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Styret og ansatte i Kunst og design i skolen.
Bak f.v: Errol Fyrileiv, Else Margrethe Lefdal, Lone Strand Randal, Iselin Bjelland, Ingvild Digranes, Kari Doseth Opstad, Agnar Olsen og Rolf Øidvin. 
Foran f.v: Kristin Aasgaard (daglig leder og redaktør), Eivind Moe (styreleder) og Hilde Degerud Jahr (i redaksjonen).

Styreleder
Harald Eivind Moe
Bjøråsen skole,Oslo
tlf 23 46 63 00
eivind.hm@getmail.no

Nestleder
Ingvild Digranes
Høgskolen i Oslo, Avd EST
tlf 22 45 34 24
Ingvild.Digranes@est.hio.no

Styremedlem
Rolf Øidvin
Kristiansund vgs
tlf 71 57 05 00
rolf@lokmyra.no

Styremedlem
Errol Fyrileiv
Høgskolen i SørTrøndelag, LU
tlf 73 55 90 00
errol.fyrileiv@hist.no

Styremedlem
Lone Strand Randal
Kolstad skole, Trondheim
tlf 72 54 98 00
randallo@hotmail.com

Varamedlem 
Else Margrethe Lefdal
Høgskolen i Oslo, Avd EST
tlf 22 45 34 98
Else-Margrethe.Lefdal@est.hio.no

Varamedlem  
Iselin Bjelland
Masterstudent HiO
s160916@stud.hio.no

Varamedlem
Agnar Olsen
Vadheim barneskule, Høyanger
tlf 73 55 98 09
agnar@agnarolsen.no

Varamedlem 
Kari Doseth Opstad
Universitetet i Tromsø, ILP
tlf 77 66 02 77
kari.doseth.opstad@uit.no

Daglig leder/ ansv. redaktør
Kristin Aasgaard  
kontor@kunstogdesign.no  
Kunst og design i skolen
Postboks 4703 Sofienberg
0506 Oslo
tlf 24 14 11 90

 
Redaksjonsmedarb. FORM
Hilde Degerud Jahr 
hilde.degerud@c2i.net 
Kunst og design i skolen
Postboks 4703 Sofienberg
0506 Oslo
tlf 24 14 11 90

Styret i Kunst og design i skolen sendte 25. 
oktober 2010 følgende brev til Stortingets 
Kirke-, utdannings- og forskningskomité:                     

Kunst og design i skolen vil med denne henvendelsen be Stort-
ingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité og partiene om å 
drøfte situasjonen for Formgivingsfag i den videregående skole. 
I mange fylker legges tilbudet ned eller reduseres kraftig. Det 
er viktig å sette i gang tiltak som kan sikre Formgivingsfag som 
fagområde i en allsidig norsk utdanning. 

Stortinget har vedtatt at Formgivingsfag skal tilhøre de allmen-
ndannende fagene i den videregående opplæringen. Formgiv-
ingsfagene ble lagt til Studiespesialiserende utdanningsprogram 
(SSP) for å styrke kulturperspektivet i allmenndannelsen. Form-
givingsfag i SSP har programfagene Visuelle kunstfag (1,2,3) 
og Design og Arkitektur (1,2,3) og i tillegg finnes valgfrie pro-
gramfag: Scenografi og kostyme, Trykk og foto, Visuell kultur og 
samfunn. Erfaringene fra Tegning, form og farge viser at elever 
både lærer av og trives med å kombinere praktisk og teoretisk 
arbeid. Studiespesialisering med Formgivingsfag gir elevene en 
flott anledning til å kombinere fellesfag (blant annet språkfag og 
realfag) med timer der kreative og praktiske ferdigheter innen 
kunst, design og arkitektur utvikles. 

I siste nummer av Billedpædagogisk Tidsskrift (Danmark) vises 
det til en undersøkelse fra USA (Catterall 2009) som viser at elev-
er fra skoler hvor kunst og kultur står sentralt, er mer tilbøyelige 
til å: 1) ta videregående utdannelse (17,6%), 2) delta i frivillig 
arbeid (15,4%), 3) ha sterke vennskap (8,6%) og 4) stemme ved 
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Om amfiteater
Thurid Vold har sendt følgende definisjoner på 
teater og amfiteater i forlengelse av artikkelen om 
“Stedstilpasset amfi” i Form 3-2010.
 
Teateret (theatron=skueplass) er et byggverk utviklet i det an-
tikke Hellas (fra det 6. årh. f. Kr.) og bredte seg etter hvert til 
hele det gresk-romerske kulturområdet. I sin klassiske utforming 
besto det av en sirkelrund plass, orchestra, med tilskuerrommet 
(gresk: theatron, latin: cavea) ordnet i en halvsirkelform plassert i 
en naturlig bakkeskråning, nærmest som en ”skål” i terrenget. 
Med sine tekniske ferdigheter innenfor bruk av buer, hvelv og be-
tong videreutviklet romerne det greske teateret til en frittstående 
bygning der tilskuerplassene var bygget opp som en kunstig 
skråning i betong.
I et teater ble det fremført tragedier, komedier og satyrspill 
Amfiteateret er et byggverk  typisk for romersk arkitektur. (latin: 
amphiteatrum, av gresk: amfi=på eller fra begge sider) ”dobbelt-
teater”, ”teater på begge sider”. Et amfiteater er dermed i prinsip-
pet to teatre satt mot hverandre slik som Colosseum 72-80 e.Kr. 
(Det flaviske amfiteater)  i Roma.
Den innvendige arenaen, oftest ovalformet, var helt omgitt av 
tilskuerrommet, cavea, med trinnvis oppstigende sitteplasser.
Et av de eldste  kjente amfiteatrene er i Pompeii (ca. 80 f.Kr.). 
I amfiteateret ble det fremført gladiatorkamper og dyrekamper.
Amfiteatre finner man hovedsakelig i den vestlige delen av det 
romerske rike, svært få i den østlige, gresk-påvirkete del av 
riket.

valg (20%). Det er mindre sannsynlig at elever fra slike skoler 
verken vil være i utdannelse eller jobb som voksne. 

Kunst og design i skolen er bekymret for at programområdet 
Formgivingsfag i utdannings-program for Studiespesialisering 
(SSP) legges ned ved flere skoler. Fylkeskommunene, KS og 
Utdannings¬direktoratet har gått sammen om å etablere en in-
formasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring – vilbli.
no. Nettstedet viser at det er 55 videregående skoler i Norge som 
tilbyr Vg1 Formgivingsfag fra skoleåret 2011.Tilsvarende infor-
masjon på vilbli.no i 2009, viste at det var 64 skoler som tilbød 
Vg1 Formgivingsfag fra skolestart i 2010. Mange fylker har var-
slet ytterligere reduksjon av tilbud om Formgivingsfag. 

Formgivingsfag er kommet i en vanskelig situasjon. Før 
Kunnskapsløftet hadde skolene overfylte klasser på det populære 
utdanningstilbudet Tegning, form og farge. Skolene legger nå 
ned tilbud, presentasjon av programmet på søkestedet vilbli.no er 
utydelig, noe som igjen fører til at søknadstallene går ned, som 
igjen fører til at studieplasser forsvinner. Utydelig informasjon 
og utilstrekkelig rådgiving fører også til at elever gjør feilvalg ba-
sert på mangelfull og forvirrende informasjon. Erfaringer viser at 
selv rådgiverne ikke forstår at Formgivingsfag er et programom-
råde under Studiespesialiserende utdanningsprogram. Det kan 
derfor argumenteres at situasjonen ville bli bedre dersom Form-
givingsfag ble eget utdanningsprogram på linje med Musikk, 
dans og drama.

Kunst og design i skolen ber de politiske partiene og Stortingets 
Kirke-, utdannings- og forskningskomité om å sette i gang med 
tiltak som kan sikre Formgivingsfag som en del av en allsidig vi-
deregående utdanning. Tendensen med nedleggingen av klasser i 
de ulike fylkene må stoppes, og det bør sikres som tilbud ved flere 
videregående skoler enn ved dags dato. Tydeligere informasjon 
om både innholdet og den kompetansen som SSP med Formgiv-
ingsfag gir, både gjennom rådgiving og vilbli.no er avgjørende 
for å øke søkningen til programmet. Det vil sikre at vi utdanner 
ungdom med verdifull kompetanse for fremtiden. 

Sett av mandag 14. februar 2011

Arrangører: 
• Utdanningsforbundet
• Gyldendal kurs og kompetanse  
•  Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske fag 
•  Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
• Kunst og design i skolen

På programmet:
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Hanne Beate Ueland 
Prosjektleder Astrup Fearnly museet

Julie Skarland
Klesdesigner

Siri Legernes
Arkitekt, adm.dir. i Link Signatur 
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FORMGIVINGSFAG 2011
•  medvind i samfunns- og næringsliv, motvind i 

skolen? 
•  en konferanse til inspirasjon for lærere og ledere 

i formgivingsfag og design og håndverk 

Sted: Lærernes Hus, Osterhaus’ gate 4A, Oslo
Tid: 14. februar 2011 kl. 10.00–16.00
Invitasjon sendes til skolene. 

Mer informasjon og påmelding: 
www.utdanningsforbundet.no/kurs
post@utdanningsakademiet.no


