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Tverrfaglighet

Les reportasje fra Hønefoss videregående skole i dette nummeret av FORM. 
Bildene viser «øvelse med pastellkritt», gjenomført av lærer Kristin Berteig 
med Vg1 design og håndverk. Foto: Bibbi Omtveit

Kunst og design i skolen 
er nå godt etablert i Seilet 
– huset for kunst og kultur 
i skolen sammen med de 
andre interesseorgan-
isasjonene for praktisk-
estetiske fag. 

Høsten/vinteren som 
kommer gjennomfører vi 
på Seilet den første større 
møteserien i felles regi. Det 
blir tre debattmøter om de 
tverrfaglige temaene fra 
overordnet del i lære-
planen: Demokrati og med-
borgerskap, Livsmestring 
og folkehelse og Bærekraft. 
I alle tre temaene har de 
praktisk-estetiske fagene 
avgjørende betydning for 
et godt resultat. 

Den andre artikkelen jeg vil trekke frem er Arne Olav Walbye sin 
artikkel om arbeidslivsfag. De gode erfaringene med å gjøre sko-
len mer praktisk innrettet og legge til rette for å velge fag- eller 
yrkesutdanning han viser til vil forhåpentligvis bidra til at faget 
innføres på alle ungdomsskoler – kanskje det ville ha sin plass 
også på lavere trinn?

Vår redaktør Bibbi Omtveit er i barselspermisjon fra 15 august 
– vi gratulerer! Vi har engasjert Jorid Vittersø som vikar. Jorid 
ble ferdig med sin master i estetiske fag – fagdidaktikk: kunst og 
design i våres. Hun har også en bachelor i interiørarkitektur. Vi 
gleder oss til å samarbeide i året som kommer.

God lesing!

Lennart Johansson, daglig leder i Kunst og design i skolen.

Høsten og vinteren vi har foran oss vil bli preget av arbeid med 
læreplaner. Det skal utarbeides nye planer for grunnskolen og for 
yrkesfag. Det er varslet at prosessen skal være åpen. Forslag skal 
legges frem for innspill, og det hele skal avsluttes med en høring 
våren 2019. Kunst og design i skolen vil være en aktiv pådriver i 
dette arbeidet, sammen med lærere over hele landet.

Tverrfaglig arbeid er tema for FORM nr 4 2018. I dette nummeret 
vil du finne inspirerende eksempel på tverrfaglig arbeid med 
Kunst og håndverk sammen med matematikk, naturfag, sam-
funnsfag og norsk. Det sies at et kjede aldri er sterkere enn den 
svakeste lenken. Det samme kan sies om tverrfaglig arbeid – det 
må bygge på solid faglig kompetanse fra alle involverte fag for at 
det skal bli greie på det.

Det er likevel to artikler jeg vil trekke frem. Den første er Kari-
Johanne Ness sin rapport om prøveeksamen i Kunst og håndverk. 
Dette er en sak vi i Kunst og design i skolen har arbeidet for helt 
siden innføringen av L-97, og det gleder oss å se at vi er på vei til 
å få eksamen i KoH på plass. 
      

— for en helhetlig utdanning.
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