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Fagpolitisk engasjement!
Årets andre utgave av FORM ser ut til å ha med seg våren i sin 
utgivelse, i alle fall her i FORMs redaksjonslokaler i Oslo by ser vi 
tegnene på en ny årstid. Med våren i anmarsj er tid for nye beg-
ynnelser noe som er meget passende med tanke på den tiden vi 
er inne i nå; nemlig arbeidet med Fagfornyelsen. Forslaget til ny 
læreplan ble offentliggjort 18.mars og Kunst og design i skolen 
kan forsiktig mene at vi går mot lysere tider, både bokstavelig talt 
men også metaforisk.

Temaet for FORM nr. 2/2019 er passende nok «Fagpolitikk». 
I dette nummeret setter vi læreplanutvikling inn i et historisk 
perspektiv i en artikkelserie på fire artikler. Det er viktig at vi 
som interesseorganisasjon, og dere som praktiserende lærere 
ute i skolen, går inn i den kommende perioden med god faglig 
forståelse for hvordan vårt fag har utviklet seg til det faget vi 
kjenner i dag. Frem mot høringsfristen 15. juni oppfordrer vi alle 
til å gå inn og si sin mening. Det er nå vi har sjansen til å si vår 
mening og bli hørt! For å fortsette vår-metaforen: Det er tid for 
våronn og vi må luke ut ugresset i læreplanen. 

I tillegg rommer også dette bladet flere spennende artikler. 
Jeg vil spesielt trekke frem Engasjerte og motiverte elever – på 
Edvard Munch VGS. Edvard Munch VGS i Oslo har de fire siste 
årene tilbudt en treårig utdanning i Design og tekstil som gir 
generell studiekompetanse. Linjen har vært en stor suksess, både 
for lærere og elever, og sender et viktig budskap til politikere; det 
er ingen motsetning mellom en yrkesfaglig studieretning og en 
teoretisk studiespesialisering. Som faglærer ved Edvard Munch 
VGS Irene Bakke uttaler i artikkelen «Man kan si at våre elever får 
i både pose og sekk». 

Denne våren har vi i FORMs redaksjon og Kunst og design i 
skolen også gleden av å lansere en helt ny nettressurs for våre 
medlemmer. Nettressursen FORMbanken lanseres i uke 13 og er 
et digitalt arkiv av FORMs utgaver helt tilbake til 2009! Følg med 
på vår hjemmeside www.kunstogdesign.no og på vår Facebook-
side for mer informasjon når den tid kommer. 

Vi håper denne utgaven av FORM kan nytes i solveggen rundt 
om i det ganske land, samt inspirere til fagpolitisk engasjement i 
forbindelse med Fagfornyelsen. 

God lesing!

Jorid Vittersø

kunst og design  i skolen

Høringsseminarer

Arbeidet med å gi svar på høringen om nye 
fagplaner pågår for fullt. I den anledning 
arrangerer Kunst og design i skolen hørings-
seminarer i Tromsø, Bergen og Oslo i løpet av 
mai 2019.  

• Bergen: 14. mai 2019 kl 18.00 – 20.00  
i Fyrrommet på HVL, Campus Kronstad

• Oslo: 9. mai 2019 kl 18.00 – 20.00  
i Seilet – huset for kunst og kultur i 
skolen

• Tromsø: 2. mai 2019 . Tid og sted vil bli an-
nonsert senere. 

Følg med på våre hjemmesider og på vår 
Facebook-side for mer informasjon om 
påmelding og innhold.

Elever fra Edvard Munch VGS har sydd prøveermer i et sømprosjekt. Les 
mer i artikkelen Engasjerte og motiverte elever på side 4.
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