
   

 
 

Referat  
styremøte i Kunst og design i skolen 

  
11.11.2016 kl 17.00 – 20.00 og 12.11.2016 kl 10.00 – 14.00  

 
Til stede: Hege Berentsen, Eivind Moe, Catrine Lie, Gro Ebbestad, Lennart Johansson og 

Bibbi Omtveit (fredag) 

 
saksliste: 
Sak  37/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjenning av referat fra styremøte 9-10.09.2016 
 
Sak  38/16 Orienteringssaker 
  O-1: Administrasjonen 

O-2: Landsmøte 2017 
  O-3: Medlemssituasjonen – rekrutteringsarbeidet 

O-4: Forslag til prosjekt – undersøkelse av hvor det blir av de uteksaminerte 
faglærerne – status 
O-5: Barne- og ungdomskonkurranse i samarbeid med husfliden: 
Trekonkurransen. Status. 
O-6: rapport fra Catrine Lie om arbeidet med planene for 
faglærerutdanningen. 

 
Sak  43/16 form  
 

Sak  39/16 Økonomi  
  Resultat og balanse juli/august. 
  Budsjettforslag 2017 
  Budsjettarbeidet innfor 2017 
 
Sak  40/16     Nordisk samarbeid 
 
Sak  41/16  Våre fags situasjon i Vgs 
   
Sak  42/16 Situasjonen for K&H i Grs 
 
Sak  44/16 SEF 
 
Sak  45/16 Eventuelt 
 
 
 



   

Dagsorden: 
 
Sak  37/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: innkalling og dagsorden godkjennes 

Godkjenning av referat fra styremøte 9-10.09.2016. 
Vedtak: referat fra styremøte 9-10.09.2016 godkjennes 

 
Sak  38/16 Orienteringssaker 

O-1: Administrasjonen 
O-2: Landsmøte 2017. Valgkomitén bør komme tidlig i gang. De blir kontaktet 
av administrasjonen. 
O-3: Medlemssituasjonen – rekrutteringsarbeidet. Medlemstallet er 
noenlunde stabilt. Det er å merke seg at det er først og fremst skoler og 
institusjoner som melder seg ut, mens det er først og fremst 
personmedlemmer inn.  
O-4: Forslag til prosjekt – undersøkelse av hvor det blir av de uteksaminerte 
faglærerne – Vi fortsetter å se etter finansiering. 
O-5: Barne- og ungdomskonkurranse i samarbeid med husfliden: 
Trekonkurransen. Konkurransen er nå utlyst. De første påmeldingene er 
kommet in. 
O-6 Rapport fra arbeidet med faglærerutdanningens programgruppe. Bl a 
spørsmål om navn – det er foreslått Faglærerutdanning i kunst, håndverk og 
design. 

 

Sak  43/16 FORM 
  Annonser 

Vi tilbyr de som annonserer på hjemmesiden vår å legge ut annonsen på FB-
gruppen til KDS.  
Ok, men annonsører må ha faglig relevant innhold for medlemmene. Må 
heller ikke bli slik at medlemmene opplever av innholdet på FB kun er 
salgsannonser.  Alle salgsannonser som ikke har gått via oss, slettes. Gi gjerne 
en forklaring/begrunnelse for hvordan den slettes, med invitasjon til å 
annonsere i FORM/vår hjemmeside.  

 
FORM nr 1 / 17 Designprosessen 
Lennart: 
- noe om bærekraftig design 

- Industridesign/versus produktdesign.  

Hege:  
- Olsvikåsen vgs. KDA – design av sittemøbel. Vera & Kyte. Ta kontakt med 

Anita og Hilde.  

- Liv Støldal – fashion designer. God tilnærming til prosess. Antropologisk 

tilnærming til designprosessen. HAIK.   

 
 

FORM nr 2 / 17 Fysisk læringsmiljø 



   

Eivind:  
– Skriver om verksteder ved Vasa Övningsskola.  
Lennart:  
- Vil utbrodere HMS-artikkelen  som Bodil skrev.  

- Kunst i skolen – Bjørg. Kartlagt kunst/utsmykning i skolen.  

 
Hege:  
- Amalie Skram vgs. Mye kunst på veggene. Hvem tar avgjørelsene/velger ut 

kunst? Plassering.   

- Prosjekt, kartlagt kunst på videregående skoler i Bergen. 

Gro:  
- Fengsel i Halden. Utsmykning. Masteroppgave. Hvem tar 

avgjørelsene/velger ut kunst? 

 
- Kona til Morten Krogh – utsmykning, Drammen vgs. Frosta vinduer. 

Utsmykning/kontekst/samsvarer med aktivitet. Integrert utsmykning som 

har med aktiviteten i rommet/miljøet.  

 
Catrine:  
- Komb. Med annonsører. Leverandørliste, anbefalt. Redaksjonell reklame.  

Vi skal være varsomme med å gjøre dette.  
 

Meninger?  
Alf Howlid? Annichen Hauan? – Nettverk for morgendagens skole. Debatt om 
hvordan skoler skulle utformes.  Baseskoleproblematikk - praktiske fag.  

 
 

FORM nr 3 / 17 Norden 
Innhold: Fagenes situasjon i de ulike landene. Struktur, faget/fagenes historie 
(kort), lærerkompetanse, verksteder/utstyr, innhold.  

 
Sverige: snakker om å innføre estetiske emne som obligatorisk fag i vgs.   
Finland – verksteder – eksempel fra Eivind, Vasa Övningsskola. Åbo Akademi – 
faglærerutdanning.  
Si noe om verkstedssituasjonen i Finland. 

 
Fagenes situasjon i Norge – Bibbi og styret. Deling av faget. Hvorfor mener vi 
et samlet fag fungerer? Hvorfor ønsker vi ikke å dele faget? Vår modell: tre 
hovedområder. Må spisses og jobbes videre med. Si noe om koblingen 
mellom disse – sier samtidig noe om styrken med å ha faget samlet.  

 
Generelle kommentarer:  
Eivind: mer kunst i bladet. Mange kunstnere er kritiske til undervisninga i 
skolen. Hva er god kunstundervisning? Konstruktivt. Engasjere kjente 
kunstnere: Melgaard. Irma Salo Jæger, Vebjørn Sand,  Leonard Richard.  

 



   

Bra med refleksjon i bladet, men kan gjerne ha mer bilder/illustrasjoner. (ref 
til nr. 5 / 16 som er et tungt, teoretisk nummer).  

 
Eivind: Denis Dutton, kunst og evolusjon 

 
Sak  39/16 Økonomi  
  Resultat og balanse juli/august. 
  Vedtak: Resultat og balanse juli/august 2016 tas til etterretning. 
  Budsjettforslag 2017 
  Vedtak: Budsjettforslag 2017 vedtas. 
  Budsjettarbeidet innfor 2017 

Det er kommet ønske fra SEF om at det skal lages felles budsjettsøknad fra 
SEF, ikke som tidligere at det var separate søknader fra 
Medlemsorganisasjonene. Hva mener vi om det? (se vedlegg)   
Vedtak: en felles budsjettsøknad fra SEF kan godtas av KDS under forutsetning 
av at medlemsorganisasjonenes budsjetter og økonomi klart fremkommer i 
søknaden. 

 
Sak  40/16     Nordisk samarbeid 

Vintermøte i Nordisk samråd.Det skal ikke lenger holdes vintermøte. Det blir 
ny ordning med sommermøte 
Referat fra årsmøte i Nordisk sløyd- og tekstillærerforbund. Catrine var på 
møtet på Færøyene. Få som deltok. Island og Finland kom ikke. Fremtiden for 
NST skal diskuteres på neste årsmøte i Finland. Norge har tatt på seg å drive 
hjemmesiden. Ligger nede for øyeblikket.  
Vedtak: Vi må arbeide for å samkjøre NS og NST. Vi vil foreslå at det i 2019 
arrangeres Nordisk konferanse for bild og sløjd i Norge. 

 
Sak  41/16  Våre fags situasjon i Vgs 
  Læreplankurs.  

Vi har invitert til kurs ifm KDA-konferansen. 
Vi må sørge for at det er gode nok kursledere/foredragsholdere. Knytte det til 
det som skjer på konferansen av faglig input. Kurs/seminar – innhold: 
læreplananalyse og studieprogresjon. Dette skal komme frem i invitasjonen 
som blir sendt ut og på vår hjemmeside. 
Vi er i ferd med å gå ut med invitasjon til fylkene og noen nettverk. 

   
Sak  42/16 Situasjonen for K&H i Grs 

Stortingsmelding 28 er vedtatt. Dessverre vant ikke forslaget om ikke å dele 
KoH-faget frem. For oss er det å arbeide mot en slik deling nå det viktigste. 
KDS må melde fra om at vi skal være med i arbeidet fremover, og fortsette 
arbeidet med å argumentere for hvordan håndverksdelen skal styrkes. Vi må 
ha en strategi for hvordan vi forholder oss hvis det blir vedtatt at faget skal 
deles. 
  

 
 



   

Sak  44/16 SEF 
Det har til nå vært møter i noen av gruppene som skal forberede flytting til 
Seilduken. Vi får rapporter fra de som har deltatt. 
Ingvild og Lennart har orientert seg ift å flytte over fra SEF til FKS. Lennart har 
vært i kontakt med avd dir Bjørn Erik Rasmussen i avd for finansiering og 
tilskuddsforvaltning, Udir. Udir vil ikke ha noen synspunkter på dette. De 
forholder seg til politiske myndigheter (kunnskapsdepartementet). Hvis vi 
skulle flytte på oss, vil det bli behandlet av departementet på grunnlag av vår 
rapport i ettertid. 
Uansett må en ev. overgang skje via årsmøtene i SEF og FKS. 
Saken ble avsluttet uten vedtak 

 
Sak  45/16 Eventuelt 
  Ingen saker til eventuelt. 
 
 
 
 


