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Referat 
 
 
Tilstede: 
Styremedlemmer: Eivind Moe, Ingvild Digranes, Iselin Bjelland, Rolf Øidvin, Errol Fyrileiv. 
Varamedlemmer: Lone Strand Randal, Else Lefdal, Catrine Lie, Kari Doseth Opstad, 
Fra valgkomiteen: Liv Merete Nielsen 
Fra administrasjonen: Daglig leder Lennart Johansson, redaktør Bibbi Omtveit 
I tillegg deltok tidligere redaktør Kristin Aasgaard 
 
Til møteleder ble Eivind Moe valgt 
Til referent ble Lennart Johansson valgt 
 
 
Sak 13/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

Godkjenning av referat fra styremøte 07.02.14. og 08.02.14. 
Vedtak: referat fra styremøte 07.02.14. og 08.02.14 godkjennes uten 
kommentarer 

 
 
Sak 14/14 Orienteringssaker 
 

O1 Orientering om daglig drift ved kontoret 
Vi inngikk i mars avtale med Saga økonomi og regnskap om kjøp av 
regnskapstjenester. Kostnaden er anslått til ca 30 000/år. 

O2 Ny redaktør 
Bibbi Omtveit begynte i stillingen som redaktør 1. mai 2014. 
Bibbi Omtveit presenterer seg selv, og noen tanker rundt fremtidens 
FORM. Hun ønsker et tydligere fokus på fagdidaktisk refleksjon og 
debatt, noe styret bifaller sterkt. Det vil også bli gjort endringer i 
tidsskriftets layout, dog ingen store endringer i FORM nr 3/14. 

 
Sak 15/14 Hjemmesiden 

Styret ga på styremøte 7-8/2.14 administrasjonen i oppdrag å utrede 
spørsmålet om ny hjemmeside, både kostnad og reelt behov. Med hensyn til 
det reelle behovet ser adm at det absolutt er til stede. Økonomisk vil det 
innebære en etableringskostnad på ca 15 000 – 20 000 kr. Da får vi utarbeidet 
en plattform og struktur, som vi deretter kan videreutvikle til ferdig side selv 
(v/webredaktøren) 
Økonomisk vil dette kreve omdisponering i budsjettet, noe adm. mener det er 
fullt forsvarlig å få til. 
Driftskostnadene for hjemmesiden (leie mm) vil dekkes av SEF. 
Vedtak: Styret vedtar at arbeidet med ny hjemmeside settes i gang. 

 
Sak 16/14 Form 

• Orientering om FORM nr 3 og 4. 



   

Form nr 3: tema digital visualisering – mye tegning. Lennart skriver 
lederen, og Bibbi skriver om sine tanker om fremtiden for FORM. Elles 
er mye arbeid gjort av Kristin – overgangen blir i den forstand grei for 
ny redaktør. 

• Innspill til nr 4 og 5: Enighet om at temaet for nr. 5-14 er visuell 
kommunikasjon. Bibbi vil også arbeide for at dette nummeret får ny 
layout.  
Vi ønsker flere leserinnlegg, flere intervjuer. Debatt; gjerne om 
arbeidet med VGS og formgivingsfag.  
Det kommer mange gode masteroppgaver – masterstudentene bør 
spørres om å skrive sammendrag av sine oppgaver til FORM.  
Catrine: ønsker at vi skal skrive om at det er mange om beinet om 
lærejobb i kunst og håndverk og formgivingsfag. 
Temanummer er bra – prøve å holde på det! Men – gode 
temanummer krever  lang forberedelse! 
Vi må også fremover være obs på vekting mellom skoleslagene – få inn 
bidrag fra alle nivåer. 
Valgfagene – kan det settes lys på de? Bra hvis vi kan komme med noe 
som kan virke som støtte og veiledning. 
Multimodale tekster – det er vi som har kompetansen, ikke lærere i 
andre fag  –det kan være ide til et temanummer! F eks nr 5-14 
Vi satser på å få et tema nummer i løpet av våren 2015. 
Grunnleggende ferdigheter bør også få plass.  
Samtidskunst – begrepslæring og forståelse.  
Design og redesign er et mulig tema. 

 
Sak 17/14 Økonomi 

• Resultat og balanse i Kunst og design i skolens regnskap pr 28.02.14 
Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning. 

• Budsjett 2014. Omdisponering for å dekke kostnad til ny hjemmeside  
Vedtak: Styret vedtar budsjettforslaget 

 
Sak 18/14 Landsmøte 2014 

• Gjennomgang av landsmøtedokument, rapport, arbeidsprogram, valg. 
| Landsmøte dokumentene ble gjennomgått. Styret merket at det ikke er 

mottatt revisors rapport for 2013.  
Forslaget til arbeidsprogram er uforandret siden forrige periode.  
Valgkomiteens leder Liv M Nielsen var til stede under punktet, og 
gjorde rede for valgkomiteens arbeid og innstilling til nytt styre. 

 
Sak 19/14 Nordisk samarbeid 

 Status NK14 
Det meste er nå på plass. Alle foredragsholdere  og workshopledere er 
klare. Påmeldingen har ikke stått i stil med våre forventninger. Det er 
gjort fremstøt på forskjellige medier i løpet av de siste ukene – vi 
håper det kan ha noe effekt! 



   

 Vintermøte 2014. 
Rolf har vært på vintermøte i Stockholm. Vi får en kort rapport.  
Møtene i NS har i de senere år medført store kostnader. Det er 
nødvendig å se på alternative løsninger, slik at kostnadene kan 
reduseres. Ellers viste Rolf til fyldig referat fra vintermøtet, som ble 
sendt ut i etterkant av møtet. 

 NST. 
NST-møtet i 2014 skal arrangeres i Linkøping i forbindelse med 
sløydbiennalen 4-7 oktober. Vi avventer mer informasjon. 

 
Sak 20/14 Kunnskapsløftet og våre fags situasjon i VGS 

• Ekspertgruppens arbeid. 
Ekspertgruppen la frem sin rapport den 24. april. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/rapport
er/2014/Det-muliges-kunst.html?id=757633 
Bibbi, Lennart og Ingvild rapporterte fra sitt arbeid med og rundt 
ekspertgruppen, bl a deltakelse i debattmøter om rapporten.  
det viktigste for oss fra rapporten er at det uttales klare krav til 
lærerkompetanse i praktiske og estetiske fag, og at det anbefales at 
organisasjonene (f eks KDS) bør samlokaliseres med et nyetablert 
Nasjonalt kompetansesenter i Oslo. 

• Udir har begynt arbeidet med å få på plass det nye studieforberedende 
utdanningsprogrammet. Vi var på møte hos Udir den 3. mars. Rolf, Else 
og Lennart deltok. I etterkant har vi vært i gjennom en grundig 
diskusjon om planer og struktur for programmet, som munnet ut i et 
innspill til Udir. Innspillet ble godt tatt i mot, og vi ble oppfordret til å 
bidra videre i høringsprosessen. Det ser ut til at høringen vil komme 
før sommerferien, som lovet. (vedlagt) 
Styret hadde synspunkter på hvordan saken er blitt håndtert fra 
administrasjonen. 
15 mai skal det være nettverksmøte for VGS på rosenvilde. Else skal 
delta her, og bør dele våre tanker og innspill med nettverket. 
Vedtak: Det pålegges det nye styret å fortsette arbeidet med planene 
for det nye utdanningsprogrammet med hensikt på å levere et godt 
høringssvar med bred støtte. 

 
Sak 21/14 Kunnskapsløftet og situasjonen for K&H i GRS 

• Ekspertgruppens arbeid (sammenfaller med punktet over) 
   

 
 
Sak 22/14 SEF 

 Rapport fra styremøtene i SEF 
Det ble ikke rapportert fra styremøtene pga tidsmangel. 

  Orientering om SEF sin virksomhet, bemanning og prosjekter. 
Det skal holdes ekstraordinært landsmøte i SEF torsdag 15. mai, hvor 
det skal foregå supleringsvalg av vararepresentanter til SEF-styret. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/rapporter/2014/Det-muliges-kunst.html?id=757633
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/rapporter/2014/Det-muliges-kunst.html?id=757633


   

Torsdag 15. mai skal det også holdes styremøte i SEF. Fra sakene ble 
følgende drøftet av styret:  
sak 24/14;O2: referat fra MiS sitt styremøte ang. spørsmål som 
oppleves som utydelige i relasjonen mellom MiS og SEF. I referatet tas 
bl a opp spørsmål om fordeling av tilskudd, hvor MiS ikke er tilfreds 
med fordelingsnøkkelen. 
Sak 26/14: Nye lokaler. 
Sak 28/14 Nytt SEF-prosjekt? Nasjonalt prosjekt innenfor kunst, 
arkitektur design etter modell av Veslefrikk. 
Sak 32/14: Møte med FKS 
 
Det ble kort informert om nevnte punkter. 

 
  
 
Sak 23/14 Eventuelt. 
  Det var ingen saker under eventuelt 
 
 
 
Møtet ble hevet kl 20.15, og ble etterfulgt av styremiddag, hvor de avtroppende 
styremedlemmene Rolf Øidvin, Errol Fyrileiv og Kari Doseth Opstad, avtroppense styreleder 
Eivind Moe, og avgåtte redaktør Kristin Aasgaard ble tilbørlig hedret og avtakket. 
 
Ref 
Lennart Johansson 
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