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Referat  
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Trondheimsveien 2, Oslo 

Møteleder: Ingvild Digranes 
Referent: Lennart Johansson 
 
Sak  39/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjenning av referat fra styremøte 12-13.09.2014 
Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

  Forslag til vedtak: Referat fra styremøte 12-13.09.14 godkjennes. 
 
Sak 40/15 ORIENTERINGSSAKER 

O-1 Situasjonen i styret – permisjonssøknad fra styreleder 
Styreleder Ingvild Digranes har levert en permisjonssøknad gjeldende fra 
1/12-15. 
O-2 Orientering om daglig drift ved kontoret 
Stillingsprosenten mellom redaktør/daglig leder – har vi penger til å utøke den 
samla prosenten? 
O-3 LOGO-konkurranse 
Vi ser på forslag fra administrasjonen – er en navneendring aktuell? 
Diskusjonen om navn må fortsette. 
O-4 Design og håndverk 
Gro orienterer om fagrådets arbeid (hun sitter ikke der). Det skjer fint lite – 
ingen vet hva dette munner ut i. 

 
Sak 41/15 FORM 

 Orientering om FORM nr 1/15 og 2/15. 
 Bodil kommenterte noen av artiklene i 5/15 og informerer om nr 1/16 og 

2/16.  
1/16: Materialitet. Det er behov for å lage noe om verkstedsforskrifter – både 
sikkerhet og krav til utstyr og størrelse.  Vi skal ha med noe om duodji.  

 Materialitet tradisjonelle vs moderne.  
 2/16: Forskning. Både om ulike forskningsprosjekter, og om at det forskes og  
 hvorfor det forskes. Om forskningsbasert undervisning i skolen. Hva betyr det 

å drive forskningsbasert undervisning?   



   

 

  FORM nr 3/16 skal være et jubileumsnummer – derfor må hele redaksjonen 
(styret) i sving allerede nå. Ideer og innspill.  

 
Sak 42/15 ØKONOMI 

Resultat  og balanse per 31.08.2015 
Vedtak: Resultat og balanse i Kunst og design i skolens regnskap per 
31.08.2015 tas til etterretning. 
 
Anskaffelser 
Vedtak: administrasjonen ser etter beste data løsning innenfor en rimelig 
økonomisk ramme. 
 
Utøking av samla stillingsprosent. 
Vedtak: samla stillingsprosent utøkes til 170%, i første omgang frem til 
1.7.16. 
 
Justering av medlemskontigent. 
Vedtak: medlemsavgiften for vanlige medlemmer og skoler økes med 100.- 
per år til 500.-/år. Medlemsavgiften for studenter og honnør økes med 50.- 
per år til 300.-/år. 

 
 Arbeid med Budsjettsøknad for 2016 
  Departementet har ikke kommet med noen retningslinjer for hvordan det skal 
  gå føre seg etter at vi er flyttet over på fast post. Vi ser likevel kort på forslag 
  til budsjett for 2016. 

Vi har et handlingsrom for å øke aktiviteten. Dette må det føres en diskusjon 
om frem til neste styremøte da budsjettet for 2016 skal vedtas. 
Grasrotandelen? Kan vi være med der?   

 
Sak 43/15 NORDISK SAMARBEID 

Det foreligger en kort rapport fra Ingvild Digranes fra NST sitt møte i Danmark  
i oktober. 

 Ingvild var på NST-møte i oktober. Ingvild forteller om tilstanden i de andre 
Nordiske landene. 

 
Sak 44/15 SEF 
 Styreseminaret. 
 Styret oppsummerte fredagens felles styreseminar.  

 Vi må knytte nærmere bånd med andre organisasjoner.  

 Arbeidet fremover må sikte seg inn på å utrede hvor vi skal være, og 
hvordan vi kan fortsette å være det vi ønsker å være – en uavhengig 
fagpolitisk interesseorganisasjon. 

 
Vi må se oss om etter nye samarbeidspartnere:  
NHO, LO, bransjeorganisasjoner, fagforeninger, teknologiorganisasjoner, 
utdanningsinstitusjoner andre skolefag? 
Tenketankene kan også være aktuelle. 



   

 

Vi kan se på hva som er å hente i næringsdepartementet. 
Vi må se oss om etter nye finansieringskilder. 

  
  Samlokalisering – vi har ikke fått noe mer informasjon siden sist. 
 
 Arbeidsutvalget gis i oppgave å sammenfatte denne diskusjonen. Det skal 

være hovedpunkt på neste styremøte. 
 
Sak 45/15 KUNNSKAPSLØFTET OG VÅRE FAGS SITUASJON I GS 
 Høringssvaret på Ludvigsen-utvalgets rapport NOU 2015:8 
 Styret oppsummerrte arbeidet med høringen. Høringsarbeidet fungerte godt, 

og styret bidro på en foredømmelig måte. 
 Vi har også deltatt i arbeidet med innspill fra SEF til departementet angående 

arbeidet med ny nasjonal enhet for den kulturelle skolesekken. Også dette 
arbeidet fungerte godt. 

 
Sak 46/15 KUNNSKAPSLØFTET OG VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 
 Høringssvaret Kunst, design og arkitektur. 

Vi oppsummerte arbeidet med høringen. Arbeidet med høringen har ført oss 
ut i landet på en måte vi ikke har klart på mange år. Vi har gjennomført 
høringsmøter i Oslo, Bergen og Tromsø, med til sammen over 50 deltakere.  
Stor interesse for den nye linja i Bergen. Det samme rapporteres fra 
Kristiansund og Drammen. 
Utfordringen fremover er hvordan vi skal arbeide med å knytte oss nærmere 
til ulike nettverk innenfor både grunnskole og vgs  

 
 
Sak  47/15    EVENTUELT 
   
   

 
 
 


