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Årets Formgivingsfagkonferanse gikk av stabelen 12. februar på Høgskolen 
i Oslo og Akershus. Konferansen var et samarbeid mellom Høgskolen i 

Sørøst-Norge, Kunst og design i skolen og Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Konferansen ble i år døpt om i tråd med den nye studieretningen og vil fra 

2017 hete «Kunst, design og arkitektur».

Bodil Hage Hansen

Jostein Sandven, Instituttleder for forming og formgiving ved 
Høgskolen i Sørøst-Norge, var konferansier og ledet dagen. 
Konferansen hadde et variert program: Trond Giske, stortings-
representant og leder av Kirke-, utdannings- og forsknings-
komitéen, stod for åpningstalen hvor han slo et slag for kreativ-
itet. Høgskolelektor og lærebokforfatter Thurid Vold holdt et 
inspirerende innlegg hvor hun sa ja takk til både design og 
arkitektur. Gro Ebbestad, undervisningsinspektør ved Drammen
vgs, informerte om de nye læreplanene i Kunst, design og 
arkitektur. Toril Rygh, lærer ved Ullern videregående skole, holdt 
et innlegg om infografikk og visualisering av informasjon i et 
tverrfaglig skoleprosjekt. Billedkunstner og fotokunstner Mikkel 
McAlinden fortalte om egne arbeider og skapende prosess. 
Tømrermesteren Ole Thorstensen som startet debatten om «de 
manuelle», holdt et engasjert innlegg om statusen til håndverks-
fag. Dagen ble avsluttet med Jadwiga Blaszczyk-Podowska, 
dosent i billedkunst ved Høgskolen i Sørøst-Norge, sitt foredrag 
om «art that grows up not knowing it is art».

Ildsjelprisen 2016
På konferansen ble den sjette ildsjelprisen delt ut. Ildsjelprisen 
deles ut med bakgrunn i et ønske om å trekke frem en person, 
et miljø eller en skole som aktivt har fremmet formgivingsfa-
get i den videregående opplæringen. Ildsjelprisen 2016 gikk til 
Jessheim videregående skole. I juryens begrunnelse står det: 
«Jessheim utmerkar seg ved å satse på rekruttering og profilering 
både innad og utad. Elevane blir involvert i rekrutterings-
arbeidet, noko som kan gje dei eigarskap til studieretninga og 
gjere dei til gode ambassadørar. Utad arbeidar skulen gjen-
nom eit bredt spekter av kanalar og dei viser seg fram i lokal-
samfunnet. Gjennom det breie spekteret vert tilboda synleg på 
ulike måtar og dette aukar sjansen for å treffe litt ulike grupper. 
Lærarane samarbeider godt, er framoverretta, nytenkande og 
arbeidar med å argumentere for faget. Arbeidet med å argumen-
tere for faget ser komiteen som svært viktig. Argumentasjonar 
for faget er ei sentral brikke når ein skal rekruttere, bli synleg, få 
skuleeigar på bana og spre gode eksempel».

Juryen bestod i år av Kari Saasen Strand (Høgskolen i Oslo og Akershus), Åsta 
Rimstad (Høgskolen i Sørøst-Norge) og Gro Ebbestad (Kunst og design i 
skolen).

Vinner av ildsjelprisen 2016 ble fagmiljøet ved Jessheim videregående 
skole. Prisen ble overrakt av jurymedlem Åsta Rimstad til lærer Bjørn 
Edvard Torbo som tok i mot prisen på vegne av fagmiljøet ved Jessheim. 
Fra venstre: Liv Klakegg Dahlin (Høgskolen i Oslo og Akershus), jurymedlem 
Åsta Rimstad (Høgskolen i Sørst-Norge), Bjørn Edvard Torbo (lærer 
Jessheim vgs.) og Jostein Sandven (Høgskolen Sørøst-Norge). 


