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Dagsorden 
 
Sak  01/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

Godkjenning av referat fra styremøte 11/11 og 12/11-16. 
Vedtak: referat fra styremøte 11/11 og 12/11-16 godkjennes 

 
Sak  02/17 ORIENTERINGSSAKER 
  O-1: Administrasjonen 



   

Daglig leder informerer om situasjonen i det daglige arbeidet. Datakrasjen i 
desember har ført til mye merarbeid, men det meste bgynner å komme på 
plass igjen 
O-2: Medlemssituasjonen – rekrutteringsarbeidet 
Det kom inn mange innmeldinger i november 2016. Det ser ut til at inn- og 
utmeldinger går omtrent opp i opp. Det er en tendens at mange 
skoler/institusjoner melder seg ut. 
O-3: Medlemsregister – arbeid med å skaffe nytt flerfunksjonellt 
medlemsregister 
Vi er i kontakt med KiS og følger deres utvikling av nytt system. Hvis dette 
virker ok, kan vi tenke oss å skaffe det samme. 
O-4: Forslag til prosjekt – undersøkelse av hvor det blir av de uteksaminerte 
faglærerne – status 
HiOA har gitt beskjed til Catrine Lie at de er skeptiske til å støtte dette. Vi 
(KDS) kan eventuelt søke midler gjennom SEF. Catrine lafer utkast til 
prosjktbeskrivelse, så ser vi om vi kan komme videre både i forhold til HiOA og 
SEF. 
O-5: Informasjon om at vi har inngått ”letter of intent”  for en 
prosjektsøknad for et EU-prosjekt utvikling av læringsresurser) ledet av 
HiOA, med deltakere fra flere andre land i EU. 
Dette burde vært informert om til styret i forkant av at vi gikk inn i det. 

 
 
Sak  03/17 ØKONOMI 
  Resultat, årsberetning og budsjett 

Da det ikke er kommet noen tall fra regnskapsføreren enda, utsettes 
punktet. Årsoppgjør, endelig forslag til årsberetning og forslag til budsjett 
sendes til styret for godkjenning så snart årsoppgjøret foreligger fra 
Regnskapsføreren. 

 
Sak  04/17 FORM 
   
Nr 2 / 2017 – Fysisk læringsmiljø 
Alt av stoff er klart /avtaler gjort.  
Bidrag: Else, Bodil, Eivind,  
Ida-Marie Hellenes (Fra Vermeer til lappeteppe, undervisningsopplegg). 
Vidar Aaseng (”Intuitiv verkstedsinnredning”) 
Ildsjelpris-vinner 
Leif D. Houck (”Design og håndverk på nest siste plass” – klasserom, DH/stud.spes.)  
HMS – Lennart 
Hans Petter Ulleberg (NTNU), mening, uteområdet som læringsarena.  
Lærdalsøyri skule – verksteder og innredning av KH-avdeling.  
Kunst i skolen (Bjørg), ”Ta i bruk den nære kunsten”.  
Munkerud skole – reportasje.  Utsmykning, skole som prioriterer faget.  
 
Nr 3 / 17 – Grunnleggende ferdigheter 
Noe stoff er klart/planlagt – men det er innhold som ikke omhandler temaet.  



   

Hvem kan bidra med noe om temaet grunnleggende ferdigheter?  
Intervjuobjekter? (blir trolig intervju med Vebjørn Sand).  
Meninger?  
Vgs?  
Peter Haakonsen? Han har skrevet om grunnleggende ferdigheter for Nasjonalt senter… 
http://www.kunstkultursenteret.no/wips/25586820/ - gå inn på ”tekster til hjelp”.  
 
Nr 4 / 17 – Norden  
Avtaler som er på plass:  
Danmark:  
Danmarks billedkunstlærere: Lykke Andersen 
Faglig forening for Håndværk og design: Irene Egeskov Andersen 
 
Sverige:  
Inger Degerfält (NS, slöjd.no).  
 
Finland: 
Hannah Kaihovirta (Åbo Akademi) 
 
Har ikke lykkes i å få kontakt med repr. fra Island og Færøyene enda.  
 
Til nå ser det ut til det blir størst vekt på grunnskole i dette nr. Det er utfordrende å få fatt på 
personer som kan skrive noe om vgs. Tips mottas gjerne.  
 
Nr. 5 / 17 – Foto og grafiske teknikker 
Innspill?  
 
 
Sak  05/17 LANDSMØTET 2017 
  Landsmøtet 2017 vil bli avholdt lørdag 22. april 2017. 

Daglig leder innledet om arbeidet frem mot landsmøtet. Valgkomiteen (Rolf 
Øidvin og Lone Randal) er godt i gang med sitt arbeid, og det finnes flere gode 
navn på blokka. Det kom forslag fra styret om å lage en sak på hjemmesiden 
og på FB om landsmøtet, med oppfordring om å spille inn kandidater til styret.  
 
Per i dag er detstor overvekt av høgskole- og universitetsansatte i KDS sitt 
styre. Styret har også en ugunstig kjønnsfordeling. 
Valgkomiteen er derfor oppfordret til å ta hensyn til følgende prioritering i sitt 
arbeid: 
1. Skoleslag 
2. Geografisk tilknytning 
3. Kjønn    

 
Sak  06/17 NORDISK SAMARBEID 

Kort gjennomgang av status i Nordisk Samråd og i NST. 
 
Det er berammet sommermøte i Nordisk Samråd 30. juni til 2. juli på Island.  

http://www.kunstkultursenteret.no/wips/25586820/


   

 
Neste møte i NST blir i Finland, antageligvis i september/oktober 
Catrine  gjenopptar arbeidet med hjemmesiden til NST. 
 
Det oppnevnes nye ansvarlige for arbeidet i både Nordisk Samråd og NST etter 
landsmøtet. 
 
Vi trenger å ta opp igjen diskusjonen om hvordan vi skal kunne hjelpe 
svenskene med å reorganisere seg – både innen bild og sløyd. Daglig leder tar 
ansvar for kontakt med aktuelle personer både innen bildefeltet og 
sløyd/tekstil i Sverige. 

 
Sak  07/17 VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 

Hege B gjør rede for situasjonen i DH. Nye planer er ute på høring.  
Vi prøver å samkjøre oss med andre som vi vet om mht spørsmålene om 
interiør og utstilling, og trearbeidsfag. 
 
KDA byr på enkelte utfordringer. Det kan se ut til at det er en endring i 
søkermassen – bl a at det er sterke elever og flere gutter som søker seg til 
KDA.  
 
Læreplankurset måtte avlyses på grunn av for få påmeldte. Spørsmålet er om 
vi skal prøve oss på ny nærmere sommeren eller tidlig til høsten.  
Det kan muligens være at det er mer relevant å gjennomføre samlinger for å 
utveksle erfaringer – og gjennomføre dette regionvis. Noen steder klarer 
nettverkene å gjennomføre selv – andre områder kan det være at vi kan spille 
en rolle. 
 
KDA-konferansen arrangeres 10. februar. Det ser ut til at deltakerantallet 
stiger igjen. 
 
 Vedtak: KDS skriver høringssvar til høringen om nye planer for DH. Hege B 
tar ansvar for kontakt ang interiør og utstillingsdesign, og Lennart sørger for 
kontakt ang trearbeidsfag. 
 
Vedtak: Vi undersøker muligheten for å bidra til å arrangere samlinger for 
erfaringsutveksling. 
 

   
 
Sak  08/17 SITUASJONEN FOR K&H I GRS 

Stortingsmelding 28.  
Vi har gjennom Bibbi Omtveit vært aktive i pressen (Klassekampen) i sakens 
anledning. Liv M Nielsen har også hatt innlegg (Stavanger Aftenblad) 
 
Styret drøftet ulike spørsmålsstillinger ifm deling av faget KoH. 

 Arbeidslivsfag – er det løsningen? Hvilke konsekvenser kan det få? 



   

 Hva er bra med deling?  

 Kan det fremme dybdelæring? 

 Men – skal ikke alle elever kunne oppleve bredden? 

 Hva med logistikken på den enkelte skole?  

 Hvordan skal man kunne håndtere forskjeller i gruppestørrelse fra år til 
år? 

 
De viktigste argumentene er de som sørger for best mulig utbytte for elevene.  
 
Det er kommet initiativ fra både lektorlaget og utdanningsforbundet om å 
sette i gang arbeid mot deling. 
 
Vedtak: Brev til kunnskapsministeren sendes snarest. 
 

 
Sak  09/17 SEF 
  Vårt forhold til SEF 

Seilduken og samlokalisering. 
  Vi avventer hva som skjer på møte i departementet onsdag 8/2 ang Seilduken. 

 
Landsmøte i SEF 27. april. 
Det foreligger et forslag fra Signe Kalsnes om å gjøre om på sammensetningen 
av styret i SEF (se vedlegg). Vi mener at dagens ordning skal beholdes. 

 
Sak  10/17 EVENTUELLT 

E-1:  Catrine orienterer om at det er et arbeid i gang for å få på plass en ren 
faglærermaster. 

 
 
 
Møtet avsluttes kl 12.30 
 
Lennart Johansson 
Ref. 


