
   

 
 

Referat   
styremøte i Kunst og design i skolen 

  
9. og 10. november 2018 

Fredag kl. 17.00 – 20.00 og lørdag kl. 10.00 – 14.00 

 
Til stede: Eivind Moe, Catrine Lie, Else M Lefdal, Vidar Iversen, Lennart Johansson og Jorid 

Vittersø 

 
 
Sak  29/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

Godkjenning av referat fra styremøte 7 og 8/9-18. 
Vedtak: referat fra styremøte 7 og 8/9-18 godkjennes 

 
Sak  30/18 ORIENTERINGSSAKER 
  O-1: Administrasjonen 

Orientering om bemanningssituasjon i 2019. Fra og med at Bibbi Omtveit 
kommer tilbake fra permisjon etter ferien 2019, blir fordelingen mellom daglig 
leder og redaktør slik: daglig leder 50%, redaktør 100% 
O-2: Medlemssituasjonen – rekrutteringsarbeidet. Vi holder medlemstallet 
oppe på samme nivå som i 2017. 
O-3: Medlemsregister – status. Medlemsregisteret fungerer endelig etter 
hensikten. 
O-4: Prosjekt for kartlegging av hvor lærerne tar veien etter endt utdanning 
Arbidet skrider frem etter planen. Forventes ferdig i løpet av våren 2019. 
O-5: Landsmøte 2019. neste landsmøte skal avholdes i april 2019. 
forberedelsene starter før neste styremøte, bl a ved at valgkomiteen settes i 
sving. Vi må også ta stilling til hvordan vi skal rekruttere ev. nye 
styremedlemmer. 
O-6: «søknad» om statsstøtte 2019. vi er på fast post i statsbudsjettet, men vi 
må vise hva vi planlegger å bruke midlene til i en strategiplan. Styret ble 
informert om innholdet i strategiplan og budsjett. 
 
 

 



   

Sak  31/18 ØKONOMI 
  Status regnskap og balanse per 30.06.2018.  

Jeg kommer til å ha et møte med regnskapsføreren i løpet av uke 45. 
Det vil også kunne komme noen endringer i forbindelse med revidering av SEF 
sitt budsjett for 2018, i anledning av at SEF i 2019 får nye medlemmer. 
Vedtak: regnskap og balanse per 30.06.2018 tas til etterretning. 

 
Sak  32/18 FORM 
  Se vedlegg 
     
 
Sak  33/18 NORDISK SAMARBEID 

Ingenting å rapportere 
 

 
Sak  34/18 VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 

Læreplanarbeidet for nye læreplaner i de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene er startet opp. Plangruppene er oppnevnt. 
Rekrutteringen til KDA ser ut til å gå litt tregere enn forventet.  

 
 
Sak  35/18 SITUASJONEN FOR K&H I GRS 

Skisse til læreplaner i fag ble offentligjort 18. oktober. Høringsfristen er satt til 
14. november. På bakgrunn av de innspill som er kommet fra styrets 
medlemmer setter vi sammen rammene for vårt høringssvar. 
Se vedlegg og løpende oppdatering i løpet av uke 45. 
Vedtak: høringssvar til skisse til læreplan formuleres av administrasjonen på 
grunnlag av de forslag og formuleringer som er fremkommet på styremøte 
9. og 10. nov. 2018 
 

 
Sak  36/18 SEF 

Det er nå klart at medlemslagene i FKS ønsker å bli med i SEF. FKS har vedtatt 
å legge ned seg selv. Styret blir holdt orientert om fremdriften i arbeidet 

 

Sak  37/18 LOGO  
Styret må ta stilling til hvordan vi går videre. Vedlagt finner dere forslagene fra 
designerne etter første tilbakemelding fra oss + det som er kommet av innspill 
til 2. runde. 
Vedtak: Vi takker designerne for innsatsen så langt, og velger å gå videre 
med andre designere  
 

Sak  38/18 EVENTUELLT 
  Ingen saker til eventuelt 

 
 


