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Referat fra styremøte i Kunst og design i skolen
Kirkegata 20, Oslo, 13.02.09 kl. 17.00 – 20.00 og 14.02.09 kl 10.00 – 15.00
 
Tilstede: Greta Fornes, Eivind Moe, Errol Fyrileiv, Rolf Øidvin, Else Lefdal, Anne-Karin Cleaverley og Kristin
Aasgaard.  
 
Møteleder: Greta Fornes
Referent: Kristin Aasgaard
 
Sak  01/09            Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden

Det var ingen merknader til referat fra styremøtet 14.11.08 og 15.11.08
 

Sak  02/09            ORIENTERINGSSAKER
·        Daglig leder Kristin Aasgaard orienterte om møte i Samarbeidsforum for estetiske fag, SEF,

09.01.09 og 13.02.09. De viktigste sakene på møtene har værtSt.meld. 11(2008 – 2009) om ny
lærerutdanning, synliggjøring av SEF, strategi for videreutdanning,  de estetiske fagene i
videregående opplæring – med særlig fokus på forgivingsfagenes organisering i Kunnskapsløftet,
finansieringsordningen for høyere utdanning, problemstillinger knyttet til leseplikten i estetiske fag
sammenliknet med andre fag, forskrifter for kulturskolen og forskning i DKS.

·        Eivind Moe orienterte om informasjonsmøte på Stortinget 25. november 2008 der partiet SV ba om
innspill til sitt partiprogram med hensyn til kulturpolitikk.

·        Else Lefdal orienterte om Nettverk for bedre designundervisning i Norsk FORM. Nettverket består
av representanter fra Arkitekthøgskolen i Oslo, AHO, Høgskolen i Akershus, HIAK, Norsk Form,
Kunsthøgskolen i Oslo, KHIO, Høgskolen i Oslo, HiO, DesignDialog og Kunst og design i skolen.
Nettverkets ambisjonsnivå tenkes på tre nivåer:
Nivå 1: Holde hverandre orientert om situasjonen og utvikling innen feltet.
Kan gjennomføres gjennom mailinglister og noen samlinger.
Nivå 2: Støtte og bidra i opinionsdannende arbeid – artikler, debatt med mer. Kan gjennomføres
gjennom samlinger og samarbeid om høringsuttalelser, artikler og debattinnlegg. 
Nivå 3: Initiere samarbeid om forskning. Forskningssamarbeid forutsetter egenandeler og
egeninnsats.

·        Daglig leder orienterte om flytting av Kunst og design i skolens kontor til Schous Plass. Innflytting
er planlagt til 1. september 2009.

·        Daglig leder orienterte om konferansen Skapende læring som finner sted i
Asker kulturhus 30.-31.mars, pris kr 1000 pr dag. Påmeldingsfrist 10.mars.
Årets tema setter fokus på det aller viktigste innenfor skapende læring: oppvekstmiljøene og det
kunstneriske og kunstpedagogiske arbeidet.
se program og informasjon. Anne-Karin Cleaverley vil representere Kunst og design i skolen på
konferansen.

 
 
Sak  03/09               ØKONOMI

·        Daglig leder gikk gjennom resultat og balanse i Kunst og design i skolens regnskap pr 31.12.2008.
Styret tok regnskap og balanse for regnskapsåret 2008 til etterretning.

·        Forslag til budsjett for 2009 ble lagt frem. Styret vedtok det oppsatte forslaget.
·        Styret vedtok og skrev under på årsberetning for 2008.

 
Sak 04/09            BUDSJETTSØKNAD 2010

·        Styret behandlet og vedtok Budsjettsøknad 2009 for institusjoner med statlig driftstilskudd som skal
sendes til ABM-utvikling via Fellesrådet for kunstfagene i skolen. Søknaden inneholder overordnede
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mål og strategier 2010 – 12, prioriteringer for 2010, årsrapport fra Kunst og design i skolen for 2008,
regnskap for 2008, budsjett for 2009 og budsjettsøknad for 2010.

 
Sak  05/09            FORM

·        Styret så gjennom FORM nr 1 – 2009 som var kommet fra trykkeriet dagen før.
·        Kristin Aasgaard orienterte om aktuelle artikler til FORM nr 2 – 2009. Styret kom med innspill til

artikler om vurdering, alternative måter å tilby formgivingsfag ved videregående skoler,
rammevilkår og timeplanlegging, om skulptur og om læring gjennom bilder.
 

Sak  06/09            KUNNSKAPSLØFTET OG VÅRE FAGS SITUASJON I VGS
·        Situasjonen for Formgivingfag i SSP følges opp videre ved artikler i FORM, også gjennom arbeid i

det nyetablerte Samarbeidsforum for estetiske fag, SEF.
·        Situasjonen for Design og håndverk følges opp både i organisasjonen og gjennom SEF. Styreleder

orienterte om fortsatt interesse for ”Fornesmodellen”.
 

Sak  07/09            ARBEID FOR GODE RAMMEVILKÅR I SKOLEN
·        Det er ønskelig å presentere en artikkel om rammevilkår og timeplanlegging i FORM.
·        Det jobbes parallelt med problemstillinger knyttet til leseplikten i estetiske fag sammenliknet med

andre fag i Kunst og design i skolen og i SEF.
 

Sak   08/09            FORM Akademisk
·        Kunst og design i skolen fattet i styremøte 09.11.07 vedtak om å godkjenne redaksjon i

FORMakademisk for ett år av gangen og godkjente en redaksjon bestående av følgende personer:
Redaktør: Janne Beate Reitan, Førsteamanuensis HiO. Medlemmer: Liv Merete Nielsen, Professor
HiO/K&D i skolen, Marte Gulliksen, Førsteamanuensis HiT, Birger Sevaldson, Professor AHO,
Hilde Aga Ulvestad, Professor HiT. Red.sekr.:  Ingvild Digranes, Dr. stipendiat HiO/K&D i skolen.

 
Styret vedtok at funksjonen prolongeres ut 2009 med unntak av redaksjonssekretæren som trekker
seg grunnet prioritering av arbeid med egen doktoravhandling.
FORMakademisk har fått såkornmidler fra forskningsprogrammet Teknologi, design og miljø ved
Høgskolen i Oslo og skal bruke midlene til videre utvikling.

·        Neste utgivelse; Vol 2 Nr 1 (2009) "Designdialoger", planlegges for publisering i løpet av
vårsemesteret. 

Sak  09/09         NK09 I DRAMMEN
·        Kunst og design i skolen har søkt om støtte til Nordisk Kurs 2009 av Nordisk Kulturfond. Det vil

også bli sendt søknad til Kulturkontakt Nord, med søknadsfrist 9. Mars 2009.
·        Daglig leder orienterte om kontakt med personer som har sagt ja til å være foredragsholdere på

NK09.
·        Styret fordelte ulike oppgaver gjennom kursuken. Ansvarsområdene skrives inn i eget kursprogram

for styremedlemmene.
·        Rolf Øidvin, Errol Fyrileiv, Eivind Moe og Else Lefdal fortsatte planleggingen av arbeid på

verkstedene. Else Lefdal skal lede verksted i design sammen med Eivind Moe.
·        Neste styremøte i Kunst og design i skolen blir søndag 28. juni kl 11.00 – 17.00 på Danvik

folkehøgskole i Drammen.
 

Sak  10/09            EVENTUELT
·        Eivind Moe og Rolf Øidvin refererte fra Vintermøte i Nordisk Samråd 06.02 – 09.02.2009 i

Göteborg. Styret utfordres av Rolf Øidvin til å finne en alternativ representant som kan reise til
Vintermøtet på Island i 2010.

·        Kunst og design i skolen er kontaktet av Estetisk Forum (venneforening Avd. Est) som skal markere
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jubileum neste år. Det ble forespurt om bidrag til jubileet, som blant annet kan være presentasjon i
tidsskriftet FORM.
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