
   

 
Referat fra styremøte i Kunst og design i skolen  
Trondheimsvn 2, bygg J, (Spirehuset) Oslo, 20.01.12 kl 18.00 – 20.00 og 
21.01.12 kl 10.00 – 15.00 
 
Tilstede: Eivind Moe, Ingvild Digranes, Rolf Øidvin, Errol Fyrileiv, Lone Strand Randal 
og Kristin Aasgaard. Liv Merete Nielsen (representant for valgkomiteen) og Lennart 
Johansson var tilstede fredag 20.01.12. 
 
Møteleder: Eivind Moe  
Referent: Kristin Aasgaard 
 
Sak  01/12 Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden 

Det var ingen merknader til referat fra styremøtet 11.11 og 12.11.11 
 

Sak  02/12 DAGLIG LEDER 
• Arbeidskontrakt og avtale om arbeidsoppgaver for ny daglig leder 
Lennart Johansson ansettes som ny daglig leder i 50 % stilling for Kunst og 
design i skolen fra 01.09.2012. Arbeidsavtale med stillingsinstruks ble 
undertegnet av styreleder Eivind Moe og Lennart Johansson. 
Kristin Aasgaard fortsetter i 100 % stilling som redaktør av tidsskriftet FORM 
og nettredaktør for nettstedet www.kunstogdesign.no. 
 

Sak  03/12  LANDSMØTE 5. MAI 2012 
• Praktisk gjennomføring 
Landsmøte 5.mai 2012 finner sted i Trondheimsveien 2, Oslo, kl 11.00 – 14.00. 
Landsmøtet er åpent for alle medlemmer og kunngjøres i FORM nr 1 – 2012. 
Påmelding skjer til organisasjonens kontor. Eivind Moe foreslås som ordstyrer 
og møteleder,  Kristin Aasgaard som referent og Errol Fyrileiv og Rolf Øidvin 
foreslås til å skrive under referat. 
I etterkant av landsmøtet holdes kort styremøte for nye og gamle 
styremedlemmer med informasjon og beramming av møter for høsten. 
• Valgkomiteen har ordet  
Liv Merete Nielsen orienterte om at alle styre- og varamedlemmer vil bli 
kontaktet og forespurt om de ønsker gjenvalg for kommende styreperiode. 
Valgkomiteen vil komme med forslag på styrerepresentanter som kommer fra 
de ulike skoleslagene. 

• Saker til Landsmøtet; Arbeidsprogram 2012 – 2014 
Styret vil i perioden 2012 - 2014 prioritere følgende arbeidsområder: 

       Videreutvikle tidsskriftet FORM og organisasjonens nettsider 
      Arbeide for gode rammevilkår i skolen  
      Følge opp planverk for grunnopplæringen og lærerutdanningen  
       Være pådriver til faglig utvikling 
       Utvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid 
       Følge opp forskningstidsskriftet FORMakademisk 

Arbeide for økt medlemstall 
Synliggjøre organisasjonen ved å delta i sosiale medier 
 



   

Rapport fra toårsperioden 2010 – 2012 sendes ut til styret før neste styremøte 
på e-post for tilbakemelding og videre behandling på styremøtet før 
landsmøtet. 

 
Sak  04/12  NORDISK SAMARBEID 

• Situasjonen for Nordisk Kurs  
Islendingene som skal arrangere NK kommende sommer har ikke fått støtte til 
kurset og sliter økonomisk. Ulike løsninger for å bedre økonomien er diskutert 
blant medlemmene i Nordisk Samråd. Økonomien vil også være et tema på 
Vintermøtet i København.  
• Vintermøtet i København 03.02.12   
Temaer på møtet er: Drøfting af nye vedtekter for Nordisk Samråd, nytt fra 
Norden, drøfting av Nordisk Kursus konsept, ”Den gode oppgave” og 
vurderingskriterier, rapport fra Nordisk Ministerråd nr 518 om kreativitet, 
innovasion og entreprenørskap i utdannelsen (kan lastes ned på:  
http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2011-518  ). Rolf Øidvin 
har skrevet en artikkel om rapporten som skal publiseres i FORM. 
 

Sak  05/12    ØKONOMI 
• Daglig leder gikk gjennom resultat og balanse i Kunst og design i skolens 

regnskap pr 31.12.2011. Styret tok regnskap og balanse for regnskapsåret 
2011 til etterretning. 

• Forslag til budsjett for 2012 ble lagt frem. Styret vedtok det oppsatte 
forslaget. 

• Styret vedtok og skrev under årsberetningen for 2011. 
 

Sak 06/12  KUNNSKAPSLØFTET OG VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 
• Formgivingsfag i programområdet for Studiespesialisering 
Orientering om møte med statssekretær Lisbet Rugtvedt 29.11.11.  
Eivind Moe, Ingvild Digranes og Else Margrethe Lefdal deltok i møtet på 
vegne av Kunst og design i skolen. Temaet for møtet med statssekretær Lisbet 
Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet var situasjonen for Formgivingsfag i 
programområdet for studiespesialisering. Argumentasjonen for at SSP FO må 
bli et eget utdanningsprogram var hovedagenda for møtet. Departementet ga 
uttrykk for at de fikk nyttig informasjon i møtet. Stortinget må behandle 
opprettelsen av et eget programområde med nytt navn (f eks. Design, arkitektur 
og kunst). Det kan ta to til tre år sa Lisbet Rugtvedt. Men departementet må 
begynne å arbeide med saken nå.  
Det er viktig at Kunst og design i skolen fortsetter trykket som pådriver. 
Organisasjonen vil be om oppfølgingsmøte med Elisabet Dahle, ny 
statssekretær i Kunnskapsdepartementet. 
 
Programfag til valg ved Valler videregående skole  
Daglig leder orienterte om innspill til kontoret angående tilbud om programfag 
til valg ved Valler videregående skole. Innspillet handler blant annet om 
poengberegning av Formgivingsfag versus andre programfag til valg. Regler 
for poengberegning vil bli undersøkt før saken følges opp. 
Konferansen ”Formgivingsfag 2012” og Ildsjelprisen.  
Pr 19. januar er det 170 påmeldte til konferansen og det vil ventelig bli over 
200 deltakere. Nytt nummer av FORM vil bli delt ut ved innregistrering. 



   

Juryen for Ildsjelprisen 2012; Liv Klakegg Dahlin, Arild Johnsen, Jostein 
Sandven, Kari Doseth Opstad og Kristin Aasgaard hadde heldagsmøte fredag 
14.01.2012. Daglig leder orienterte om juryens arbeid.  
Kunst og design i skolen vil sende ut en pressemelding om konferansen og 
utdeling av Ildsjelprisen 2012. 
• Situasjonen for Design og håndverk 
Styret diskuterte utfordringene omkring lærlingeplasser for elevene. Det 
yrkesfaglige utdanningsprogrammet Design og håndverk vil være et tema i 
FORM nr 2 – 2012. 
 

Sak  07/12  KUNNSKAPSLØFTET OG SITUASJON FOR K&H I GRS 
• Høring – Valgfag og tid til elevrådsrelatert arbeid, høringsfrist 16. mars 

2012.  
Høringen omfatter:  
Åtte nye læreplaner i valgfag, ordning for sluttvurdering i valgfag, endringer i 
fag- og timefordelingen, ny bestemmelse i forskrift til opplæringsloven kapittel 
1 og i forskrift til Privatskoleloven kapittel 2A som regulerer valgfag, innspill 
til nye valgfag fra høsten 2013.  
Daglig leder sender ut høringspunktene og styret skriver høringssvar via 
digitalt samarbeid. 
 
• Arbeid for gode rammevilkår. Ny arbeidstidsavtale forhandles i løpet av 

våren. Kontakt med Utdanningsforbundet angående mer tid til for og 
etterarbeid  for lærere i K&H som for øvrige fag.  

Daglig leder tar kontakt med Utdanningsforbundet angående møte.   
Utregning av bundet tid ut fra reell undervisningstid betyr at lærere i K&H får 
mindre bundet tid fordi de underviser mer. Dette er en modell vi kan foreslå. 
 
• Minikurs og dialogmøte på Engebråten skole, 1. februar 2012. 
Dialogmøte kl 14.30-15.30 + eksempler på praktiske arbeidsmåter kl 11.45-
14.30. I Dialogmøte kl 14.30-15.30 deltar skolens ledelse og 
plangruppe, kursholderne og inviterte representanter som er involvert i 
implementeringen av Ungdomsskolemeldingen. Det vil bli stilt spørsmål rundt 
hva som kan gjøres for å lykkes med å innføre de nye valgfagene på en god 
måte og å få til økt bruk av praktiske arbeidsmåter i andre fag.  
Det vil bli holdt 6 parallelle minikurs (2 timer og 45 minutter) for skolens 70 
lærere med fokus på praktiske arbeidsmåter og de nye valgfagene produksjon 
for sal og scene, design og redesign og teknologi i praksis. Kursholderne er 
høgskolelærere og grunnskolelærere med utdannelse og lang erfaring med å 
undervise i praktiske fag. Minikursene skal gi lærerne litt faglig påfyll, 
motivasjon til å bruke mer praktiske arbeidsmåter og lyst til å lære mer. På 
slutten av minikursene vil kursholderne ha en samtale med lærerne om hva de 
tenker om arbeidsmåtene de fikk prøve ut. Kan slike arbeidsmåter motivere 
deres elever? Synes lærerne at de har nok kompetanse til å undervise i de nye 
valgfagene og øke bruken av praktiske arbeidsmåter i andre fag? Dersom de 
skulle ha behov for økt kompetanse, hva slags kompetanseheving vil de ha 
mest behov for? 
 
 
 



   

Kurs 4: Design –redesign 
Om emballasje, funksjoner og resirkulering. Om utviklingen av 
melkekartongen. Resirkulering av drikkekartonger. Liten utstilling og 
oppsummering. Kursholdere: Else Margrete Lefdal og Eivind Moe 

                              
• Ildsjelpris for grunnskolen  

Prosjektet er foreløpig for ressurskrevende for Kunst og design i skolen. 
 

Sak  08/12 FORM  
• Orientering om FORM nr 1 – 12  
Bladet sendes til trykkeriet 2. februar og skal deles ut på 
Formgivingskonferansen 13. februar. Det inneholder stoff fra grunnskolen; Jaer 
skole på Nesodden, og fra videregående; Polarsirkelen vgs, fjorårets 
Ildsjelvinnere og Olsvikåsen vgs. Bladet inneholder fagpolitisk stoff, artikler 
om skulptur, redesign og gjenbruk og presentasjoner fra FORMakademisk  
• innspill til nr 2 og 3 – 2012  
Styret opprettholder innspillene fra forrige styremøte om at”den røde tråden” i 
FORM 2 – 2012 skal handle om håndverk. Det er ønskelig å presentere artikler 
om Samisk kunst og kunsthåndverk.  
Forespørsel om å presentere stoff om redesign er mottatt. Holdningsskapende 
arbeid med hensyn til miljø, design og gjenbruk understrekes som viktig 
perspektiv i styret. 

 
Sak  09/12 SEF  

• Styremøtet i SEF 14.12.11. Økonomi. Budsjettsøknad 
29.11.11 ble det sendt brev fra KD med en engangsbevilgning til SEF på 
200.000 for 2011 og oppfordring til å sende budsjettsøknad for 2012 
omgående.  
I møte 14.12.11 ble budsjettsøknad basert på fjorårets søknad godkjent.  
 
• Framtidige arbeidsoppgaver for SEF 
SEFs årsmøtet i 2012 utsettes et år og avholdes innen utgangen av april 2013. 
SEF har i inneværende periode hatt sterkt redusert drift som følge av at vi frem 
til desember 2011 ikke har mottatt noen form for driftsmidler til 
organisasjonens arbeid. Styret ønsker derfor å bruke tid og krefter på å bygge 
opp virksomheten i tråd med allerede vedtatte planer, og mener det vil være 
hensiktsmessig å utsette årsmøtet. 
Styret i Kunst og design i skolen mener at felles nettportal for organisasjonene i 
SEF kan være en god samarbeidssak. Ressursene bør fordeles til 
organisasjonene der det faglige arbeidet foregår fremfor ansettelse av daglig 
leder.  
 
 

Sak  10/12 EVENTUELT 
Styreleder Eivind Moe sitter i arbeidsgruppe som velger ut DKS-prosjekter for 
skolene i Oslo. Noen er godt egnet for presentasjon i FORM. 
 


