornamentikk. KHiO? Grete Sørensen? 
Kristin spør Elisabeth Sørheim om tips på folk. 
Lennart spør Liv om tips på folk i høgskolesystemet. 

 
Verksteder: 

sketchUp, ansv. Eivind  
digitale mønster, ansv. Lone og Iselin 
kunst på håndholdt digitalt brett,  ansv. Rolf 
 

Samordnende ansvar: Lennart 
 
Senest 15. juni må det foreligge et program vi kan ”selge inn” på NK13.  

 
NST juni 2013  i Oslo. 

Alt er på stell. Se vedlagt invitasjon med program. 



Vi skal koste: Eivind og Lone sine reiser med overnatting 2 netter (8 500.-), 
festmiddag (7 000.-). Budsjett: 15 500.- (vi kan søke SEF om støtte). 
Lennart besørger hotell og booking av møtelokale. 
 

Vedtak: Styret godkjenner opplegget til NST-møte, og søker støtte til 
møtekostnadene hos SEF. 

 
 
Sak  15/13     KUNNSKAPSLØFTET OG VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 
  Stortingsmelding 20. Høringsnotat  
  Lennart orienter om saken. 

Styret diskuterte, og ble enige om, at vi bør holde diskusjoner mellom 
styremedlemmene internt, og holde samla linje utad – jamfør diskusjonen om 
høringsnotatet på facebook.   
 
Møtet diskuterte høringsnotatet til st. meld. 20   
Vedtak: Dokumentet vedtas med endringer. 

 
Sak  16/13  KUNNSKAPSLØFTET OG SITUASJONEN FOR K&H I GRS 
  Stortingsmelding 20. Høring.  
  Se foregående punkt. 
 
Sak  17/13 FORM 

• BONO: de foreslår en ny avtale om innebærer at vi betaler en årlig som på 
4000.- per år, for inntil 25 bilder per år. 
Vedtak: styret støtter at FORM inngår denne nye avtalen. 
 

• Orientering om FORM nr 3 – 13 
Til trykk 23. mai. 
Red. prøver å ha med: grunnskole, videregående, utdanning og en 
teoriartikkel.  
 

• Innspill til nr 3 og 4 (10/8) – 2013 
Innspill fra redaksjonen (styret): Iselin har flere ting som kan brukes i 
nummer fremover. Errol har noe rundt et frilufts-skulptur-utstilling  ifm 
100års-jubileet for kvinners stemmerett. Utstillingen åpner 1 juni. I nr 4 
kommer også referat fra NK13 og fra NST-møtet i Oslo 2013. Wenche 
Greve har en kostymeoppgave (Hobbit-kostymer og foto) som kan være 
interessant. Lone har et opplegg om haute couture (hatter). 
Red. etterlyser en teoriartikkel til nr 4. Errol ønsker noe om 
apropriationskunst – for å belyse begrepet. Kanskje vi kan spørre noen fra 
Astrup-Fernley  om de kan skrive om dette? 
 
 

Sak  18/13  SEF 
• Referat fra årsmøte i SEF 25. april 2013 

Lennart orienterer fra SEF sitt årsmøte. 
Fra KDS ble følgende medlemmer valgt inn i styret i SEF: Eivind Moe og  
Iselin Bjelland ble valgt inn som styremedlemmer, Lone Strand Randal ble 
valgt in som varamedlem. 



 
Sak  19/13  EVENTUELT 
 

Eivind tok opp spørsmål om at en del artikkelforfattere i sine artikler har med 
vurderingstabeller for elevarbeid som ikke er i samsvar med intensjonene i 
veiledningen for vurdering som KDS har deltatt i utformingen av. Kan vi 
(FORM) gjøre noe med dette? Det er problematisk hvis vi skal gå inn og 
redigere dette, da det kan oppfattes som sensur. Red. tar dette på alvor, og skal 
i fortsettelsen utøve kvalifisert skjønn i slike saker. FORM vurderer å ta inn en 
artikkel om dette i et senere nummer, ev fra Eivind Moe. 

 
 
Møtet heves kl 13:30. 
 
Referent 
 
Lennart Johansson (sign) 
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