
   

 
 

Referat 
 

styremøte i Kunst og design i skolen 
  

21.04.2017 kl 16.00 – 20.00  
Samtlige styremedlemmer og varamedlemmer innkalles. 

I tillegg inviteres redaktør Bibbi Omtveit og Valgkomiténs Rølf Øidvin 

 
Saksliste:  
Sak  11/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjenning av referat fra styremøte 3-4.02.2017. 
 

Sak  12/17 ORIENTERINGSSAKER 
 
Sak  13/17  HJEMMESIDEN OG SOSIALE MEDIER 
 
Sak  14/17  ØKONOMI 
   
Sak  15/17 LANDSMØTE 2017 
   
Sak  16/17     NORDISK SAMARBEID 
   
Sak  17/17  VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 
   
Sak  18/17 SITUASJONEN FOR K&H I GRS 

 
Sak  19/17 FORM  
 
Sak  20/17 SEF 
 
Sak  21/17 EVENTUELLT 
 
  
Dagsorden 
 
Sak  11/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

Godkjenning av referat fra styremøte 3-4.02.17. 
Vedtak: referat fra styremøte 3/2 og 4/2-2017 godkjennes 
 

Sak  12/17 ORIENTERINGSSAKER 
  O-1: Administrasjonen 



   

Situasjonen for administrasjonen er god. Vi begynner å få orden etter 
datakrasjet før jul 
O-2: Medlemsregister.  
Vi har nå bestilt nytt medlemsregister, og det er beregnet å kunne tas i bruk i 
uke 17. 
O-3: TREkonkurransen 2017 
Det er kommet inn over 250 bidrag. Mange av de som meldte seg på rakk ikke 
å bli ferdige. Kvaliteten på de leverte produktene er svært varierende. Juryen 
består av Lennart J fra KDS, Anne Guri Gunnerød fra Norges Husflidslag og Per 
Farstad, designer. 

 
Sak  13/17  HJEMMESIDEN OG SOSIALE MEDIER 

I forbindelse med nytt medlemsregister ønsker vi å få dette til å snakke med 
hjemmesiden, slik at det blir enklere å administrere medlemmene. Vi må gjøre 
en utredningsjobb om dette i tiden fremover. 
Saken ble drøftet uten forslag til vedtak 

 
Sak  14/17  ØKONOMI 
  Resultat, årsberetning med regnskap og budsjett 

Resultat for januar/februar 2017 forelå ikke fra regnskapsføreren. Dette 
ettersendes til styret 
Vedtak: Årsberetning med regnskap for 2016 vedtas 

  Vedtak: Budsjett for 2017 vedtas  
 
Sak  15/17 LANDSMØTE 2017 
  Gjennomgang av: 
  Gjennomføringen av landsmøtet 

Styremøtet kom med følgende forslag til møteleder, referent og 
protokollunderskrivere: 
Møteleder: Lennart Johansson 
Referent: Bibbi Omtveit 
Protokollunderskrivere: Iselin Bjelland og Else Lefdal 

  Landsmøtedokumentene ble gått i gjennom. 
  Valgkomiténs innstilling ble drøftet. 
   
Sak  16/17     NORDISK SAMARBEID 

Nordisk samråd: 
Vi skal sende minst en representant til NS sommermøte på Island. Hvem det 
blir avgjøres på første styremøte etter landsmøtet. 
NST: 
Noen av de svenske representantene i NST har tatt et initiativ til en 
konferanse/kurs i september 2017. Dette blir gjort for å prøve å samle de 
svenske sløydlærerne etter at de ikke lenger har støtte fra det svenske 
lærerforbundet. Vi har sagt oss villige til å bistår prosessen med å søke midler 
og med å markedsføre kurset. Se: http://textom.se/   

   
Sak  17/17  VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 

http://textom.se/


   

Vi ble i begynnelsen av mars kontaktet av Kristine Nordlander fra Ås vgs. Hun 
ønsket å forhøre seg om det var muligheter for å samarbeide om en 
oppfølging av KDA-planene, først og fremst i Akershus. Vi fikk det ikke til i 
denne omgang, men skal holde kontakten og prøve å få det til etter 
sommeren.  
Vi skal se på muligheten for å få til tilsvarende samarbeid også i andre deler av 
landet.   
 

Sak  18/17 SITUASJONEN FOR K&H I GRS 
Rapporter fra arbeidet i gruppene oppnevnt av Udir: Tirsdag 18. april var 
gruppene innkalt til møte i Udir. 
Gruppen som har i oppdrag å behandle spørsmålet om praktiske og estetiske 
fag som trekkfag til eksmanen (lærergruppe, to lærere fra hvert av de fire 
fagene. Vi er representert ved Bibbi Omtveit): i lærergruppa var alle enige om 
at det var på sin plass å innføre eksamen. Udir har gitt føring om at man må 
bruke eksisterende eksamensformer, f eks hentet fra vgs. 
Gruppa som skal behandle spørsmålet om deling av faget KoH (rekruttert fra 
UH-sektoren bestående av Catrine Lie, Eva Lutnæs, Laila B Fauske og Liv K 
Dahlin, alle HiOA): Vi må si noe om håndverksbegrepet. Ønsker innspill på 
hvordan vi ser på det ut fra et faglærerstandpunkt. Deling vil rokke ved 
dannelsesaspektet i grunnopplæringen. Det blir viktig å få på banen at det 
egentlig ikke er noen innenfor fagsektorene som er for. Få frem kroppsbåren 
kunnskap som en del av dannelsen. Uttalelsen må ikke bare vise til ulike måter 
å løse deling på, men peke på de uheldige sider og konsekvenser ved en 
deling. 
Tredje gruppa skal svare på hvordan styrke fagene på kort og lang sikt. Denne 
gruppen er rekruttert fra de nasjonale kompetansesentrene. Vi har ingen 
informasjon em hva denne gruppen kom frem til på møtet den 18/4. 
Gruppene skal være ferdige med sitt arbeid den 10. mai 
 
Når det gjelder nominering av personer til de gruppene som skal se på 
kjerneelementer i fagene vil vi nominere Eivind Moe, Vidar Iversen og Bibbi 
Omtveit.  

 
Sak  19/17 FORM  
   Nr 3 – grunnleggende ferdigheter 
 

Det meste av innholdet er på plass.  
En god del undervisningsopplegg.  

 
På plass: Liv Marie Holvik, direktør for Kulturtanken. Har ytret seg om 
grunnleggende ferdigheter.  

 
Nr 4 – Norden 
Fått innvilget 16 000 i støtte fra Nordisk Kulturfond til utvidet opplag av dette 
nummeret. Venter respons på flere søknader.  

 



   

Det kommer bidrag fra Island (Mariella Thayer), Færøyene (Noomi i Dali), 
Danmark (Lykke Østrup Hansen, Irene Egeskov Andersen), Sverige (Inger 
Möller Degerfält, Hans Öretgren) og Finland (Mia Porko-Hudd, Hannah 
Kaihovirta).  
Norge: Bibbi skriver første utkast. Sender til styret for videre bearbeiding. 
Temaer: grunnskole, DH, KDA – håndverkets betydning.  
Lage en grafisk figur som viser de utdanningsløpene i de ulike landene (fra 
grunnskole til vgs.).  
Informasjon om NS og NST.  
Evt. ha med noe om Forening Norden.  

 
Nr 5 - Foto og grafiske teknikker 
Avtale med:  
Ingeborg Stana, HiOA – bilder, opphavsrett, digital dømmekraft 
Fotogalleriet – Fotokids, fototeens – workshop (kanskje) 
Nydalen vgs – trykk og foto  
Ane Malene Sæverot. UiB ”Bildet og dets pedagogiske betydning” (kanskje) 
Steinserskolen i Bærum – Vidar – optikk, fysikkoppgave sløyd 

 
Innspill:  
Lærer i Førde – underviser i trykk og foto (Hege) 
Komponering – triks og knep man kan gjøre med mobilkamera. Blogger? 
Kunstfotograf? (Eivind) 
Linda Cartridge – bruker foto som en form for grafisk teknikk (Lennart) 
Clorofyllprint – studentoppgave (Else) 
Fyrstikkalleen skole – foto/broderi-oppgave (Lennart) 

 
Eivind skriver om dokumentasjonsfoto (1 side).  
Hege skriver en tekst basert på MA-oppgave (selfie), med eksempel på s

 elvportrettoppg.  
TEXTOM – artikkel fra kurset i Sverige?    

 
 
Sak  20/17 SEF 

Det skal holdes landsmøte i SEF torsdag 27. april. Lennart og Eivind gjorde 
rede for de siste hendelser i SEF og SEF-styret. 
Første styremøte etter landsmøtet må oppnevne delegater til SEF sitt 
landsmøte og representanter til SEF- styret. 

 
Sak  21/17 EVENTUELLT 
 
 
 
 



   

 
 

Referat  
styremøte i Kunst og design i skolen 

  
22.04.2017 kl 14.00  

Til stede: Eivind Moe, Catrine Lie, Hege Berentsen, Else Lefdal, Oleiv Lene Å Iversen, 
Lennart Johansson, Bibbi Omtveit. 

 
Saksliste: 
Sak  22/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

 
Sak  23/17 ORIENTERINGSSAKER 
 
Sak  24/17 FORDELING AV OPPGAVER 

▪ SEF 
▪ Nordisk samråd 
▪ Nordiske sløyd- og tekstillærerforbundet 

Vedtak formuleres på møtet 
 

Sak  25/17  MØTEPLAN 2017/2018 
  Se vedlagt forslag 

Forslag til vedtak: Møteplan for 2017-2018 vedtas med e endringer som ble 
bestemt i møtet 

 

Sak  26/17  EVENTUELLT 
   
  
Referat: 
 
Sak  22/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 
Sak  23/17 ORIENTERINGSSAKER 
 O-1 orientering om flytting 
  Det er fortsatt ikke avgjort om det blir flytting til Seilduken, men det ser ikke 

særlig lyst ut. Avstanden mellom bud fra SEF og krevet til utleier virker så stort 
at det skal godt gjøres å få til noen avtale. Det er satt i gang arbeid i SEF som 
skal se på mulige alternativer. Vi har også en mulighet å flytte inn i lokaler som 
ligger i tilknytning til lokalene til Kunst i skolen i Kongens gate 4. 

  
 O-2 vi skal nominere til faggruppene: 
 Våre forslag: Eivind Moe, Bibbi Omtveit, Vidar Iversen  
 O-3 Høring generelle delen av læreplanen.  



   

Vi må gjøre et stykke arbeid med dette i samarbeid med SEF. Janne Lepperød 
vil bli engasjert for å gjere denne jobben i SEF. 

 
Sak  24/17 FORDELING AV OPPGAVER 
 Vedtak 

▪ Representanter til SEF: 
 (det foreligger et forslag til SEF sitt landsmøte om å utøke antallet 
representanter i SEF-styret til to fra hver av medlemsorganisasjonen. 
His dett forslaget blir vedtatt blir ordningen 1. representant, 2. 
representant og vara) 
Catrine Lie oppnevnes som representant, Eivind Moe som 1. vara og 
Else Margrete Lefdal som 2. vara  

▪ Representanter til Nordisk samråd 
Representant Hege Berentsen, vara Else Lefdal 

▪ Representanter til Nordiske sløyd- og tekstillærerforbundet 
Representant Catrine Lie og vara Oleiv Lene Å Iversen. 
 

 

Sak  25/17  MØTEPLAN 2017/2018 
  Se vedlagt forslag 

Vedtak: Møteplan for 2017-2018 vedtas som foreslått 
 

Sak  26/17  EVENTUELLT 
  Fullmaktsskjema til SEF sitt landsmøte ble fylt ut. 
 
 
 
 


