
   

 
Referat fra styremøte i Kunst og design i skolen  
Trondheimsvn 2, bygg J, (Spirehuset) Oslo, 09.11.12 kl 17.00 – 20.00 og 
10.11.12 kl 10.00 – 15.00.  
 
Tilstede: Eivind Moe, Errol Fyrileiv, Iselin Bjelland, Else Margrethe Lefdal (vara for Rolf 
Øydvin)  
Fra administrasjonen: Lennart Johansson og Kristin Aasgaard. 
 
Forslag til møteleder: Eivind Moe 
Forslag til referent: Lennart Johansson 
Vedtak: 
Møteleder: Eivind Moe 
Referent: Lennart Johansson 
 
Sak  34/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjenning av referater fra styremøtene 14.09.12 og 15.09.12 
 Til referatet fra 14/15.09.12: Errol Fyrileiv deltok på møtet – tilføyes i 
referatet. 
 

Sak  35/12 ORIENTERINGSSAKER 
• Orientering om daglig drift ved kontoret.  

Lennart orienterte om driften – alt er på stell! 
 

• Sosiale medier – hjemmesiden, facebook m.m. 
Kristin gjorde rede for planene for nettsiden. Den skal moderniseres, men 
vi har ikke kommet så langt enda. Det er ryddingen som er det viktige, og 
at det som ligger inne er på riktig sted. Kristin er i gang med arbeidet på vår 
egen hjemmeside, og har hatt et arbeids- og utviklingsmøte med Per Arild 
Skorgen. 
Det er forslag fra daglige ledere i SEF om kursing i sosiale medier, 
finansiert gjennom SEF.  

 
Sak  37/12  ØKONOMI 

• Resultat og balanse i Kunst og design i skolens regnskap pr 31.10.12.  
Vi har god styring på budsjettet, og ligger per 31 oktober på pluss 222 992.-
Kostnader fremover: trykk og porto for nr 5, lønn nov – des.  
Inntekter: kontingent mellomledd, utenlandske + purringer, noe refusjon fra 
SEF, overskudd fra Formgivingsfag12 (ca 5000.-) 
 

Sak  36/12    STYRETS ARBEID 
• Lederen har flyttet! Konsekvenser? 

Eivind er nå godt i gang i Tromsø. Dette får så langt vi kan se ingen 
konsekvenser utover noe høyere reisekostnader. Eivind selv mener at han 
nå vil få bedre tid til arbeid i KDS. 

 
Sak  38/12  KUNNSKAPSLØFTET OG VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 



   

• Evaluering av K06. Rapport fra sluttkonferansen. Hva nå? 
Stortingsmelding om kunnskapsløftet kommer til våren, med fokus på 
videregående opplæring. Vi må være med og spille inn hvordan vi mener 
Formgivingsfag skal se ut og plasseres i fremtiden. Forskningsrapportene 
finner dere her: http://www.udir.no/Tilstand/Evaluering-av-
Kunnskapsloftet/Prosjektene-i-Evalueringen-av-Kunnskapsloftet/  
se særlig på: 
http://www.udir.no/Upload/Rapporter/2010/5/Fra_andre_til_tredje.pdf  
og 
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Forskningsrapporter/NIFU/Gir-
Kunnskapsloftet-bedre-gjennomforing/  
Lennart var på konferansen og rapporterer om hva som ble sagt og hva som 
er skrevet om våre områder. Noe av det viktigste er at det ser ut ti at 
forskerne fra NIFU tar feil når det gjelder orsaken til nedgangen for 
SSP/FO og Design og håndverk – de mener det er mangelen på fleksibilitet, 
mens vi (og mange andre) mener tilbudet SSP/FO har vært skult for 
elevene. Vi skal fremover mot stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet 
(som skal komme i løpet av våren) arbeide videre for å få til et 
studieforberedende løp for Formgivingsfag, på linje med tilbudet Musikk, 
dans, drama. 

• Høring om opplæringstilbudet i Akershus. Hva er gjort. 
Forrige styremøte ønsket at vi skulle følge med på utviklingen. Else har 
hørt fra kollegaer at det spisses for mye inn mot få skoler – det blir for lang 
reisevei for elevene hvis det bare blir SSP/FO på noen få skoler. Da vil 
søkningen gå ned. Vanskelig med å få til temaskoler ute i glesbygden! 

• SSP Formgivingsfag. Formgivingskonferansen 2013. Rapport fra arbeidet 
så langt. 
Kristin og Lennart deltar i planleggingsarbeidet. Juryarbeidet går videre. Vi 
har skaffet flere gode forelesere. 

• Ildsjelprisen. Ny avtale inngått. 
Arbeidet med å få frem kandidater pågår for fullt. 
 

   
Sak  39/12 KUNNSKAPSLØFTET OG SITUASJONEN FOR K&H I GRS 

• LU - høring om forskrift for rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i 
praktiske og estetiske fag. Høringsfrist 30 november. Rapport fra arbeidet 
og fra møte fredag 9. november.Møtet som var berammet til 9/11 er utsatt 
til 23 november.  
Denne høringsrunden gjelder også forslag til  rammeplan for PPU – her må 
det oppklares hvordan unntakene til krav om master skal håndteres + at det 
må klargjøres hvordan men skal håndtere kravet til to fag i fagkretsen (et m 
master) 
Vi har fått noen innspill fra Catrine og Kari. (se vedlegg). C og K peker på 
omfanget av faglærerutdanningen (3-årig), fagdidaktikkens plass i 
utdanningsløpet, og omfanget av praksis. Andre institusjoner  - bl a HiOA 
har gitt sine uttalelser, som vi kan se på før vi kommer med innspill til vårt 
eget høringsmøte. 

 

http://www.udir.no/Tilstand/Evaluering-av-Kunnskapsloftet/Prosjektene-i-Evalueringen-av-Kunnskapsloftet/
http://www.udir.no/Tilstand/Evaluering-av-Kunnskapsloftet/Prosjektene-i-Evalueringen-av-Kunnskapsloftet/
http://www.udir.no/Upload/Rapporter/2010/5/Fra_andre_til_tredje.pdf
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Forskningsrapporter/NIFU/Gir-Kunnskapsloftet-bedre-gjennomforing/
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Forskningsrapporter/NIFU/Gir-Kunnskapsloftet-bedre-gjennomforing/


   

Sak  40/12 FORM  
• Orientering om FORM nr 5 – 12 

Errol  forteller om prosjektet ”Om kunsten inn i leken”. Prosjektet er støttet 
av Norsk Kulturråd. Mye arbeid med å organisere, smart å benytte seg av 
en kunsthåndverker. Inviterte hele tiende trinn, hvor syv hadde deltatt til 
åpningen av prosjektet. Lokalpresse og høyskoleaviser har skrevet om 
saken. Veldig bra promotering av faget. 
Lones artikkler. ”Portrett i tre teknikker”. 
”Nordpolen og sørpolen” 4. trinn, NSM faget, jobbet med dyr, collage, 
fargevalører.  
Rolfs artikkel om Tjarval. 
Cleaverly: Rub- el- Hizb 
Kristin/ Ytterdal: Lys farge, rom, Eksperimentering med fargede skygger. 
Kristin: Rosenvilde: Kulturnatt elvelangs - Sandvika byfest 
Lone: Charlottenlund: Streetkule eventyr 
Rolf: interaktive skulpturer 
Kunst i skolen: Kunstlab KIS 
Aktuelt side! 
Lærerseminar 
 
 
 
 

• Innspill til nr 1 og 2  – 2013 
Mareks didaktiske opplegg for å lære å tegne portrett 
Errols lavterskel monotypi teknikk, fotografi, transparent og vannløselige 
trykkfarger. 
Lone, moddellere ”Fra menneske til dyr”. Både menneske og dyr skal være 
synlig. Egentlig en vanskelig oppgave, ballansere menneske og dyr, 
refleksjoner rundt farge, utålmodige elever. 
Iselin reflekterer rundt småtrinn, mangel på gode opplegg og store grupper. 
 
Glemmen videregående skole i Fredrikstad, lagt godt til rette for 
formgivningsfag. 
 
Else foreslår artikkel om boka og nettressursen Interiørkonsulenten, Trine 
Talgø, Nesbru 
 
Lennart; Intervju med Stein Rokset 
Errol. Robot, trepinner, smeltelim og plugg 
Else: Kjetil Nystuen, eks elev som har tegnet plakaten til Kon-Tiki filmen , 
jobber for Sony Guirilla 
 
 

Sak  41/12 SEF  
• Referat fra møter i SEF 26. sep, 15 okt og 2 nov 2012 

Det har vært avholdt møter mellom daglige ledere i SEF, KiS,  MiS og oss. 
Møtene har først og fremst diskutert hvilke felles arbeidsområder SEF kan 
arbeide med.  



   

Eivind: SEF bør beskjeftige seg med å synliggjøre hva vi driver med – også 
samfunnsnytten! 
Errol: Konferanse: tema: hva driver designere med? Det analoge vs det 
digitale. 

 
• Budsjettmøte i SEF 26. oktober 2012. Oppsummering. 

på budsjettmøtet deltok Eivind Moe, Rolf Øydvin, Iselin Bjelland, Lennart 
Johansson og Kristin Aasgaard fra KDS. Det ble diskutert hva SEF skal 
være, men uten at det ble trukket noen endelige konklusjoner. Det som ble 
bestemt, var at det daglige arbeidet i SEF skal drives av en arbeidende 
styreleder på honorar, og en sekretær i ca 20% stilling. Signe Kalsnes 
fortsetter i jobben som arbeidende styreleder frem til neste årsmøte (og 
kanskje etter det også?) mens det ble foreslått at Daglig leder i KDS, 
Lennart Johansson, kan tre inn i stillingen som sekretær.  
Ansvar for det konkrete arbeidet med budsjettforslaget ble lagt på de 
daglige ledere for lagene sammen med Signe Kalsnes.  
 

 
Sak  42/12 NORDISK SAMARBEID 

NK14! Vi må bestemme sted og tema.  
Sted: Trondheim står sannsynligvis for tur. I byen eller i tilknytning til? 
Tema: på forrige styremøte ble ”samfunnsnytte og hvordan faget kan 
forberede elevene for videre utdanning og voksenliv” lansert som 
utgangspunkt. 
Errol: gjør rede for noen tanker om NK i Trondheim (se vedlegg). 
Hvordan skal dagene organiseres – hva skal være (lærings-)utbytte fra 
kurset?  
Forelesere: innspill tas imot med takk. Ingolf Sundfør (workshop)  
Vi bør ha med noen fra NTNU/design/arkitektur/teknologi?  
Kanskje et samarbeid med NTNU kan være noe! Lennart undersøker. 
Kan vi få i stand verksteder med teknologistuk – f eks direct design – 3d-
modellering – knyttet til samfunnsnytte og -utvikling.  
Espen Gangvik – prosjektleder for ”metamorf” kunst og teknologi 
(bienale).  Errol tar kontakt.  
Vi har innhentet noen priser fra de tre store konferansehotellene i 
Trondheim – og prisen peker mot en ukespris på ca7000.-. Vi må også 
utrede andre alternativer. Men går videre på prisundersøkelser på hotellene. 
Lennart lager et notat om program som diskuteres over mail/facebook. 
 

 
Sak  43/12 EVENTUELT 
   
  Møteplan for våren 2013 – styremøter: 
  Det skal avholdes 2 styremøter, januar/februar og april/mai. 
  Datoene blir 1-2 februar (m vara) og 26-27 april (u vara) . 
  Vi bør se på muligheten for å samkjøre datoer med styremøtene i SEF.  
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