
   

 
 
 
Styremøte i Kunst og design i skolen  
Hotell Prinsen15.11.13 kl 17.00 – 20.00 og 16.11.13 kl 9.00 – 16.00 
 
Referat 
 
Til stede: 
Eivind Moe 
Errol Fyrileiv 
Rolf Øidvin 
Lone Strand Randal 
Daglig leder Lennart Johansson  
 
Forslag til møteleder: Eivind Moe 
Forslag til referent: Lennart Johansson 
 
 
 
Sak  29/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden. 

Godkjenning av referat fra styremøte 13/14.09.13 
Vedtak: Styret godkjenner referat fra styremøtet 13/14.09.13 
 

Sak  30/13 ORIENTERINGSSAKER 
• O-1. Ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen. Rapporter fra 

de som deltok i møter 6. november og 14/15. november. 
Lennart rapporterer: se vedlagt notat 

• O-2. Ny redaktør. Styret må på neste styremøte diskutere og vedta ny 
fordeling av stillingsstørrelse for redaktør og for daglig leder.  
Det er nå et navn aktuelt for stillingen som redaktør, Bibbi Omtveit. 

• O-3. Landsmøte 2014 og valgkomiténs arbeid. Her er det fint om 
styremedlemmene kan komme med innspill, til mulige nye 
styremedlemmer, da det per nå er tre av våre nåværende 
styremedlemmer som ikke ønsker å ta gjenvalg. Det må fastsettes dato 
for når valgkommiteen skal møte styret. 
Errol Fyrileiv og Kari Doseth Opstad har meldt at de ikke ønsker å 
fortsette i styret. Rolf Øidvin har meldt at han også heller til at han 
ønsker å gi seg. De som da er beredt til å stille til gjenvalg er: Eivind 
Moe (HS), LoneStrand Randal (GS), Iselin Bjelland (GS), Catrine Lie 
(?),  Else Lefdal (?), Ingvild Digranes (HS). Eivind Moe har gitt beskjed 
at han kan tenke seg avløsning som leder.  
Mulige nye navn: 
Bjørn Lien, Bodin VGS? Ellen Johannesen Ålesund? 
Det er mulig at vi bør legge noen føringer til valgkommiten, at det er 
menn, fra utenfor Oslo og og fra VGS, som er de mest aktuelle å 
rekruttere! 



   

  
  
Sak  31/13   ØKONOMI 

Lennart gjorde rede for budsjettsituasjonen. Det er noen poster som er lite 
tilfredsstillende, bl a internasjonalt arbeid. 
Lennart gjorde også rede for arbeidet med budsjettet for 2014, og for 
arbeidet med budsjettsøknaden for 2014. 
Vedtak: Styret tar resultat og balanse per 01.11.13 til etterretning. 

  
Sak  32/13  NORDISK SAMARBEID 

NK14 
Foredragsholdere: Her er det nå klart med Eirik Solheim og Erik Nielsen. 
Resten av foredragsholderne må vi kanskje vente med til vi vet om vi får støtte 
fra Nordisk kulturfond og Kulturkontakt nord, da dette vil kreve at vi i større 
grad må engasjere nordiske forelesere og workshop-ledere. Det er nå også klart 
med NTNU – omvisning og foredrag om design o 3-D.  
Til presentasjonen av kurset på NS vintermøte må mer av innholdet være klart. 
Vedtak: Daglig leder fortsetter arbeidet i samarbeid med styret. 

  
Sak  33/13     KUNNSKAPSLØFTET OG VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 

Foreløpig vet vi lite om hva som skjer. KDS har henvendt seg til  
 departementet, men fått til svar at de ikke kan si noe på nåværende tidspunkt. 
Det er nå for sent for å få med ny struktur for neste år. 
Vi får stadig inn alarmerende meldinger om nedleggelser av tilbudet SSP FO – 
nå senest fra Bergen, der man vil legge ned SSP FO ved Olsvikåsen VGS og 
Tertnes VGS, for å flytte tilbudet til Sotra. Bergen by (kulturbyen Bergen??) 
vil da stå uten tilbud innen Formgivingsfag! Hva blir det neste?? 

 
Sak  34/13  KUNNSKAPSLØFTET OG SITUASJONEN FOR K&H I GRS 
  Hva skjer med UH-nettverket for Kunst og håndverk? 

Bra initiativ fra KKS med dette nettverket. Det er bla a Kari Doseth Opstad 
som leder nettverket. Det skal være en ny samling i Tromsø i slutten av januar. 
 

 
Sak  35/13 FORM 

• Orientering om FORM nr 5 – 13  
• Innspill til nr 1 og 2 – 2014 

Lone skulpturoppgave 
Intervju m Rosenvilde VGS 
Presentere digital fagdidaktikk 
Presentere SEF  
Til nr 3: Bjørn Baggerud – historien om når de slo av strømmen til 
maskinene. 

 
Sak  36/13  SEF 

Styreleder i SEF har utformet et notat om SEF sin organisatoriske fremtid 
(vedlagt) og bedt styrene i medlemsorganisasjonene om å diskutere dette før 
SEF sitt styremøte og styreseminar. Styret i KDS bør ha en mening om dette til 
SEF sitt styremøte 27/11, og til SEF sitt styreseminar i midten av desember. 



   

Styrene i medlemsorganisasjonene er bedt om IKKE å fatte noen vedtak i 
saken, før etter at diskusjonen har vært ført i SEF. 
 
Fra diskusjonen: 
Ideer: videreutvikling av nettverk for bedre designundervisning. 
KDiS standpunkter så langt:  
Samordning av virksomhet:  
vi er for:  
samordning av IKT (nettsider),  
felles WEB-redaksjon,  
en del innen regnskap og administrasjon?.  
Samlokalisering:  
Vi er for samlokalisering 
Bemanning:  
? 
SEF og organisasjonene : Det er sikkert riktig å samle oss (SEF/FKS), men vi 
er mot en utvidet sentral, fagpolitisk styring.  
KKS: Vi støtter at det skjer et arbeid for å få KKS til å virke etter hensikten. 
DKS: her brukes mye penger! Vi vet for lite til å kunne si noe bastant, men det 
vil sikkert være mulig å få mer ut av de midler som blir stilt til rådighet. 
Konsekvenser for oss og for organisasjonene:  
vi ser spøkelser i skapet; sentralisering av virksomheten! Vi må fortsatt være 
lett gjenkjennelige! 
  
 
 

 
Sak  37/13  EVENTUELT 
  Ansettelse av ny redaktør.  

Vedtak: Daglig leder og redaktør gis fullmakt til å gjennomføre 
forhandliger med søkere til stillingen som redaktør for FORM. 

 
Møtet hevet kl 12.00 
 
Appendix: 
Etter at møtet var avsluttet var det befaring i hotell Prinsens konferanse-avdeling. Det 
ble en hyggelig erfaring! Lyse, nyoppussede lokaler med godt teknisk utstyr! Egen 
restaurant for lunsjbuffen, og med mulighet for middagsservering! Vi kan altså prøve å 
avtale oss frem til gunstige priser på middag de fleste dager under konferansen.  
 
 
Lennart Johansson 
sign 
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