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Kunst og design i skolen 
+ FORM = sant

Lennart Johansson

Mens tidsskriftet FORM nå er inne i sitt femtiende år, har organ-
isasjonen Kunst og design i skolen 85 års historie å se tilbake på. 
Da vi feiret vårt 75-årsjubileum i 2006, oppsummerte tidligere 
styreleder Torstein Vasset organisasjonens arbeid: «År gjev alder, 
og alder gjev klokskap. Slik sett bør Kunst og design i skolen vere 
naturleg som kontaktpunkt og rådgjevar når ”lerret skal strek-
kast” og nye vegar anleggast… » (FORM nr. 4/2006). Denne am-
bisjonen har vi tatt vare på, og vi kan nå øyne at vårt arbeid har 
bidratt til en utvikling vi setter pris på. Fra høsten 2016 starter 
det nye studieforberedende utdanningsprogrammet Kunst, de-
sign og arkitektur på videregående skoler rundt om i landet – noe 
som har ført til økte søkertall. I april 2016 kom stortings-
meldingen «Fag – Fornyelse – Forståelse» som tar til orde for 
å styrke de praktisk-estetiske fagene i grunnopplæringen. Vi vil 
med god grunn ta en del av æren for at det skjer.

Frem til 2008 hadde organisasjonen flere lokallag rundt om i 
landet. Lokallagene drev kursvirksomhet og holdt egne møter om 
fagpolitiske tema. Det siste aktive lokallaget holdt til i Ålesund og 
ble lagt ned i 2008. Nå, åtte år senere, er det andre nye arenaer 
hvor vi snakker sammen. Sosiale medier har blitt et viktig sted 
også for oss, ikke minst Facebook hvor vi i skrivende stund har 
tett oppunder 3000 medlemmer i vår gruppe «Kunst og design i 
skolen».

Kunst og design i skolen er – og skal være – en medlems-
organisasjon. Det betyr at jo flere medlemmer vi har, jo større 
kraft ligger bak våre meninger og synspunkter. Styremedlemmer 
fra Kunst og design i skolen har vært med i utformingen av lære-
planer i alle de store reformene de siste 30 år – fra reform 94, 
L97, og for 10 år siden K06. Nå er det på’n igjen, og vi skal være 
med å påvirke planene i det vi mener er riktig retning også denne 
gangen – med flest mulig lærere fra alle skoleslag i ryggen!

Vår viktigste plattform for kontakt med fag- og praksisfeltet er 
vårt tidsskrift FORM. Det har skiftet navn og utseende flere 
ganger, men hensikten har hele tiden vært den samme. Å spre 
de gode eksemplene, føre debatt, bidra til utvikling av fagfeltet 
– og siden 2008 formidle forskning på vårt eget felt gjennom det 
nettbaserte forskningstidsskriftet FORMakademisk.

Den fagpolitiske interesseorganisasjonen Kunst og design i skolen 
trengs mer enn noensinne. Vi er avhengige av din støtte – vær 
med å sørge for at vi blir flest mulig!

         Tidligere logoer. Kunst og design i skolen ble startet som Norsk Tegne- 
          og Håndarbeidslærerforbund (NTHF) i 1931. I 1958 endret 
          organisasjonen navn til Landslaget Forming i Skolen (LFS), før det i  
          2002 ble endret til dagens navn, Kunst og design i skolen (KDS).

www.kunstogdesign.no

• Kunst og design i skolen (KDS) er en fagpolitisk 
   medlemsorganisasjon som arbeider for å styrke   
   fagområdet formgiving, kunst og håndverk i hele 
   opplæringen. 

• KDS arbeider fagpolitisk og gir høringsuttalelser 
   om fagplaner, utredninger og handlingsplaner, i  
   tillegg til å arrangere kurs og konferanser

• KDS arbeider for gode rammevilkår i skolen.

• KDS skal være pådriver for fagutvikling.

• KDS samarbeider med andre utdannings- og fag-
   organisasjoner og tilsvarende organisasjoner i 
   andre nordiske land.


