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ÅRSMELDING FRA PERIODEN  APRIL 2015 – APRIL 2017 

1.1 STYRETS SAMMENSETNING 
 

Ingvild Digranes leder mai 12 / april 17 

Iselin Bjelland Nestleder(- april 16)  mai 10 / april 17 

Hege Brentsen Nestleder (april 16 -) april 15/ april 17 

Eivind Moe styremedlem mai 06 / april 17 

Else Margrethe Lefdal styremedlem sept 08 / april 17 

Catrine Lie styremedlem mai 12 / april 17 
   

Gro Ebbestad varamedlem  mai 14 / april 17 

Janne Heggvold varamedlem mai 14 / april 17 

Benedicte Steinkjær varamedlem april 15 / aug 16 

Iselin Bjelland 

Hege Berentsen 

varamedlem (april 16-) 

varamedlem (- april 16) 

mai 10 / april 17 

april 15/ april 17 

   

VALGKOMITE  

Rolf Øidvin 

Lone Strand Randal 

DAGLIG LEDER / FAGKONSULENT 

Lennart Johansson  

REDAKTØR AV FORM 

Ansvarlig redaktør Bibbi Omtveit (Bodil Hage Hansen sept. 15 – aug. 16) 

REDAKSJON 

Styret i Kunst og design i skolen 

     

 



 

REVISOR 
Inter Revisor AS 

REGNSKAP 

Saga Regnskap AS  

MEDLEMSTALL  ca 1250 betalende medlemmer og ca 100 gratis medlemskap pr 31/12-16 

 

1.2 STYRET 

Det er blitt holdt 10 styremøter. Fredag og lørdag er i hovedsak blitt benyttet. 

Faste styremedlemmer innkalles til styremøtene. Til 6 av møtene er samtlige varamedlemmer 

innkalt.  

Arbeidsområder   

- FORM 
- statlige høringsdokument 
- kurs  
- konferanser 
- Nordisk Samråd (tegning/bilde) 
- Nordisk Sløyd- og Tekstillærerforbund, NST 

- Arbeid for gode rammevilkår og våre fags situasjon i skolen  
 

1.3 SEKRETARIAT  

Sekretariatets kontor er i Schous kulturbryggeri, Trondheimsveien 2, 0560 Oslo.   

I styreperioden har Lennart Johansson vært ansatt som daglig leder i 50 – 70 % stilling. Bibbi Omtveit 

har vært ansatt som redaktør av tidsskriftet FORM i 80 – 100 % stilling. Redaktøren fungerer også 

som organisasjonens web-redaktør 

I styreperioden har det vært benyttet ekstrahjelp til kontordriften på timebasis. 

 

1.4 ØKONOMI 

Kunst og design i skolens hovedinntekter fordeler seg mellom statsstøtte og medlemskontingent. I 

tillegg kommer salg av annonser og enkeltnumre av Form.  

Kontingenten er kr 400,- (500,- fra 01.01.17)  (kr 250,- (350,- fra 01.01.17) for studenter/pensjonister) 

 
Organisasjonen hadde underskudd i regnskapet fra 2016 på kr 20 186.- 

 

1.5  MEDLEMMER 



 

Av de ca 1 350 medlemmene er ca 100 utvekslings- og gratisabonnenter. 

Medlemstallet har vært stabilt i landsmøteperioden.  

Det er ført vervekampanjer i tidsskriftet FORM og overfor deltakere på kurs og konferanser.  

Betalingsfrist har vært i mars/april i kalenderåret. Det purres på manglende kontingentinnbetaling to 

ganger, med økende purregebyr.  

 

1.6 REPRESENTASJON 

REPRESENTANTER FOR KUNST OG DESIGN I SKOLEN HAR DELTATT PÅ MØTER MED:  

 Kunnskapsdepartementet 

 Utdanningsdirektoratet 

 Høgskolen i Oslo og Akershus 

 Høgskolen i Telemark/sørøst-Norge 

 Høgskolen i Volda 

 Politiske partier 

 NHO 

 Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen 

 Utdanningsforbundet 

 Kunst i Skolen 

 Musikk i skolen 

 Fellesrådet for kunstfagene i skolen 

 Norsk Musikkråd 

 Norsk Kulturråd 

 FORMakademisk 

 Kulturskolerådet 

 Ludvigsen-utvalget 

 Norges Husflidslag 
 

REPRESENTANTER FOR KUNST OG DESIGN I SKOLEN HAR DELTATT PÅ FØLGENDE 
UTSTILLINGER/KONFERANSER/KURS/NETTVERK:  
 
2015 

 Samling i Løfte håndverket 

 Høringskonferanse NOU 2015:8 Fremtidens skole 
 

2016 

 Kunst og håndverkskonferansen 

 Formgivingskonferansen 

 U-H-nettverket for KoH sin konferanse i Trondheim 

 SV sin innspillkonferanse til SVs programarbeid 

 Workshop Design Dialog 

 Karrieredagen for kreative fag , Høgskolen i Oslo og Akershus 



 

 

2017 

 Kunst og håndverkskonferansen 

 KDA-konferansen (Formgivingskonferansen) 

 U-H-nettverket for KoH sin konferanse i Oslo 

 

2. RAPPORTER 

2.1 POLITISK ARBEID 
 

Kunst og design i skolen har i samarbeid med SEF, Samarbeidsforum for estetiske fag, avgitt  

høringsuttalelser om:  

- Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning – kapittel 3  

- Forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger   

- NOU 2015:8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser     

2.2 KURS / KONFERANSER 
 

Kunst og design i skolen arrangerte høringsmøte om læreplaner for utdanningsprogram for kunst, 

design og arktektur i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Telemark 15. 

oktober 2015 i Oslo 

Kunst og design i skolen arrangerte høringsmøte om læreplaner for utdanningsprogram for kunst, 

design og arktektur i samarbeid med Universitetet i Tromsø 20. oktober i Tromsø. 

Kunst og design i skolen arrangerte høringsmøte om læreplaner for utdanningsprogram for kunst, 

design og arktektur i samarbeid med Fagutvalget for Formgivingsfag i Hordaland 21. oktober i 

Bergen. 

Kunst og design i skolen arrangerte konferansen ”Formgivingsfag 2016” i samarbeid med Høgskolen i 

Oslo og Akershus og Høgskolen i Telemark 10.02.16 i Høgskolen i Oslo og Akershus sine lokaler. 

Kunst og design i skolen arrangerte konferansen ”KDA-konferansen 2017” i samarbeid med 

Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Telemark 10.02.17 i Høgskolen i Oslo og Akershus sine 

lokaler. 

 

2.3 FAGLIG ARBEID 
Styreleder Ingvild Digranes, styremedlem Else Lefdal og varamedlem Gro Ebbestad har deltatt i 

arbeidet med nye læreplaner for det nya utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur i 

videregående opplæring. 

Catrine Lie er oppnevnt som studentrepresentant i programgruppa som arbeider med revidering av 

de nasjonale retningslinjene for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag. 


