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FAU i formgivingsfag

FAU skal også arbeide med kompetanseu-
tvikling, arrangere kurs og fagsamlinger 
for lærerne i fylket. Vi skal medvirke til å 
utvikle et tolkings- og vurderingsfelleskap 
i faget ut fra fagets egenart og samarbeide 
med universitets- og høgskolemiljø og an-
dre kompetansemiljø om tilbud om komp-
etanseheving.Vi har helt siden starten hatt 
fagsamlinger hver termin, med vurdering, 
kompetansemål og eksamen som tema. 
Alle fylkets formgivingslærere får tilbud 
om å delta. Vi hadde nylig en fagsamling 
med eksamen som tema, hvor Astri Eline 
Asheim fra Rosenvilde vgs. i Bærum var 
invitert til å holde foredrag om hvordan 
de avvikler eksamen i Akershus fylke, 
og Bente Ellingsen fra eksamensnemda i 
Hordaland oppsummerte nemdas erfaring-
er fra i vår. Dette dannet grunnlag for en 
diskusjon om hvorvidt vi skulle fremme 
forslag til endringer av retningslinjer i vårt 
fylke for skoleåret 2012/13.
 
Det er inspirerende og utviklende for alle 
med erfaringsutveksling og også nødv-
endig for utvikling og kvalitetssikring.  Vi 
har prøvd å følge opp ønsker fra faglær-
erne i fylket og har hatt kurs i Adobe-pro-
grammene Photoshop, Illustrator og In-
Design. Vi har også hatt kurs i SketchUp, 
som er 3D tegneprogram, som de fleste 
etter hvert kjenner til. Det største prob-
lemet for oss faglærere er å få tid til å sette 

oss ned, i etterkant av et kurs, og øve på 
det vi har lært. Noen av kursene kommer 
vi muligens til å ha oppfriskningskurser 
i. Kurs i dyptrykk og silketrykk har vi 
også arrangert. På silketrykk-kurset fikk 
vi låne Kunsthøgskolen sine verksteder. 
Det har vært flinke og entusiastiske ledere 
og medlemmer i FAU-utvalget helt siden 
starten, som har arrangert fagsamlinger 
hvor vi blant annet har vært på Voss og 
besøkt kulturverkstedet Magasinet Tvil-
demoen. Her åpnet keramikere, malere, 
grafikere og designere verkstedene og at-
elierene for oss.

Input i en travel hverdag 
Vi har vært på Stord og besøkt møbeld-
esigneren Olav Eldøy og på omvisning i 
Stord gamle fengsel, som brukes til utstill-
inger. Fengselet huser også en restaurant, 
hvor vi avsluttet dagen.  I fjor høst besøkte 
vi USF-verftet i Bergen, som har minst 80 
atelierer og en mengde andre kulturelle 
foretak. 10 kunstnere åpnet atelierene for 
oss og fortalte hvordan de jobber. Fornøyde 
formgivingslærere fra hele fylket reiste 
hjem med ny optimisme på fagets vegne 
og kanskje en unik ny kopp i vesken....  

Nå i høst åpnet Bergen arkitektskole 
dørene for oss, med omvisning og fore-
drag om skolens filosofi og virksomhet. 
Fylkets formgivingslærere fikk prøve seg 

Faglig arbeidsutvalg i formgivingsfag (FAU) i Hordaland fylkeskom-
mune opprettet i 2006 faglige arbeidsutvalg for alle fag i den vide-
regående skole.  Hvert utvalg har fire medlemmer: Leder, nestleder 
og to utvalgsmedlemmer. Fylkeskommunen frikjøper leder og nes-
tleder fra skolene, med henholdsvis 20 % og 10 %. For de andre med-
lemmene av utvalget får skolene en kompensasjon for vikar i forbin-
delse med møter i FAU. Vår rolle er å være et rådgivende organ for 
opplæringsavdelingen i fylket, uten å overta skolenes ansvar innenfor 
vårt område.

som studenter. Det ble holdt en workshop, 
med de samme oppgavene som studentene 
får første studiedag. Vi bruker både interne 
og eksterne kursledere. FAUs ønske for 
disse kurs- og fagdager er å motivere og 
engasjere faglærerne i våre fag. Inspirerte 
lærere gir, som forskning viser, motiverte 
elever. Og dette fører igjen til at rekrut-
teringen av elever til våre fag styrkes. Det 
siste vi har arrangert, er kurset Glassklart, 
en innholdsrik introduksjon om glass og 
materialets muligheter og begrensninger. 
En ny teknikk og et nytt materiale for de 
fleste av oss.
   
Jeg overtok som leder av FAU formgiving 
i Hordaland i høst, men har vært nestleder 
og medlem i mange år. Jeg har helt siden 
reformen ble gjennomført i 2006 trodd at 
det var FAGLIGE ARBEIDSUTVALG i 
alle landets fylker, men slik er det ikke. 
Ifølge fylkesleder for alle FAU-ene i 
Hordaland fylke er det kun Sør-Trøndelag 
som har en lignende modell som i Horda-
land. Tenk hvor fantastisk det hadde vært 
om alle landets 19 fylker hadde faglige ar-
beidsutvalg eller lignende fora! Vi kunne 
ha stått mer samlet som faggruppe på 
landsbasis, om faggruppene i alle fylkene 
hadde kommunisert for en felles agenda. 
Dessuten kunne vi ha hatt kurs på tvers av 
fylkesgrensene. FAU formgiving i Horda-
land ønsker å få kontakt med andre fylker. 
Jeg begynte i vår å sjekke litt ut om hvor 
mange elever det var på landsbasis på hver 
skole og hvor mange elever de hadde i 
hver klasse. Men oppgaven ble for stor.
Stafettpinnen sendes videre. 

Formgivingsgruppen FAU i Hordaland hører 
tekstilkunstner Åse Ljones fortelle om arbei-
dene sine.


