
   

 
 
 
Referat fra styremøte i Kunst og design i skolen  
Trondheimsvn 2, bygg J, (Spirehuset) Oslo, 13.09.13 kl 17.00 – 20.00 og 
14.09.13 kl 10.00 – 15.00.  
Styremedlemmer til stede: 
Eivind Moe 
Errol Fyrileiv 
Rolf Øidvin 
Ikke til stede: 
Iselin Bjelland 
Lone Strand Randal 
Varamedlemmer til stede: 
Else Margrethe Lefdal 
Kari Doseth Opstad 
Catrine Lie (lørdag)  
 
I tillegg deltar daglig leder Lennart Johansson og redaktør Kristin Aasgaard (fredag) 
 
 
Forslag til møteleder: Eivind Moe 
Vedtak: Eivind Moe 
Forslag til referent: Lennart Johansson 
Vedtak: Lennart Johansson 
 
 
 
Sak  20/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak:  

Møtet godkjenner innkalling og dagsorden  
Med følgende endring: sak 26/13 kommer før sak 21/13. 
Godkjenning av referater fra styremøte 26/27.04.13 
Vedtak:  
Møtet godkjenner referatet fra styremøte 26/27.04.13 
 
 

Sak  21/13 ORIENTERINGSSAKER 
• O-1 Kristin informerer om fremdriften med hjemmesiden 

Kristin og Per Arild (og Lennart) har laget ny layout på hjemmesiden. 
Foreløpig er det noen sider som er etter gammel mal, men det kommer etter 
hvert. Noen gamle sider vil også fortsatt bli værende i gammelt format. 

• O-2 Representasjon ved danskenes 75-års- jubileum. 
Vi sender ikke noen representant til deres jubileum – men sender en 
hyggelig hilsen. 

• O-3 Om styret og administrasjonen; ansettelse av ny redaktør 
Lennart gjør rede for ståa. Alle skal holde øynene åpne etter kandidater, 



   

hvis vi ikke finner noen må stillingen utlyses. Vedkommende bør være klar 
over nyttår.  

• O-4 departementets ekspertgruppe for å se på bedre samarbeid og 
ressursutnyttelse innenfor kunstfaglige virksomheter rettet mot skolen (se vedlegg) 
Lennart gjorde rede for at vi vil bli representert i referansegruppene. Vi har meldt 
fra til Dep. at vi ikke er helt fornøyde med sammensetningen av gruppa, fordi den 
har noe slagside mot musikk.  
 

 
Sak  22/13   ØKONOMI 

• Resultat og balanse i Kunst og design i skolens regnskap pr 31.07.13 
Det bemerkes at posten ”intensjonalt arbeid” er vesentlig overskredet. 
Administrasjonen skal arbeide for å balansere budsjettet frem mot årets 
avslutning.   
Vedtak:  
Styret tar regnskapet pr 31.07.2013 til etterretning.  

 
 
Sak  23/13  NORDISK SAMARBEID 

• Nordisk Kurs 2014! Status og fremdrift. 
Kurset er flyttet en uke senere. Vi må ha annonser til de nordiske lands 
tidsskrifter ferdig i løpet av oktober. Annonsene må inneholde navn på 
kurset, program, en del om innholdet og navn på noen foredragsholdere. 
Når det gjelder hvor vi skal søke pengestøtte, må vi vurdere nærmere om vi 
skal søke Nordisk Råd, da dette kan synes både vanskelig og 
arbeidskrevende, med tanke på at det må etableres samarbeid med 
foredragsholdere og/eller workshop-ledere fra minst to andre nordiske land. 
Vi skal søke midler fra SEF, KKS og IKT-senteret.   
Mulige samarbeidspartnere er Nasjonalt senter for IKT og KKS.  
Vi må også etablere kontakt med noen som kan bidra med 3D-printer.  
Det er viktig å holde på at kurset skal ha tre deler: det tekniske med 3D-
program og 3D-print, det tekstile med mønsterbygging, og kunstdelen med 
arbeid på nettbrett. 
Administrasjonen prioriterer dette arbeidet frem til neste nummer av 
FORM. 
Ståle Stenslie (pistolmannen – pistol laget i 3D-print) Lennart kontakter. 
Kunstdelen (Errol) utgår foreløpig.  
 

• NST-møte juni 2013 i Norge. Referat. Utgår da Lone ikke er til stede. 
 

Sak  24/13     KUNNSKAPSLØFTET OG VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 
• Hvor går veien nå? Når (og hvis) blir endringene gjennomført? (se vedlegg) 

Det informeres om samtalene med departementet. Departementet melder at 
men nå avventer utspill fra ny regjering. Vi skal stå på for at det nye 
studieforberedende programmet er søkbart fra 2014. 
Vi bør kartlegge de ulike regionale nettverk som finnes – ev ta initiativ til 
samling for representanter for disse, f eks i forbindelse med 
Formgivingskonferansen. 

• Samarbeid med Nasjonalt senter i Bodø – ildsjelprisen med mer (se 
vedlegg). Diskusjon om hvordan vi ser på senteret.  



   

SEF planlegger å tilskrive Departementet og gjøre rede for hva vi forventer 
av et nasjonalt senter. Viktig at vi er konstruktive og ikke sutrende, da 
senteret virker i en økonomisk og kompetansemessig vanskelig situasjon. 
 
 

 
Sak  25/13  KUNNSKAPSLØFTET OG SITUASJONEN FOR K&H I GRS 

• Høring om kompetansekrav for undervisning i grunnskolen. 
det foreligger et svar fra SEF, og et svar fra UiT (Kari og Eivind). Lennart 
hører med Signe om det kan tilføyes et punkt om kompetansekrav også på 
barnetrinnet til SEF sin uttalelse.    

 
Sak  26/13 FORM 

• Orientering om FORM nr 4 – 13 
Kristin orienterer om innholdet i nr 4, som gikk i trykken torsdag 12/9.  

• Innspill til nr 5 – 2013 og 1 – 2014 
Nr 5 – 13:  
fra DogA husbygging av elever (fra Alf H). 
fra Iselin: smykker av gummi og kapsler. 
Fra Grimstad UGS: reklame og logo (for parfyme) 
Tegning i photoshop (Birgitte Lebesby) 
Catrine Lie: artikkel basert på hennes masteroppgave 
Kari om rekruttering til faget (i lærerutdanningen) 
fra Rolf: kunsthistorie/bildeanalyse 
fra Errol: skulpturoppgave og tegneoppgave/konturtegning.  
  

 
Sak  27/13  SEF 

• Studiereise og prosjekter. 
Det blir ikke noen studiereise, men et styreseminar i slutten av november, 
og et styremøte 15. eller 16. oktober. 
Prosjekter i SEF sin regi: Tidsspeil (konkurranse i forbindelse med 
grunnlovsjubileet) 
Dikodimes (fagdidaktisk kompetanse innen det digitale feltet) 
Lennart informerer om SEF sitt arbeid, og om pågående prosjekter. 

 
Sak  28/13  EVENTUELT 

Vi må begynne å forberede arbeidet før landsmøtet 2014 – rekruttering til 
styret – Rolf og Kari flagger at de ønsker å fratre. Valgkomiteen innkalles til 
neste styremøte. 
Kandidater kan etterlyses bl a på vår facebook-side. 
 
Ellers anbefalte Rolf avhandlingen til Inger-Lise Flensburg. 
 
Møtet heves kl 12:50 
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