
   

 
 

Referat 
Styremøte i Kunst og design i skolen 

  
11.09.15 kl 17.00 – 20.00 og 12.09.15 kl 10.00 – 14.00  

 
Til stede: Ingvild Digranes, Else M Lefdal, Eivind Moe, Iselin Bjelland, Catrine Lie, Hege 
Berentsen.  
Ikke til stede: Janne Heggvoll, Benedicte Steinkjer 
I tillegg deltok: Lennart Johansson (daglig leder), Bibbi Omtveit (redaktør)(fredag), Bodil 
Hage Hansen (redaktør)  

 
Saksliste: 
Sak  29/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

Godkjenning av referater fra styremøtene 24. og 25. april 2015. 
Vedtak: referater fra styremøtene 24. og 25. april 2015 godkjennes 
 

Sak  30/15 ORIENTERINGSSAKER 
 O-1 orientering om arbeidet med nytt medlemsregister 
 Det er opprettet kontakt med den danske leverandøren Speedware. Vår jobb 

nå er å sette opp en mest mulig utfyllende kravspesifikasjon, som grunnlag for 
videre drøftinger med Speedware. 

  
O-2 orientering om flytteplanene.  

 Det foreligger pdd to alternativer for Seilduken – et (alt. 1) som innebærer at 
hele arealet (to seksjoner) tas i bruk, og et (alt. 2)hvor bare en seksjon kan 
brukes. Det virker som om departementet ønsker at vi går for alt. 1. Uansett 
blir det ikke aktuelt med flytting før sommeren 2016. Vi har forlenget vår 
leieavtale med Musikkrådet frem til 30. juni 2016. 

  
O-3 orientering om driften av administrasjonen.  
 Fra 1.9.2015 er stillingsprosenten for redaktør av FORM justert til 100%, men 
stillingsprosenten for daglig leder er justert til 50%. Bibbi Omtveit går ut i 
foreldrepermisjon fra 13.9.2015, og Bodil Hage Hansen trer in som vikar fra 
14.9.2016. Vikariatets varighet er frem til august 2016. 
 

 O-4 Logo-konkurranse 
 Den logoen vi har er lite anvendelig, og vi ønsker derfor ny logo. Vi hadde en 

halvveis avtale med Per Farstad hos Designinstituttet om mulighet for en 
studentkonkurranse for deres studenter. Dette passet likevel ikke, så vi går nå 
for å utlyse en åpen studentkonkurranse. Administrasjonen utarbeider et 



   

konkurransegrunnlag og utlysning. Eivind bidrar med logo-spesifikasjon. Hva 
som skal være premie må diskuteres i styret (per epost). 

  
 
Sak  31/15  FORM 
  Orientering om kommende nummer: nr 4/15 og 5/15. 

Planlegging av utgivelser i 2016. Her tilkom en endring fra den forrige 
utgivelsesplanen; FORM feirer 50 år i 2016, og vi lager nr 3/16 som 
jubileumsnummer. Temaer etter dette skyves derfor et nummer frem. 

  Presentasjon av vikarierende redaktør Bodil Hage Hansen  
 
Sak  32/15  HJEMMESIDEN OG SOSIALE MEDIER  
  Orientering om arbeidet med hjemmeside og sosiale medier. Vi må avvente 
  hvordan det blir med hjemmesiden i forbindelse med at vi innfører nytt  
  medlemsregister. 
    
    
Sak  33/15      ØKONOMI 
  Resultat og balanse per 30. juni 2015 er forsinket fra regnskapsføreren.  

Vedtak: Resultat og balanse per 30. juni 2015. sendes på epost til styret for 
kjennedom når det foreligger fra regnsaksføreren. 

   
Sak  34/15  NORDISK SAMARBEID 
  Rapport fra sommermøte i Nordisk samråd v/ Lennart 
   
Sak  35/15 VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 

Vi skal arrangere høringskonferanser i Oslo, Bergen og Trømsø. 
I Oslo prøver vi å få i stand samarbeid med HiOA (Liv Dahlin) og HiT(Jostein 
Sandven). I Bergen tar Hege Berentsen ansvar for gjennomføring. Vi søker her 
samarbeid med Fagutvalget for Formgivingsfag i Hordaland fylke v Elisabeth 
Folgerø, og eventuelt med Kunsthøgskolen i Bergen, PPU. I Tromsø søker vi 
samarbeid med UiT gjennom Eivind Moe. Tidspunkt blir i midten av oktober. 
Dato tilpasses lokalt. Forberedelser til høringskonferansene blir å klargjøre 
vårt standpunkt. Styret var enige i at forslaget fra Udir er bra. 
Administrasjonen står for forberedelsene i samarbeid med AU. Tidspunktene 
for høringene bør foreligge i løpet av uke 38. 
Vedtak: Kunst og design i skolen arrangerer høringskonferanser om 
Læreplaner for utdanningsprogram kunst, design og arkitektur i Oslo, 
Bergen og Tromsø medio oktober 2015. 
 

Sak  36/15  SITUASJONEN FOR K&H I GRS 
  Else Lefdal innledet om Ludvigsen-rapporten. 

Hun peker på at vi må se nærmere på inndelingen i fagområder, og at vi må 
sørge for å sette fokus på hva vårt fagfelt betyr for bl a bærekraft. 
Se vedlegg for organisering og arbeidsfordeling av høringssvaret. 



   

  Vedtak: Arbeidsoppgaver er fordelt og frist for innspill er satt til 20.  
  september. 
  Fordeling: 
  Hege og Else: pkt 2:1,2,3: undervisning og vurdering. Pkt 1.2.7: Fellesfagene 
  vgs. 
  Eivind: pkt 1.2: 3, 4 og 6 fagfornyelse 
  Catrine: pkt 1.2: 1 og 2 
  AU: pkt 1. (Ingvild), 4.(Iselin) og generell innledning(Lennart). 
   
Sak  37/15 SEF 
  Tirsdag 18 august ble det kunngjort at Rikskonsertene skal få endret sitt  
  mandat, og omorganiseres til å være ”ny nasjonal enhet for Den kulturelle 
  skolesekken”.  I den forbindelse ble organisasjonene (SEF og KDS) innkalt til et 
  møte i departementet for å bli informert og å drøfte hva vi kan bidra med inn i 
  den nye situasjonen. Vi (SEF og FKS) ble bedt om å komme med et innspil på 
  hvordan vi ser på vår fremtidige rolle. Dette innspillet ble sendt   
  departementet mandag 7. september. I denne prosessen kom vi (KDS) med 
  flere viktige innspill. Et av våre innspill som SEF valgte å ikke ta med, var vårt 
  ønske om at betegnelsen ”kunstnere” skulle erstattes av benevnelsen  
  ”utøvere” for ikke å ekskludere f eks håndverkere, arkitekter, designere eller 
  historikere (eller de nasjonale tilbyderne slik som museer). Dette ser vi på som 
  betenkelig, og våre representanter vil ta opp dette på neste styremøte i SEF. 
 
Sak  38/15 EVENTUELLT 
  Ingen punkter under eventuelt 
 
 
 
Møtet hevet kl 12.30 
 
Ref 
Lennart Johansson 
 
  
Vedlegg: 
  Fordeling oppgaver ludvigsen-høring 
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