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Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkallingen godkjennes 

Godkjenning av referater fra styremøte 15.11.13 og 16.11.13 
Vedtak: referatet godkjennes 

 
Sak 02/14 Orienteringssaker 
 

O1 Orientering om daglig drift ved kontoret 
I forbindelse med at Kristin slutter, er det et ønske om at vi går over til 
å kjøpe tjenesten Regnskap. Adm. ønsker å bruke Saga regnskap 
v/David Fjeld. Det er samme regnskapsfører som vi brukte tidligere, og 
som både Kunst i skolen og SEF bruker. Kostnaden vil ligge på rundt 
30 000.-/år, og er satt av i forslaget til budsjett. Det vil innebære at det 
frigjøres vesentlig tidsresurs for daglig leder hvis vi gjør dette fra nå av 
– tid som kan brukes til organisatorisk og politisk arbeid. 

O2 Ny redaktør 
Det er tegnet avtale med Bibbi Omtveit om å tiltre redaktørstillingen i 
80% fra 1.e mai 2014. 

 
 
Sak 09/14 Form 

• Orientering om FORM nr 1 og 2 – 14 
Redaktør Aasgard gjorde rede for innholdet i FORM nr 1/14 
 
 

• Innspill til FORM nr 2 og 3 – 14 
Nr 2: Lone – skulptur.  
Sande UGS - 10.trinn.  
Polarsirkelen VGS - Papir/brudekjoler.  
Øystein Østby – om smykker.  
Fra formgivingskonferansen 2014. Rosenvilde. 
Nr 3: Intervju m Bjørn Baggerud ”-når strømmen går…”.  
Anette Lund – plaketer/foto.   
Restaureringsverkstedet på nidarosdomen.  
Samisk – intervju med Gunvor Guttorm.  
Innspill om bidrag som støtter NK14 
Grunnlivsjubileet – trondheim.  
Ide for et kommende nummer: temanummer om Duodji! (støtte fra 
sametinget) 
 

 
 
Sak 03/14 Hjemmesiden 

SEF, Musikk i skolen og Kunst i skolen har alle bestemt at de skal gå over til  
hjemmesidesystem som heter WIX (dere kan se siden til MiS her: 
http://www.musikkiskolen.no/ . SEF vil dekke de årlige kostnader, men hvis vi 
ønsker å gå over til det samme systemet må vi stå for kostnadene for å bygge 
opp den nye siden. Hva dette vil komme på er ikke klarlagt, men det kan antas 
at det vil utgjøre ca 20 000 - 30 000.- hvis vi setter bort hele jobben. 

http://www.musikkiskolen.no/


   

Forslag til vedtak: Styret gir daglig leder i oppdrag å utrede spørsmålet om 
ny hjemmeside til neste styremøte. 

 
Sak 04/14 Økonomi 

• Resultat og balanse i Kunst og design i skolens regnskap pr 
31.12.2013. Det er et underskudd i driften i 2013. Det er i hovedsak to 
poster som er gått over budsjett; styremøter og internasjonalt arbeid. I 
tillegg er det en del tjenester som har økt mer i pris en det vi 
budsjetterte med. 
Vedtak: Styret tar regnskapet til etteretning. 

• Årsberetning 2013 
Vedtak: Styret vedtar årsberetningen 

• Budsjett 2014. Vi opererer i 2014 med to mulige budsjetter; med og 
uten NK14. (se vedlegg).  
Vedtak: Styret vedtar budsjettforslaget med NK14. 

 
Sak 05/14 Landsmøte 2014 

• Landsmøtet 2014 er bestemt skal avholdes lørdag 10. mai 2014 i Oslo. 
Forrige landsmøte ble avholdt i våre egne lokaler, noe vi går inn for 
denne gangen også.  Den kommende landsmøteperioden vil foreslås å 
omfatte et år, fordi vi ønsker å samkjøre oss med de andre 
organisasjonene i SEF, og med SEF, som har sine landsmøter i 
oddetalsår.  

• Valgkommiteens arbeid. Tre av de nåværende styre- og 
varamedlemmene har takket nei til gjenvalg. det kom noen forslag til 
nye styre- og varamedlemmer: 
Bjørn Lien, Bodin VGS.  
Ellen Johannesen Ålesund.  
Gro Ebbestad Drammen VGS.  
Peter Haakonsen HiOA.  
Ivar Aarvik Tromsø. Skoleleder?  

• Saker til Landsmøtet? Arbeidsprogram mai 2014 – mai 2015 skal 
vedtas.  

 
Sak 06/14 Nordisk samarbeid 

 Status NK14 
Det meste er nå på plass. Alle foredragsholdere og workshopledere er 
klare. Det som gjenstår er opplegget for festmiddagen – men det 
kommer helt sikkert på plass med det første! (Se vedlegg). 
Foredragsholdere er på plass. Det mangler workshoplwedere til eivind. 
Det trenges en guide til til omvisningen første dag, sammen med Errol. 
Festmiddagen foregår på hotellet. 
Det må inngås avtale m NTNU om assistanse for 3D-print, og for 
program for tirsdagen. 
3D-printer må på plass i god tid, slik at vi kan prøve det ut.  

 Vintermøte 2014. 
Rolf er på vintermøte i Stockholm. Av økonomiske grunner ble det 
bestemt å sende en representant denne gangen. 



   

 NST. 
NST-møtet i 2014 skal arrangeres i Sverige, i forbindelse med 
sløjdmæssa i ??? 

 
Sak 07/14 Kunnskapsløftet og våre fags situasjon i VGS 

• Ekspertgruppens arbeid. 
Ekspertgruppen besøker i uke 5 organisasjoner og institusjoner i Oslo. 
Mandag 3. februar er de på besøk hos Kunst og design i skolen, og 
tirsdag 4. februar møter de Kis, MiS og SEF. I tilleg har ekspertgruppen 
invitert ledere for Utdanningsinstitusjonene (HiOA, KHiO, Arkitektur- 
og designhøgskolen, Musikkhøgskolen og UiO) til et møte, antaglig for 
å diskutere mulige plasseringer av nasjonalt senter, som nå ligger i 
Bodø. 
Lennart rapporterer. 

• Formgivingskonferansen 2014.  
Det blir konferanse også i år, men med en litt lavere profil. Det var 
lenge uklart hvem som ville være med å arrangere, til slutt ble det 
HiOA, og KDS som tok initiativ sammen med HiT. Når det ble klart at 
det ble noe av, kom både Guldendal og Utdanningsforbundet på banen 
igjen, og ble med. Konferansen holdes i år på HiOA i Oslo, og det er 
kommet over 100 påmeldinger til konferansen som går av stabelen den 
10. februar. 
Ildsjelprisen. 
Nasjonalt senter i Bodø, som vi har samarbeidet med om Ildsjelprisen, 
trakk seg i høst fra dette samarbeidet. Prisen blir derfor i år delt ut av 
konferansen, med folk fra oss, HiOA og HiT i juryen. 

 
Sak 08/14 Kunnskapsløftet og situasjonen for K&H i GRS 

• Ekspertgruppens arbeid (sammenfaller med punktet over) 
Utdanningsforbundet konferanse 19/20 feb. Kari er invitert til å si noe 
om sin undersøkelse om lærerstudentenes valg.  
Cathrine skal sitte i en gruppe for å utarbeide retningslinjer for 
faglærerutdanning i praktisk-estetiske fag. (NRLU) 
   

 
 
Sak 10/14 SEF 

 Rapport fra SEF sitt styremøte 27. november, og SEF sitt styreseminar 
13. desember 2013. 

 Orientering om SEF sin virksomhet, bemanning og prosjekter. 
Ref om sakene: rapport, virksomhet. 
 
Sak 11/14 Møteplan 

• Det er påbegynt et arbeid med et felles årshjul for SEF og 
medlemsorganisasjonene. (se vedlegg). 

• Vårt innspill: At medlemsorganisasjonenes styremøter legges samtidig, 
mens SEF sine styremøter legges i etterkant, slik at aktuelle saker som 
skal behandles i SEF sitt styre kan realitetsbehandles. Frist for saker til 
SEF-styret må da tidligerelegges. 
 



   

 
Sak 12/14 Eventuellt. 

A)   
Dagskonferanse om Digital didaktikk 11. mars i samarbeid mellom SEF og 
IKT-senteret. Lennart vil delta på konferansen, hvor den gruppen som har 
gjennomført forprosjektet vil legge frem sin rapport.  
Vi får en rapport fra dette møtet på neste styremøte. 

    

  
  B) 
  Rapport fra UH-nettverket. Kari rapporterte fra arbeidet. 
 
  C)  

Lone spør om hvilke krav hun har for å få fri for å delta i styrets arbeid. Det er 
velferdspermisjon som gjelder, og det er skolens ledelse som avgjør om den 
skal innvilges. 
 
Møtet heves kl 13. 
 
Lennart Johansson 
Ref. 
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