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Referat fra styremøte i Kunst og design i skolen
Oslo,  02.02.07 kl. 18.00 – 20.00 og 03.02.07  kl 10.00 – 15.00
 
Tilstede: Greta Fornes, Marit Larsdatter Moen, Eivind Moe, Errol Fyrileiv, Rolf Øidvin, Hilde Degerud Jahr og
Kristin Aasgaard
 
Møteleder: Greta Fornes
Referent: Kristin Aasgaard
 
Sak  01/07:            Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden

Det var ingen merknader til referat fra styremøtet 17. og 18.11.06
 
Sak  02/07      ORIENTERINGSSAKER

·        Hilde Degerud Jahr og Kristin Aasgaard deltar på SV’s Kulturpolitiske seminar i Stortinget 6.
februar 2007     

·        Hilde Degerud Jahr og Kristin Aasgaard er påmeldt til åpning av Nasjonalt senter for kunst og kultur
i opplæringen i Bodø, 20. – 21. februar 2007.

·        Hilde Degerud Jahr og Kristin Aasgaard skal delta på Kunsttorget 2007 – Kritisk blikk på
vandreutstillinger i Fredrikstad, 22. – 23. mars 2007

·        Kunst i skolen har landsmøte 25. april 2007
·        Styrerepresentantene i Kunst og design i skolen informerte om sine målsettinger for styrearbeidet i

organisasjonen.
 

Sak  03/07             ØKONOMI
·        Daglig leder Kristin Aasgaard la fram organisasjonens regnskap og balanse for 2006. Styret tok

regnskapet til etterretning og undertegnet Årsberetning og balanse for 2006.
·        Stillingsprosenter for ansatte 

Styret vedtok stilligsprosenten for daglig leder til 100% og stilllingsprosent for redaktør til å være
50% i 2007. Ved behov vildet bli leiet inn hjelp utover dette.

·        Styret i Kunst og design i skolen vedtok organisasjonens budsjett for 2007
 

 Sak  04/07            BUDSJETTSØKNAD TIL KKD 2008 OG RAPPORT 2006
·        Behandling av budsjettsøknad og rapport

Departementet har kommentert Mangfoldsåret 2008 og krever at det utformes en plan for arbeidet
når det gjelder kulturelt mangfold. Dette kravet gjelder alle som mottar tilskudd. Det står også at de
som mottar fast tilskudd normalt ikke skal søke prosjektmidler fra Kulturrådet.
Styret vedtok at Kunst og design i skolen for 2008 skal søke om ekstrabevilgning til temanr.av
FORM om kulturelt mangfold.
 

 Sak  05/07    FORM
·        Redaktør Hilde Degerud Jahr orienterte om innhold i FORM nr 1 – 2007

Bladet sendes til abonnentene i uke 6. Styremedlemmene har vært aktive til å bidra med stoff og
artikler til FORM og redaksjonen oppforderer til fortsatt aktivitet.

·        Det arbeides videre med finansiering av temanummer i 2007 om teknologi og design.
 
Sak   06/07            HØRING PÅ EVALUERINGSRAPPORTEN OM DKS

Daglig leder orienterte om Kunst og design i skolens høringssvar
på evalueringsrapporten om Den kulturelle skolesekken.

 
Sak 07/07            KUNST OG DESIGN I SKOLEN FRISTILT FRA FKS      

Kunst og design i skolen har mottatt bekreftelse fra Kultur- og Kirkedepartementet om at de er orientert
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om vår utmelding.
 

Sak  08/07            NORDISK SAMARBEID
Rolf  Øidvin orienterte om målsetting for Kunst og design i skolens arbeid i Nordisk Samråd for
bildefagene i skolen.
Målsetting for Kunst og design i skolens arbeid i NST, Nordisk Sløyd- og Tekstillærerforbund blir tema
på neste styremøte.

 
Sak   09/07            ARBEIDE FOR GODE RAMMEVILKÅR I SKOLEN

Eivind Moe og Anne-Karin Cleaverley oppfordres til å utarbeide en strategiplan for hvordan
organisasjonen kan være pådriver for bedring av arbeidsvilkår for lærerne innen fagfeltet.
Arbeidet med argumentasjonslisten forrtsetter.

 
Sak  10/07            EVENTUELT

Kontoret har mottatt henvendelse om samarbeid i prosjektet ”Strikking – rett og slett?” Mål: Nye veier
til strikking: strikking på dagsorden i skolen, fagdidaktikk. Målgruppe: Lærere i høyskole og grunnskole.
Det planlegges konferanse i Sogndal / Bergen 30.-31.august 2007.
Kunst og design i skolen deltar i samarbeid ved å presentere prosjektet i FORM.
Daglig leder orienterte om flere henvendelser til kontoret angående informasjon om kurstilbud.
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