
 

ÅRSMELDING FRA PERIODEN  APRIL 2017 – APRIL 2019 

1.1 STYRETS SAMMENSETNING 
 

Eivind Moe leder mai 06 / april 19 
Catrine Lie nestleder  mai 12 / april 19 
Else Margrethe Lefdal styremedlem sept 08 / april 19 
Hege Berentsen 

Oleiv Lene Å Iversen 
Styremedlem 

styremedlem 
april 15/ april 19 

april 17 / april 19 

   
   

Vidar Iversen varamedlem  april 17 / april 19 
Åshild L Fidje varamedlem april 17 / april 19 
Ingvild Digranes varamedlem mai 12 / april 19 

Iselin Bjelland 

 

varamedlem  

 

mai 10 / april 19 

 

   

VALGKOMITE  

Rolf Øidvin 

Errol Fyrileiv 

 

DAGLIG LEDER / FAGKONSULENT 

Lennart Johansson  

 

REDAKTØR AV FORM 

Ansvarlig redaktør Bibbi Omtveit (Jorid Vittersø aug 18 – juli 19)) 

 

REDAKSJON 

Styret i Kunst og design i skolen 

     

REVISOR 
Inter Revisor AS 

 

REGNSKAP 

Saga Regnskap AS  

MEDLEMSTALL  ca 1250 betalende medlemmer og ca 100 gratis medlemskap pr 31/12-18 

 

 



 

1.2 STYRET 
Det er blitt holdt 10 styremøter. Fredag og lørdag er i hovedsak blitt benyttet. 

Faste styremedlemmer innkalles til styremøtene. Til 6 av møtene er samtlige varamedlemmer 

innkalt.  

Arbeidsområder   

- FORM 
- statlige høringsdokument 
- kurs  
- konferanser 
- Nordisk Samråd (tegning/bilde) 
- Nordisk Sløyd- og Tekstillærerforbund, NST 

- Arbeid for gode rammevilkår og våre fags situasjon i skolen  
 

1.3 SEKRETARIAT  

Sekretariatets kontor er i Seilet – huset for kunst og kultur i skolen, Fossveien 24, 0506 Oslo.   

I styreperioden har Lennart Johansson vært ansatt som daglig leder i 50 – 70 % stilling. Bibbi Omtveit 

har vært ansatt som redaktør av tidsskriftet FORM i 80 – 100 % stilling. Redaktøren fungerer også 

som organisasjonens web-redaktør 

I styreperioden er det inngått avtale om datasupport med Entry AS. 

 

1.4 ØKONOMI 
Kunst og design i skolens hovedinntekter fordeler seg mellom statsstøtte og medlemskontingent. I 

tillegg kommer salg av annonser og enkeltnumre av Form.  

Kontingenten er kr 500,- , 350,-  for studenter/pensjonister 

 
Organisasjonen hadde overskudd i regnskapet fra 2017 på kr 164 424.- 

Organisasjonen hadde underskudd i regnskapet fra 2018 på kr 267 643.- 

Underskuddet i 2018 kommer av problemer med innføringen av det nye medlemsregisteret, 

hvor leverandøren ikke har klart å innfri sine forpliktelser.  

 

 

1.5  MEDLEMMER 
Av de ca 1 350 medlemmene er ca 100 utvekslings- og gratisabonnenter. 

Medlemstallet har vært stabilt i landsmøteperioden.  

Det er ført vervekampanjer i tidsskriftet FORM og overfor deltakere på kurs og konferanser.  

Betalingsfrist har vært i mars/april i kalenderåret. Det purres på manglende kontingentinnbetaling to 

ganger, med økende purregebyr.  



 
 

 

1.6 REPRESENTASJON 

REPRESENTANTER FOR KUNST OG DESIGN I SKOLEN HAR DELTATT PÅ MØTER MED:  

• Kunnskapsdepartementet 

• Utdanningsdirektoratet 

• Kunsthøgskolen i Oslo 

• Høgskolen i Oslo og Akershus/OsloMet 

• Høgskolen i Telemark/sørøst-Norge/Universitetet i Sørøst-Norge 

• Høgskolen i Volda 

• Politiske partier 

• NHO 

• Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen 

• Utdanningsforbundet 

• Kunst i Skolen 

• Musikk i skolen 

• Fellesrådet for kunstfagene i skolen 

• Norsk Musikkråd 

• Norsk Kulturråd 

• FORMakademisk 

• Kulturskolerådet 

• Norges Husflidslag 

• Kulturtanken  
 

REPRESENTANTER FOR KUNST OG DESIGN I SKOLEN HAR DELTATT PÅ FØLGENDE 
UTSTILLINGER/KONFERANSER/KURS/NETTVERK:  
 
2017 

• Karrieredagen for kreative fag , Høgskolen i Oslo og Akershus 

• Tretreff 2017, Norges Husflidslag 

• Møte om styrking av de praktiske og estetiske fagene, Kunnskapsdepartementet 

• E&PDE 2017 Building Community: Design Education for a Sustainable Future, Høgskolen i 
Oslo og Akershus 

• Innspillskonferanse, Kulturtanken 

• Makerspace, Konferanse Teknisk museum 
 

2018 

• Kunst og håndverkskonferansen, Høgskolen i Oslo og Akershus 

• KDA-konferansen (Formgivingskonferansen), Høgskolen i Oslo og Akershus 

• Tretreff 2018, Norges Husflidslag 

• DRS 2018, Design research society, Univesity of Limerick, Irland 



 
• Hvordan styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen på kort og lang sikt?  Seilet 

• Debatt: Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring, Seilet  

• Debatt: Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap, Seilet  

• Lærerkveld på Seilet 

• Forum for Kunstfaglig utdanning, seminar, Oslo  

• Utdanningsdirektoratets konferanse om fysisk læringsmiljø i skoler og barnehager, 
Gardermoen. 
 

 

2019 

• Kunst og håndverkskonferansen, OsloMet 

• Debatt: Tverrfaglig tema: Bærekraft, Seilet 

• Lunsjseminar «Finsk skole vs norsk skole» Seilet Oslo 

 

2. RAPPORTER 

2.1 POLITISK ARBEID 
 

Kunst og design i skolen har i samarbeid med SEF, Samarbeidsforum for estetiske fag, avgitt  

høringsuttalelser om:  

- Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen 

- Fagfornyelsen - innspill til kjerneelementer i skolefagene 

- Fagfornyelsen - siste innspillsrunde kjerneelementer 

- Fagfornyelsen – innspillsrunde skisser til læreplaner i kunst og håndverk og duodji 

- Fagfornyelsen – innspillsrunde skisser til læreplaner valgfaget praktisk håndverksfag 

- Fagfornyelsen – innspillsrunde skisse til læreplan i arbeidslivsfag 

- Fagfornyelsen – første innspillsrunde KDA – om faget  

2.2 KURS / KONFERANSER 
 

Kunst og design i skolen arrangerte «Lærerkveld på Seilet. Kurs i perspektivtegning» i samarbeid med 

Kunst i Skolen 17.04.18 og 15.05.18. 

Kunst og design i skolen arrangerte «Lærerkveld på Seilet. Kurs i akvarellmaling» i samarbeid med 

Kunst i Skolen 21.03.18 og 11.04.18 



 
Kunst og design i skolen arrangerte konferansen ”KDA-konferansen 2018” i samarbeid med 

Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Sørøst-Norge 09.02.17 i Høgskolen i Oslo og Akershus 

sine lokaler. 

Kunst og design i skolen arrangerte «Debatt: Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring» i 
samarbeid med SEF, Seilet Oslo 
Kunst og design i skolen arrangerte Debatt: Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap,  
Seilet Oslo 
Kunst og design i skolen arrangerte «Debatt: Tverrfaglig tema: Bærekraft», Seilet Oslo 
 

2.3 FAGLIG ARBEID 
Catrine Lie er oppnevnt som representant fra praksisfeltet i gruppa som har arbeidet med 

rammeplan for 5-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag. 

Vidar Iversen var oppnevnt til å delta i Udirs arbeid med å utvikle kjerneelementer i Kunst og 

håndverk/duodji   

Vidar Iversen er leder/koordinator i Utdanningsforbundets interne fagnettverk for k&H i forbindelse 

med fagfornyelsen  

Åshild Lundetræ Fidje er representant for utdanningsforbundet i faglig råd for «Frisør, blomster og 

interiørdesign» 

Else Margrethe Lefdal er medlem i fagutvalg for kunst, arkitektur og design i Norsk Lektorlag. 

Else Margrethe Lefdal er oppnevnt til å lede læreplangruppa for de felles programfagene i 

studieforberedende utdanningsprogram kunst, design og arkitektur i videregående opplæring. 

Else – fremtidens koh-rom bærum kommune - innspillsgruppe 

Daglig leder Lennart Johansson har vært oppnevnt som eksternt medlem i fagutvalget for tre i Norges 

Husflidslag. 

Daglig leder Lennart Johansson har vært oppnevnt som medlem i utvalg i forbindelse med Oslo 

kommunes satsing «revitalisering av de praktiske og estetiske fagene i Osloskolen» 

Daglig leder Lennart Johansson er oppnevnt som medlem i utvalg i forbindelse med Oslo 

kommunes satsing på å etablere et sentralt verksted for Kunst og håndverk. 

Daglig leder Lennart Johansson er invitert som medlem i arbeidsgruppe i forbindelse med 

opprettelsen av utstilling og konkurranse for å styrke yrkesfagenes stilling og status i Oslo. 

 

 

2.4 NORDISK SAMARBEID – BILDE 

         NORDISK SAMRÅD 
I Nordisk Samråd har Norge vært representert av Hege Berentsen og Else Lefdal. Nordisk Samråd er 

et samarbeidsorgan som består av representanter fra disse kunstfaglige pedagogiske foreninger i de 

nordiske land: 

Danmark: Danmarks Billedkunstlærere 

Færøyene:  ikke lenger representert 



 
Finland: Kuvateideopettajat ry / Bildkonstlärarna rf.  

Island:  Félag Ìslenskra Myndlistarkennara 

Sverige: (uten fast organisering) 

Norge:  Kunst og design i skolen    

Alle foreninger, unntatt den danske, omfatter hele skoleverket, fra førskole til høgskole. I Danmark 

har gymnasielærerne sin egen forening. I 2015 ble den svenske organisasjonen Lärarförbundets 

Ämnesråd för Bild och Media nedlagt. Sverige har pdd ingen fungerende organisasjon. I 2016 meldte 

Føroya Myndlistalærarafelag fra Færøyene seg ut av Nordisk Samråd. 

Samrådets oppgave er: 

• å holde seg informert om billedpedagogiske forhold i de nordiske land 

• å utveksle informasjon om dette i Samrådet 

• å informere de faglige foreningene 

• å inspirere og komme med forslag til felles nordiske oppgaver 

 
Foreningene har frem til 2016 arrangert kurs for billedkunstlærere hver sommer, kalt Nordisk Kurs. 

De nordiske kursene kom i gang i 1968.  Formålet var å få kjennskap til fagets situasjon i de nordiske 

landene og å bruke kursene til gjensidig inspirasjon i arbeidet med faget i skolen. Kursene har gått på 

omgang mellom landene i en viss rekkefølge: 

 

     Kurstittel: 

2007:    Island    Kunst i naturen, natur i kunsten 

2008:    Danmark   Tegning – kommunikasjon - kreativitet  

2009:    Norge    Miljøperspektiv på kunst, design og arkitektur 

2010:    Sverige    Att angöra en brygga  

2011:    Finland                                   Serier och animation i undervisningen    

2012:    Island     Nordens lys 

2013:    Færøyene Fugl - fisk - fjeld og faldgruber - Kreativitet -     Innovasjon- 

Entreprenørskap 

2014:    Norge    Dannelse og visuell digitalisering. 

2015:    Sverige    Kurset avlyst. Det ble gjennomført sommermøte 

2016:    Finland    Kurset avlyst. Det ble gjennomført sommermøte 

2017:   Island    sommermøte 

2018: Danmark   sommermøte 

Frå 2017 er aktiviteten begrenset til at styre/ledelse i landenes organisasjoner møtes. I 2017 

var det sommermøte på Island, i 2018 var det sommermøte i København. Det avholdes et 

møte pr år i Nordisk Samråd, samt utveksles skriftlig informasjon om hva som skjer av nytt 

innen det billedpedagogiske feltet i de enkelte land. Møtetid er i slutten av juni.  

 

2.5 NORDISK SAMARBEID - SLØYD/TEKSTIL, NST 



 
Norge har i perioden vært representert av Ingvild Digranes og Catrine Lie. 

NST  startet opp i 1969, og Kunst og design i skolen har vært med siden 1988. Det avholdes ett møte 

pr år etter tur i medlemslandene. 

2013: Norge, Kunst og design i skolen representert ved Lone Strand Randal og Eivind Moe 

2014: Sverige, Kunst og design i skolen representert ved Bjørn Lien 

2015: Island, Kunst og design i skolen representert ved Ingvild Digranes 

2016: Færøyene, Kunst og design i skolen representert ved Catrine Lie 

2017: Sverige ifm Textom, Kunst og design i skolen representert ved Catrine Lie 

2018: avlyst 

NST arbeider for å: 

• øke forståelsen mellom de nordiske lands tekstil- og sløydlærere og for de spesielle forhold som 
råder innen de nordiske land 

• bidra til forståelse for hverandres tenke- og uttrykksmåte innenfor de respektive områder 

• fremme forsøksvirksomhet og forskning på de respektive områder og få til en samordning 
mellom de nordiske land i aktuelle forskningsprosjekt 

• bidra til å bevare og føre videre den høytstående nordiske kulturen innenfor NST's område og 
tradisjon til kommende generasjoner 

• ta vare på de verdier som undervisning i NSTs område kan tilføre/gi det enkelte menneske og 
som gjennom våre fag kan bidra til elevenes personlighetsutvikling 

 

Kunst og design i skolen har bladutveksling med de andre nordiske land som har blad innenfor sløyd- 

og tekstilområdet. 

NST har vedtatt at sekretariatslandet skal arrangere minst ett faglig pedagogisk kurs i hver 3-års 

periode. 

NST har følgende medlemsorganisasjoner: 

Danmark:  Dansk Sløjdlærerforening 

  Foreningen af Danske Håndarbejdslærere 

Finland: Textillärarförbundet 

Færøyene: Færøya Handarbeidislærarfalag 

Island:  Kennarsamband Islands 

  Islands Slöjdlærerforening 

Sverige: (uten fast organisering) 

Norge:  Kunst og design i skolen 

 

   

2.6 LOKALLAGSARBEID 
Ingen lokallag har sendt inn årsrapporter i styreperioden.  

 

2.7 MARKEDSFØRING 



 
Det er i styreperioden gitt tilbud om medlemskap til lærerstudenter, deltakere på kurs og 

konferanser, samt på diverse stands. Det er opprettet abonnementstjeneste på våre hjemmesider. 

Organisasjonens kurs og konferanser, samt tidsskriftet FORM markedsføres på nettsidene 

www.kunstogdesign.no og på sosiale medier. Organisasjonens facebookgruppe (som per dags dato 

omfatter ca 4000 medlemmer) fungerer som vår kanskje viktigste rekrutteringsplattform. 

Verveannonser i FORM, på våre nettsider og på Facebook gir et jevnt tilsig av nye medlemmer. 

 

 

3. FORM -  fagdidaktisk tidsskrift for formgiving, kunst og 

håndverk 

3.1  REDAKSJON OG PRODUKSJON 
Bibbi Omtveit er redaktør og ansvarlig utgiver i 80 – 100 % stilling. Bibbi Omtveit var i perioden 

september 2018 – juli 2019 i barselpermisjon. I hennes fravær fungerer Jorid Vittersø som 

vikarierende redaktør. 

Styret i Kunst og design i skolen har fungert som redaksjon i tidsskriftet. Styret har tatt stilling til 

temanummer, skrevet artikler, kommet med innspill til innhold i artikler og aktuelle skribenter. 

Generelt har det vært god tilgang på stoff. Innlegg er blitt honorert med boksjekker. FORMs 

redaksjon har vært på flere skole- og institusjonsbesøk og gjort reportasjer og intervjuer.  

Fast spalte: LMN har ordet ved professor Liv Merete Nielsen 

Organisasjonen har fortsatt arbeidet med å gi gode produksjonsforhold til FORM.  

Redaktøren har produsert tidsskriftet fra kontoret i Seilet, Fossveien 24, Oslo. 

Redaktør Bibbi Omtveit (Jorid Vittersø) har i perioden vært ansvarlig for å skaffe annonser til 

tidsskriftet. Annonseinngangen i perioden (f.o.m. nr 3 /2017 til nr 2 /2019) er på kroner  102 920.-. 

FORM har avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) om vederlag for å bruke verk av de 

kunstnere som BONO representerer. Avtalen inkluderer bruk av bilder på nettstedet 

www.kunstogdesign.no 

 

 

3.2 TIDSSKRIFT UTGITT I PERIODEN 
2017 
Nr 3 Grunnleggende ferdigheter 
Nr 4 Norden 

Nr 5 Foto og grafiske teknikker 

2018 
Nr 1 Visuell kommunikasjon 
Nr 2 Miljø og bærekraft 

http://www.kunstogdesign.no/
http://www.kunstogdesign.no/


 
Nr 3 Tradisjon og fornyelse 

Nr 4 Tverrfaglighet 

Nr 5 Danning 

2019 

Nr 1 Lærerutdanning 

Nr 2 Fagpolitikk 

 

 

4 ORGANISASJONENS NETTSIDER   
        www.kunstogdesign.no 

Organisasjonens styrereferater og landsmøtedokumenter publiseres på nettsiden. Artikler publiseres 

parallelt med utgivelse av FORM og det informeres om organisasjonen, om kurs og konferanser og 

om tidsskriftet FORM. Nettstedet omfatter også en lenkesamling til bruk under tema- og 

prosjektarbeid, som portal til informasjon innen fagområdet og til hjelp under planlegging av 

undervisning og foredrag. Våren 2019 ble Kunst og design i skolen sin nye nettressurs 

«FORMbanken» lansert. Her foreligger alle nummer av FORM fra 2009 komplett, og den kommer til å 

bli utvidet til å omfatte alle artikler tilbake til FORM 2004. Nettressursen vil være åpen for alle i en 

innledende periode, for så bli forbeholdt organisasjonens medlemmer via en innlogging basert på 

medlemsnummer. Det vil også bli utviklet en egen ordning for skoler og institusjoner. 

Nettredaktør: Bibbi Omtveit.  

 

 
 

http://www.kunstogdesign.no/

