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Formgivingsfagets

Vinner av ildsjelprisen 2015 ble fagmiljøet ved Drammen videregående 
skole. Her representert ved lærer Bård Holten og inspektør Gro Ebbestad 
(midten). Ildsjelprisen ble overrakt av daglig leder i Kunst og design i skolen, 
Lennart Johansson (t.v.) og instituttleder for forming og formgiving ved 
Høgskolen i Telemark, Jostein Sandven (t.h.). Foto: Jørgen Lie Furuholt, HiOA

I juryen satt Jostein Sandven, Lennart Johansson og doktorkandidat ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus, Else Margrethe Lefdal. 

Den årlige formgivingsfagkonferansen har som formål å være til inspirasjon for lærere i 
formgivingsfag og design og håndverk i videregående skole. I tillegg til at ildsjelprisen 2015 
ble delt ut var det en rekke foredrag. Deltakerne ble også oppdatert på statusen til den nye 

studieprogrammet kunst, design og arkitektur som trer i kraft fra høsten 2016. 

I år fant konferansen sted på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 
og var et samarbeid mellom førstnevnte, Høgskolen i Telemark 
og Kunst og design i skolen. Styreleder i Kunst og design i skolen 
og førsteamanuensis ved HiOA, Ingvild Digranes innledet konfer-
ansen med å fortelle om statusen til formgivingsfaget. Fra 2016 
blir det som nå heter studiespesialisering med formgivingsfag 
gjort om til utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur. 
De to felles programfagene skal hete: kunst og visuell kommuni-
kasjon og design og arkitektur. I tillegg er det vedtatt at det blir 
fem programfag til valg (fra Vg2). Foreløpig har disse arbeidsti-
tlene: kunst og samfunn, design og samfunn, arkitektur
og samfunn, og grafisk design og foto. Samisk visuell kultur 
forblir uendret. 

Liv Klakegg Dahlin og Peter Haakonsen, som begge representerer 
HiOA, ledet konferansen. I fordragene ble det tatt opp emner 
som arkitektur og bæreraft, produktdesign, designprosess og 
environmental art. Rosenvilde vgs. fikk ildsjelprisen i 2014 og 
arbeidet ved virksomheten ble presentert av Astrid Asheim som 
er pedagogisk leder ved skolen. 

Ildsjelprisen 2015
På konferansen ble den femte ildsjelprisen delt ut. Bakgrunnen 
for utdelingen av prisen er et ønske om å trekke fram et miljø, en 
enkelperson, eller en skole som aktivt fremmer formgivingsfaget, 
eller design og håndverksfag i den videregående opplæringen. 
Ildsjelprisen 2015 gikk til Drammen videregående skole. I juryens 
begrunnelse står det: «Drammen videregående skole har meget 
god rekruttering. Skolen legger til rette for den enkelte elev og 
har bredt utvalg av muligheter for fordypning fra andre studie-
retninger, blant annet fra realfag. Fagmiljøet i formgivingsfag ved 
skolen involverer elevene i oppgaveskriving og framdriftsplaner. 
Formgivingsfagmiljøet ved Drammen vgs. jobber tverrfaglig, der 
arbeid med digitale medier står sentralt. Skolen har samarbeidet 
med Union om sceneoppdrag og har hatt oppdrag både for andre 
linjer ved skolen og eksternt. Buskerud fylkeskommune har som 
skoleeier bidratt med å legge forholdene til rette med hensyn til 
skolens utforming og verksteder. Fagmiljøet ved skolen jobber 
godt med implementering av entreprenørskap, samt utvikling 
og nytenkning av undervisning og vurderingskriterier. Skolen rela-
terer undervisningens innhold til relevante yrker og til samfunnet 
ellers. Skolen tar også imot øvingslærerstudenter. 

ildsjelpris 2015
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