
   

 
 

Referat  
styremøte i Kunst og design i skolen 

  
09.09.2016 kl 17.00 – 20.00 og 10.09.2016 kl 10.00 – 14.00  

 
Samtlige styremedlemmer og varamedlemmer innkallt.  

I tillegg er redaktør Bibbi Omtveit invitert 

 
Til stede: Ingvild Digranes, Hege Berentsen, Else Lefdal, Eivind Moe, Gro Ebbestad (lørdag), 
Bibbi Omtveit (fredag), Lennart Johansson. 
Forfall: Catrine Lie (på NST-møte) Janne Heggvoll, Iselin Bjelland 
 
referat: 
 
Sak  27/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

Godkjenning av referat fra styremøte 24.06.16. 
  Vedtak: referat fra styremøte 24.06.16 godkjennes 
 
Sak  28/16 ORIENTERINGSSAKER 
  O1: Administrasjon 
  O2: Medlemssituasjonen – rekrutteringsarbeidet 

Møtet er enige om at vi må spisse profilen på vår Facebook-side – gjøre det 
tydeligere at det er vår side. Vi har gjennom Catrine Lie vært i kontakt med 
Irene Brodshaug om deres fagråd for KoH-lærere i Skedsmo kommune. Vi 
inviterer henne til dertil egnet forum for å se på mulige måter å samarbeide 
på. 
O3: Forslag til prosjekt – undersøkelse av hvor det blir av de uteksaminerte 
faglærerne. Vi ser på muligheten for å stable økonomi på beina til å få i gang 
et prosjekt. Catrine Lie ansvarer sammen med adm. 

 
Sak  29/16 ØKONOMI 
  Resultat for periodene mars/april og mai/juni 
   

Vedtak: resultat og balanse for mars/april og mai /juni 2016 tas til 
etterretning 

 
Sak  30/16      NORDISK SAMARBEID 
  Nordisk samråd: rapport fra Hege og Else 

Island: masterutdanning – fører til lav søkning til lærerutdanning. Setter i gang 
PPU. Læreplaner – går mer mot prosess og innhold. Innført nu struktur ift vårt 
fagfelt. 



   

Danmark: lokallag står for fall. Alt på nett. I gang med gymnasiereform – 
lignende som i Norge 
Finland: etter 7 år m bilde kan det velges videre. Ny plan for bildefaget neste 
år. VGS temabasert fenomenologisk. Basert på samarbeid.  
Vedtektene: Vintermøte på nett. Sommermøte fortsettes. Nordisk kurs i 
nåværende form avikles. Hvert land må selv avgjøre om de ønsker å arrangere 
noe. Bør sørge for å invitere til konferanser og lignende. Det utarbeides nye 
vedtekter for vedtak 2017 på Island. Norge er på tur igjen 2019. 

  NST: Catrine er på det årlige møtet, i år på Færøyene 
 
Sak  31/16  VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 

KDA – hva skjer?  
Vet vi noe om hvordan det har gått med oppstart rundt om i landet? I Bergen 
har det vært litt kaos – for liten plass til alle de som ønsker å gå på linja. 
Luksusproblem!. Buskerud: i Drammen søker de om enda en klasse – stor 
søkning. Men, det er planer om å kjære ned på Musikk og KDA.  
Vi har ikke hørt noe fra andre steder i landet. Etter hvert må vi få inn 
reaksjoner 
Styret diskuterte hva vi skal tilby av kurs. Det er flere muligheter; kurs ute i 
distriktene, og kurs i forbindelse med KDA-konferansen. 
 
Vedtak: Vi tilbyr kurs til fylkene, og eventuelt kurs i Oslo i forbindelse med 
KDA-konferansen. 
 
Design og håndverk: Litt delte meninger i styret om hvor bra forslagene er. 
Enighet om at det er flere sider ved forslaget som gir grunnlag for bekymring – 
bl a for trearbeidsfag og interiør og utstillingsdesign. I debatten ser det også ut 
til at det er stor bekymring blant lærerne. Vi må forberede oss godt til 
høringsarbeidet. 

   
Sak  32/16 SITUASJONEN FOR K&H I GRS 

Stortingsmelding 28 skal behandles i Stortinget i oktober. Vi har fortløpende 
samtaler med politikere om saken. Vi bør komme med en sterk melding nå om 
hva vi mener er det mest sentrale for oss i meldingen. 
 
Vedtak: administrasjonen utarbeider et forslag som sendes ut til styret for 
innspill med frist 16. september.   

 
Sak  33/16 FORM  
  

Nr. 5 / 17 – Vurdering for læring 
Det meste på plass. 
Forslag fra styret: snakke med faglærerstudent om sitt møte med vurdering i 
praksis/første arbeidsår. 

  
Nr. 1 / 17 – Designprosessen 
Avtaler: Reportasje Fyrstikkaleen skole, Lampedesign (undervisningsopplegg) 



   

Ingunn Halland, PPU Bergen. Utdrag av eksamensbesvarelse om kollektive 
estetiske læringsprosesser.  
Mulige:  Hanne Ruth Eikill – MA designprosess med vekt på idefase. 

               Katinka Dyste 
               Benedikte Steinkjær – MA – designkompetanse for en bærekraftig fremtid. 
               Birthe D. Nilsen, Rothaugen skole – presentasjon/utstilling 

Forslag fra styret: 
Ragnhild Vaaler Furulund og Hege Synøve Kolstad Evensen. Blogg: 
http://visuellkompetanse.blogspot.no/ 

        Dagfinn Aksnes – sirkulær designprosess 

        Snakke med rutinerte designere?  

        Monica Hestad – branding, visuell profil: http://www.brandvalley.no/ 

        Snøhetta – rollebytter, strategi 

Kari Bucher (daglig leder i Grafill) – uttalt seg om “ hva er design og hvilke 
verdier kan vi skape med design” (logo, Bane Nor) 

  

Nr. 2/ 17 – Fysiske læringsmiljø 

Avtaler: Else skriver artikkel basert på Ph.D  

Høre med Bodil – MA “Trearbeid og treverksteder i grunnskolen” 

Forslag fra styret:  

Eksempler på skoler der verksteder og materialer blir prioriterer. Bråtejordet 
skole, Skedsmo. Intervju med rektor?  

Evt moteksempel – skole i Frogn – ikke satsing på verksteder. Intervju?  

Liv Borge Bull – Haugenstua skole 

Utenfor klasserommet – naturen, skolegården, samarbeid med  barnehage 
(Hege) 

Leif D.  Houck – Dagslys, skole 

Hva gjør gode rom og god organisering med undervisningen?  

Udir – fysiske læringsmiljø 

Design og håndverk – bredt – organisering.  

  
 
 
 

http://visuellkompetanse.blogspot.no/
http://www.brandvalley.no/


   

Sak  34/16 SEF 
Ingvild og Hege hadde møte med styreleder i SEF, Signe Kalsnes den 9. 
september. Signe ble bedt om å gjøre rede for sin visjon for SEF og Seilduken. 
Fusjon med FKS, (bli toneangivende).  Derfor må omfanget av ledelse må 
vokse. Det å klare å få til møteplan som forholder seg til lagenes møteplaner 
er for ”vanskelig”.  
Hvis vi ønsker å ikke samarbeide videre med SEF må vi finne ut hvilke 
konsekvenser det får for oss ved en eventuell overgang til FKS. 
 
Vedtak: vi undersøker mulighetene for å melde overgang til FKS, mulige 
konsekvenser mht økonomi. 

   
Samlokalisering/flytting.  

  Dato for innflytting er satt til 1. mars 2017 
Etter initiativ fra FKS er det opprettet fire samarbeidsgrupper innfor 
flytting/samlokalisering i Seilduken. Styreleder og daglig leder har forespurt 
Else Lefdal og Catrine Lie om å delta i dette arbeidet, og foreslår at vi fordeler 
oss slik: 
1) Utvikling av felles strategi og initiativ til samarbeidet med Kulturtanken. 

(Ingvild Digranes) 
2) Overordnet visjon for huset (Seilduken)og fellesprosjektet, og navn på 

stedet. (Else Lefdal) 
3) Utarbeidelse av program for åpningen/lanseringen og aktivitet. (Catrine Lie 

og Bibbi Omtveit) 
4) Tekniske og praktiske fellesløsninger. (Lennart Johansson) 
 
Vedtak: styret oppnevner representanter ift forslaget. 
 

 
Sak  35/16 MØTEPLAN 2017 
   

Vedtak: forslag til møteplan vedtas  
 
Sak  36/16 EVENTUELLT 
  Ingen saker til eventuelt. 
 
Møtet heves 11.45 
 
 


