
   

 
 

Referat  
fra 

styremøte i Kunst og design i skolen 
  

8. og 9. februar 2019 
Fredag kl. 17.00 – 20.00 og lørdag kl. 10.00 – 14.00 

 
Til stede: Eivind Moe, Catrine Lie, Else Lefdal, Hege Berentsen, Oleiv Lene Å. Iversen, Rolf 

Øydvin, Jorid Vittersø, Lennart Johansson 

 
Saksliste: 
Sak  1/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjenning av referat fra styremøte 9 og 10/11-18. 
 
Sak  2/19 ORIENTERINGSSAKER 
 
Sak  3/19 ØKONOMI 
 
Sak  4/19 FORM  
 
Sak  5/19 LANDSMØTE 2019 
 
Sak  6/19 NORDISK SAMARBEID 
 
Sak  7/19 VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 
 
Sak  8/19 SITUASJONEN FOR K&H I GRS 
 
Sak  9/19 SEF 
 
Sak  10/19 LANDSMØTE 2019 
 
Sak  11/19 EVENTUELT 
 
 
 



   

Dagsorden 
 
Sak  1/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

Godkjenning av referat fra styremøte 9 og 10/11-18. 
Vedtak: referat fra styremøte 9 og 10/11-18 godkjennes 

 
Sak  2/19 ORIENTERINGSSAKER 
  O-1: Administrasjonen  Orientering  

O-2: Medlemssituasjonen – rekrutteringsarbeidet 
O-3: Medlemsregister – status 
O-4: Prosjekt for kartlegging av hvor lærerne tar veien etter endt utdanning 
O-5: VI KAN 
O-6: Debattmøte Bærekraftig utvikling 

 
Sak  3/19 ØKONOMI 
  Status regnskap og balanse per 31.12.2018 

Vedtak: regnskap og balanse per 31.12.2018 tas til etterretning. 
 
Sak  4/19 FORM 
  Se vedlegg 
     
 
Sak  5/19 LANDSMØTE 2019 

Rolf Øidvin deltok fra valgkomiteen. Det ble diskutert rundt bordet om hvilke 
som ønsker gjenvalg. Det var flere som meldte at de ønsker å tre av, muligens 
ned på varaplass.  Noen av varamedlemmene som ikke har deltatt i styrets 
arbeid under perioden ble også kommentert. I hvertt fall en bør oppfordres til 
å tre av.  
Saken ble behandlet uten vedtak. 

 
Sak  6/19 NORDISK SAMARBEID 

Hege gjorde rede for referatet fra Nordisk samråd sitt sommermøte i 
København 2018. (se vedlegg). 
Vi skal være vertskap for Nordisk Samråd sitt sommermøte i 2019. Datoene er 
28-30 juni . De andre nordiske landene (untatt Danmark) sliter med 
organiseringen. Vi må drøfte hvordan vi skal gå frem for å gjenopprette og 
styrke det nordiske samarbeidet, både innenfor bilde og sløyd. Vi må vurdere 
om vi skal gi støtte til deltakelse fra de landene som sliter. 
Vi ønsker å gjennomføre møtet i Oslo, med base på Seilet. Det er som vanlig 
ønskelig med noe faglig og kulturelt opplegg i tillegg til møtet. 

 
Sak  7/19 VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 

Første skisse til læreplaner for yrkesfag Vg1 er ute til høring med høringsfrist 
18. februar. Læreplan arbeidet for KDA er også i gang. Åshild er medlem av 
faglig råd for Frisør, blomster og interiørdesign, og Else er oppnevnt til 
læreplangruppen for KDA; Kunst og visuelle virkemidler/Design og arkitektur. 



   

Vi må diskutere hvordan vi arbeidere videre, først og fremst med høringssvar 
for Yrkesfag. Daglig leder holder kontakt med Åshild og andreaktuelle aktører. 
 

 
Sak  8/19 SITUASJONEN FOR K&H I GRS 

Rett rundt juletider fikk vi kjennskap til at Udir hadde sendt ut en bearbeidet 
skisse for KoH til noen utvalgte aktører for innspill. Vi tok affære og ga et kort 
innspill vi også – uten å være invitert. Vi har ikke fått noen reaksjon så langt. 
Datoene for høring nr 2 er: 18/3 – 15/6. Styret må vurdere å organisere 
hørings-/innspillseminarer i flere byer i løpet av mai måned. 
Vedtak: vi søker å arrangere innspillseminarer i Oslo, Bergen og. Vi 
undersøker mulighten for å få til et seminar også i Theim. 
 

 
Sak  9/19 SEF 

Det blir landsmøte i SEF 30. april. Se vedlagt notat fra styrelederen i SEF. 
Daglig leder gjorde rede for hvor saken står. Det blir styreleder som 
representerer KDS ved SEF sitt landsmøtet. 

 

Sak  10/19 LOGO  
Tilbudet fra Petchy ble for drøyt for oss - det ville kommet på 60 000.-. Etter 
en diskusjon om hva som er vårt behov ble følgende vedtak formulert: 
Vedtak: Daglig leder tar kontakt med Petchy og forhører seg om det er mulig 
å få et tilbud som begrenser seg til ny, tilpasset logo. 

 
Sak  11/19 EVENTUELLT 

Arbeidet med ny rammeplan for femårig faglærerutdanning er ferdig. 
Mandatet til gruppa (som Catrine Lie er med i) er endret og forlenget. De skal 
nå arbeide med praktisk-estetiske læreprosesser i alle fag.  

 
 
 
 
 
 


