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Formgivingfagets
Ildsjelpris 2014
utdelt på konferansen Formgivingsfag 2014

Inger Marie Søyland er billedkunstner og 
førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akers-
hus, Institutt for estetiske fag. “Med pensel og 
teknologi - Hvordan angripe et kunstnerisk ut-
viklingsarbeid med krav til systematikk og me-
todisk ryddighet”, var Søylands tema.

Liv Merete Nielsen er designer og professor ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for es-
tetiske fag. Hun leder forskernettverket Design-
Dialog og er en aktiv forsker og formidler. I 
sitt åpningsforedrag tok hun opp situasjonen 
for utdanningsprogrammet SSP FO.

Janne Heggvoll er høgskolelektor ved Høgskol-
en i Volda, seksjon for Kunst og handverk. Hun 
er en av initiativtakerne til Stop Shop 2013 som 
betydde kjøpestopp i 2013. Bevisstgjøring for 
et mer rettferdig forbruk var et viktig tema i 
hennes foredrag.

Veronika Glitsch er klesdesigner og PHD-
stipendiat ved Høgskolen i Telemark. Hun har 
holdt en rekke kurs i design og søm av klær og 
redesign og mønsterkonstruksjon for en rekke 
arrangører. “Hvorfor har vi et overforbruk av 
klær?” var tittel på hennes foredrag.

Irma Salo Jæger, billedkunstner og professor 
ved Kunsthøgskolen i Oslo. Siden 1960-tallet 
har hun vært en betydelig aktør i norsk kunstliv 
gjennom sitt kunstneriske virke og sitt kunstpo-
litiske engasjement. “Hva jeg undres over” var 
tittelen på hennes foredrag.

Silje Bergman er PHD-stipendiat på Doktor-
gradsprogrammet i Kulturstudier ved Høg-
skolen i Telemark. “Kopi eller kreativitet” var 
tittelen på foredraget der hun problimatiserte 
opphavsrett i visuell kunst. 

Den årlige konferansen som har formål om å være til inspirasjon for 
lærere i formgivingsfag og design og håndverk ble arrangert ved HiOA 
i februar. Arrangører var Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i 
Telemark, Utdanningsforbundet, Gyldendal kompetanse og Kunst og 
design i skolen. Tekstil, design og bærekraft, samt kunst, kommuni-
kasjon og digitale medier var sentrale temaer på konferansen. Kåring-
en av Ildsjelprisen 2014 var et viktig punkt på programmet. 

Ildsjelprisen er et prosjekt der man ønsker 
å trekke frem et miljø eller en skole som 
aktivt har fremmet formgivingsfaget i den 
videregående opplæringen. Prosjektet har 
i tillegg som målsetning å trekke frem og 
synliggjøre godt faglig arbeid innen SSP 
Formgivingsfag, samt å bidra til spredning 
av gode eksempler på spennende prosjekter, 
rekrutteringstiltak og undervisningsopp- 
legg som foregår lokalt. Juryen som kåret 
vinneren av Ildsjelprisen 2014 var sam-
mensatt av representanter fra Høgskolen i 
Oslo og Akershus, Høgskolen i Telemark 
og Kunst og design i skolen.

Juryens begrunnelse
Rosenvilde vgs. er en dynamisk skole 
hvor ansatte i fagområdet formgivingsfag 
og medier og kommunikasjon har arbei-
det systematisk med stabilisering og ny-
utvikling av elevenes læringsmuligheter. 
Skolen har drevet nyskapende utadrettet 
virksomhet blant annet via egenutstill-
inger, utstillinger i Bærum Rådhus og 
andre steder, filmproduksjon, markeds-

føring via kinoreklame, innslag på Asker 
og Bærum Lokal TV, bruk av faglige insti-
tusjoner i nærmiljøet og studieturer i inn- 
og utland for elever og personale. Skolens 
nettsider er informative. Personalet deltar i 
faglig arbeid med nye læreplaner og ansatte 
ved skolen har sittet i praksisutvalg, vært 
sensorer og øvingslærere.

Når vi ser på flere av de unge designere 
fra Norge som i dag gjør det godt i inn- 
og utland, kan vi lett finne frem til at flere 
av disse har hatt sin opplæringstid i vide-
regående skole på Rosenvilde før de har 
startet opp sin høyere utdanning på høg-
skoler og universiteter. Skolen har hatt en 
god og stabil rekruttering til Formgivings-
fag gjennom mange år. Ildsjelprisen 2014 
går til det formgivingsfaglige miljøet ved 
Rosenvilde videregående skole.
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Jostein Sandven er instituttleder ved Institutt 
for forming og formgiving ved Høgskolen i 
Telemark. I sitt foredrag “Environmental art”  
ble arbeid med installasjoner i snø vektlagt.

Lennart Johansson er daglig leder i Kunst og 
design i skolen. Sommeren 2014  står han i 
spissen for Nordisk Kurs i Trondheim der blant 
andre Erik Solheim er en av foredragsholderne. 
Lennart Johansson stod for utdelingen av Ild-
sjelprisen 2014 på konferansen.

Eirik Solheim er redaktør for NRKbeta og 
prosjektleder i NRKs utviklingsavdeling. Han 
skriver og debatterer om web, nye medier, 
mediesentre, programvare, duppeditter og mo-
bilteknologi. “Trender og utvikling i digitale 
medier” var tittelen på hans foredrag.

Representanter fra Glemmen vgs, Isabella 
Sveinsen (over) og Bjørg Nina Andersen Lia 
(nedenfor) presenterte arbeid ved egen skole. 
Glemmen vgs var vinner av fjorårets Ildsjel-
pris. Juryens begrunnelse var: Miljøet har 

Liv Klakegg Dahlin er kunsthistoriker og 
førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, 
Institutt for estetiske fag. Hun arbeider som 
koordinator for Enhet for innovasjon. “Visuell 
kommunkikasjon i digitale medier” var tittelen 
på hennes foredrag.

Øivind Hamar, representant fra utdanningstilbudet Studiespesielisering med Formgivinsfag ved  
Rosenvilde vgs, tok i mot Ildsjelprisen. Her er han fotografert sammen med Christel Sverre, studie-
leder ved HiOA,  Institutt for estetiske fag. Christel Sverre var konferansens koferansier.

god lokal synlighet, og de er aktive i forhold 
til å løfte studiet SSP Formgivingsfag i pressen. 
Glemmen har høyt elevtall med en god og aktiv 
rekruttering over lengre tid, og de har et bredt 
tilbud med tilrettelegging for tverrfaglige opp-
legg, for eksempel matte/realfag.


