
   

 
Referat fra styremøte i Kunst og design i skolen,  
Trondheimsvn 2, bygg J, (Spirehuset) Oslo, 23.09.11 kl 18.00 – 20.00 og 
24.09.11 kl 10.00 – 14.00 
 
Tilstede: Eivind Moe, Ingvild Digranes, Rolf Øidvin, Errol Fyrileiv, Else Margrethe 
Lefdal, Iselin Bjelland, Kari Doseth Opstad, Hilde Degerud Jahr og Kristin Aasgaard.  
 
Møteleder: Eivind Moe  
Referent: Kristin Aasgaard 
 
Sak  10/11 Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden 

Det var ingen merknader til referat fra styremøtet 01.04 og 02.04.11 
 

Sak  20/11 ORIENTERINGSSAKER 
• Daglig leder Kristin Aasgaard orienterte om budsjettansvar for Kunst og 

design i skolen. 
Organisasjonen har til nå fått tilskudd over Kulturdepartementets budsjett. 
Fra og med andre halvår 2011 vil tilskuddet bli gitt over 
Kunnskapsdepartementets budsjett. Organisasjonen har ennå ikke mottatt 
en formell informasjon om dette, men opplysningen er å finne i 
statsbudsjettet.  
Torunn Brotnow, daglig leder i Musikk i Skolen, har hatt samtale med 
Kunnskapsdepartementet om å få et møte der organisasjonene som er flyttet 
kan få et møte og presentere seg (FKS, MiS, KiS og KDS). 

 
• Nestleder i styret, Ingvild Digranes orienterte om møte med NOKUT  

8. september 2011 ved Høgskolen i Telemarks avdeling i Bø. Høgskolen 
i Telemark, Fakultetet for allmennvitenskaplige fag, Bø, og Fakultet for 
estetiske fag, folkekultur og lærarutdanning, Notodden, søker NOKUT 
(Kunnskapsdepartementets organ for godkjennng av doktorgradsutdanning) 
om å etablere en tverrfaglig doktorutdanning i kulturstudier. I forbindelse 
med søknaden kom NOKUT, sammen med en nordisk sammensatt gruppe 
av vitenskaplig kyndige til Bø på institusjonsbesøk. NOKUT ønsket å 
samtale med organisasjoner/etater i samfunns- og næringsliv som kan ha 
interesse av at en slik doktorutdanning kommer i gang. Kunst og design i 
skolen ble invitert og Ingvild Digranes møtte og uttalte seg på vegne av 
organisasjonen.  
På styremøtet informerte Ingvild Digranes om at NOKUT ønsket en mer 
konkret søknad med bla beskrivelse av hva slags stillinger 
doktorutdanningen skal kunne munne ut i, noe hun selv hadde påpekt under 
møtet. 
 

Sak  21/11    ØKONOMI 
• Daglig leder gikk gjennom resultat og balanse i Kunst og design i skolens 

regnskap pr 31.08.2011. Styret tok regnskap og balanse til etterretning. 
 
Sak  22/11  KUNNSKAPSLØFTET OG VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 



   

• Situasjonen for Studiespesialisering med Formgivingsfag 
Daglig leder deltar i arbeidsgruppen for Formgivingsfagskonferansen 2012 
som skal finne sted 13. februar 2012. I forbindelse med konferansen 
undersøker daglig leder hvor mange elever som deltar i studietilbudet på de 
48 skolene som nå tilbyr SSP med formgivingsfag.  
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har tatt kontakt 
for formalisering av ”Ildsjelprisen”. Styret ønsker at komiteen skal 
forankres i Kunst og design i skolen, siden organisasjonen har vært sentral i 
oppstarten og arbeid med nominering. Det er ønskelig at juryen lønnes av 
KKS. 
Kunst og design i skolen ser positivt på forslag fra Skoleetaten i Oslo 
om at Kunst- og håndverksskolen etableres som ny videregående skole med 
et kompetansesenter for håndverksfag. I skolebehovsplanen blir det 
foreslått at musikk/dans/drama fra Manglerud og Fagerborg samt 
studiespesialisering med formgiving fra Manglerud flytter hit med i alt 640 
elevplasser. Fra Holtet flyttes design og håndverk med 160 elevplasser. 
Skolebehovsplanen skal politisk behandles før jul 2011. Dersom forslaget 
blir vedtatt, bør dette berømmes med mulig pressemelding og honnør til 
Skoleetaten. 

 
Tilbakemelding fra Pedlex er mottatt om at innspill og intervjuer de fikk 
etter møtet vi hadde med dem 3. mars 2011 vil bli publisert på vilbli.no i 
nærmeste fremtid. Brynjulf Bøen, som er representant for eierne av 
vilbli.no, har informert om at nettstedet er under omarbeiding og at innspill 
om bedre synlighet for studiespesialisering med formgiving blir vurdert.  
 
Styret i Kunst og design i skolen ønsker at det blir bedt om et møte med 
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen i anledning at studiespesialisering 
med formgiving må bli et eget utdanningsprogram. 
 

• Situasjonen for Design og håndverk 
Tilbud om det yrkesfaglige utdanningsprogrammet Design og håndverk gis 
nå ved 121 videregående skoler. Erfaring viser at utdanningsprogrammet er 
i god utvikling, noe som blant annet kom frem ved skolebesøk på Vågen 
vgs forsommeren 2011. Noen skoler opplever motsetningsforhold mellom 
utdanningstilbudene. Else Margrethe Lefdal orienterte fra nylig arrangert 
konferanse i Trondheim om skolebygg. Der handlet det mye om bruk av 
glass og transparens. Å synliggjøre aktivitet skal bidra til likeverdighet 
mellom utdanningsprogram.  

 
Sak  23/11  KUNNSKAPSLØFTET OG SITUASJON FOR K&H I GRS 

• St.melding 22 (2010-2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter 
Læreplaner i nye valgfag, høring 
De nye valgfagene er: 
1) Produksjon for sal og scene — elevene skal sette opp en forestilling eller 
lage en film/video. 
2) Produksjon av informasjon — elevene skal lage og drifte en nettbasert 
skoleavis. 
3) Produksjon av varer og tjenester — elevene skal produsere og tilby 
konkrete produkter eller tjenester. 



   

4) Fysisk aktivitet og helse — elevene skal utforske egne fysiske 
forutsetninger og bli bevisst forholdet mellom fysisk aktivitet, kosthold og 
helse. 
5) Design og redesign — elevene skal utvilde kreativitet, 
håndverksferdigheter og miljøbevissthet. 
6) Forskning i praksis — elevene skal utvikle analytiske, faglige og 
formidlingsevner gjennom forskningsprosjekt på selvvalgte tema innen 
skolens fag. 
7) Internasjonale kontakter — elevene skal etablere kontakt med ungdom i 
andre land for å utveksle erfaring om tema innenfor RLE og samfunnsfag. 
8) Teknologi i praksis — elevene skal utvilde teknologisk kunnskap 
gjennom å konstruere og fremstille gjenstander ved hjelp av varierte 
materialer og teknologiske løsninger. 
 
Leder for læreplangruppen i Design og redesign er Gro Ebbestad. 
Tidsplan for første runde med utvikling av læreplaner i valgfag: 
Rundt 4. oktober 2011: Første utkast fra læreplangruppen legges ut på 
www.udir.no/valgfag. 
Rundt 1. november 2011: Endelig forslag til læreplaner fra 
læreplangruppene legges på samme nettsted. 
Rundt 1. desember 2011: Forslag til læreplaner, og endrede forskrifter 
knyttet til valgfagene, sendes på høring.  
Rundt 1. mars 2012: Høringsfrist og frist for å foreslå nye valgfag. 
Skolestart 2012: Fastsatte læreplaner er klare 
 
Styrerepresentantene i Kunst og design i skolen sender innspill til 
læreplangruppen for valgfaget Design og redesign via styreleder Eivind 
Moe. 
 
Mulig samarbeid med andre organisasjoner om kurs for ungdomstrinn. 
Organisasjonene Dans i skolen, Drama i skolen, Landslaget for 
medieundervisning, Musikk i Skolen og Kunst og design i skolen har 
diskutert å holde en felles kursdag for å sette fokus på 
ungdomsskolemeldingen, praktisk tilrettelegging, og nye valgfag.  
Styret i Kunst og design i skolen mener at det kan være interessant å være 
med på en halv kursdag som viser noe om hva nye valgfag kan være. 
Aktuell som kursleder for valgfaget Design og redesign er styreleder Eivind 
Moe. Organisasjonen må dekke honorar og utgifter til vikar.  
 

• Arbeid for gode rammevilkår 
Før styret arbeider videre med saken om muntlig eksamen, avventes 
avhandlingen til Eva Lutnæs om vurdering. Hun disputerer etter planen i 
desember 2011.  
 
Forhandlinger om leseplikt skal foregå våren 2012. Kunst og design i 
skolen har tidligere hatt møte med Utdanningsforbundet om leseplikt.  
Nå har man erfart hva Kunnskapsløftet representerer av merarbeid. 
Organisasjonen tar kontakt med Utdanningsforbundet på nytt angående 
saken og samarbeider om utforming av brev.  
 



   

Det ble foreslått å opprette en ildsjelpris for grunnskolen for å sette fokus 
på faglig arbeid. En arbeidsgruppe bestående av Ingvild Digranes, Eivind 
Moe, Kari Doseth Opstad og Iselin Bjelland skal diskutere kriterier, 
praktiske sider, hva skal prisen bestå av og økonomi. 
 

Sak  24/11 FORM  
• Orientering om FORM nr 4 – 11 og innspill til nr 5-11 og 1 – 2012 

Styret så gjennom FORM nr 4 – 2011,nylig ankommet fra trykkeriet. 
Det foreligger mye stoff som er aktuelt for nr 5 – 2011. Styret foreslo 
artikler om Norske turistveger, åpne landskap i skolebygg, rommet som 
rammefaktor for barns læring og prosjekt om leikestuer.  
Aktuelt stoff for FORM nr 1 – 2012 er intervju med Brent Wilsen og om 
skolebesøk på vestlandet, ulike prosjekter om redesign, doktordisputas ved 
AHO, referat fra skolebesøk i Finland, mulig artikkel fra konferanse i 
Umeå og artikkel som handler om resepsjonsteori; fra objekt til 
kunstobjekt. 

 
• Temanr. om arkitekturundervisning 

Søknader om midler er sendt til: Norske arkitekters landsforbunds 
støttefond, Utdanningsforbundets SNUF fond, Sparebankstiftelsen DnB 
NOR, Hans Herman Horns Stiftelse, Hans Thomas Grams stiftelse, Helle 
Bennetts Almennyttige fond, Anders Sveaas Almennyttige Fond, 
Utdanningsdirektoratet, Kompetansetilskudd fra Husbanken, Snøhetta, 
Norsk Kulturråd, Norsk Treteknisk Institutt. 
 
Daglig leder orienterte om kostnader og muligheten for underskudd på 
resultatetsregnskapet for 2011. Styret gikk likevel inn for å produsere 
temaheftet og sende det til alle grunnskoler og til videregående skoler som 
gir tilbudet studiespesialisering med formgivingsfag og design og 
håndverk. Temaheftet representerer mulighet for verving av nye 
medlemmer, er strategi for faglig utvikling og for markedsføring av 
organisasjonen. 

 
Sak  25/11 SEF  

• Styreleder og daglig leder orienterte om møte i SEF 07.04.11. 
SEF har ikke mottatt offentlige midler til støtte for organisasjonen. Verken 
Musikk i Skolen, Kunst i Skolen eller Kunst og design i skolen kan avse 
midler til organisasjonsarbeidet i SEF. Arbeidet blir derfor lagt på is inntil 
videre. 
 
 

Sak  26/11 ANSATTES FREMTIDSPLANER  
Daglig leder orienterte om ansattes planer når det gjelder pensjonering med 
AFP. Styret diskuterte behov for nyansettelser og ga sin tilslutning til å ansette 
ny medarbeider i 50 % stilling fra 1. september 2012. Det er ønskelig at 
nyansatt blir ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Nordisk Kurs i 
Norge i 2014.  
 

Sak  27/11 PLANLEGGING AV MØTER VÅRSEMESTERET 2012 
Neste styremøte er 11. og 12. november 2011. 



   

Styremøtene våren 2012 planlegges til 20. og 21. januar, og til 27. april. 
Landsmøte i Kunst og design i skolen finner sted lørdag 28. april. 
Valgkomiteen som består av Greta Fornes og Liv Merete Nielsen innkalles til 
styremøtet 20. januar.  
NST-møtet våren 2012 skal etter planen finne sted på Færøyene, men endelig 
avgjørelse om sted avventes. 

 
Sak  28/11 EVENTUELT   

Praksislærere i Kunst og håndverk 
I Tromsø ser det ut til at skolene bryter forskriften om lovfestet timetall i Kunst 
og håndverk. Ved flere skoler blir det undervist én time i uken og forsvarer det 
med bruk av periodeundervisning, juleverksteder med mer. Praksiskonsulenten 
ved Universitetet i Tromsø har vanskeligheter med å finne praksislærere fordi 
ingen dekket kravene om faglig kvalifisering med minumum 30 studiepoeng og 
undervisning i kunst og håndverk 5 timer pr uke. Det paradoksale er at det 
finnes lærere med faglærerutdanning, men det viser seg at de ikke underviser i 
K&H. 
Kari Doseth Opstad ønsker å sende en bekymringsmelding til fylkesmannen i 
Troms og be om at saken blir undersøkt. Det er viktig å følge med på rapporten 
til Anne Bamford, som kommer i nærmeste fremtid. Det er ventelig at hun 
kommer inn på problemområdet i rapporten. 
Styret ser det som en mulighet å sende ut en pressemelding når rapporten 
foreligger. 
 
Nytt webhotell for Kunst og design 
Organisasjonens nettsider er flyttet til nytt web-hotell; Domeneshop. Styret 
oppfordres til å følge med på nettsidene og melde fra om uregmessigheter. 
 
Nordisk Samarbeid 
Ingvild Digranes deltar på NST-møte/seminar i Finland, 21.–23. oktober 2011. 
HiOA dekker utgiftene. 
Rolf Øidvin informerte fra siste møte i Nordisk Samråd og om NK i Finland. 
NK 2012 skal være på Island;  2. juli til 7. juli.  
I Nordisk Samråd har de bestemt at representantene selv skal betale for 
oppholdet på vintermøtene. 
 
 


