
 

 

 

Sammendrag fra Kunst og design i skolens høringsmøte 4. september 2014 

1. Fag- og timefordeling  

KDS videreformidlet forslag fra høringssvaret fra Nordland fylkeskommune om å innlemme 

kunsthistorien inn i historiefaget i fellesfagene. Her mente bl a Glemmen VGS at det vill 

kunne forandre strukturen i fellesfagene, og derigjennom svekke status til 

studieprogrammet. 

Ellers var møtet enige i at fag- og timefordelingen er grei. 

 

2. Felles programfag. 

KDS sitt forslag om å gjøre om på fellesprogramfag fra Visuell kunst og Design og arkitektur til 

Design og Arkitektur og kunst møtte stor motstand. Det ble argumentert med at design og 

arkitektur har mer til felles med hverandre enn arkitektur og kunst. Men, det var også flere 

som ytret at kunst får for stor plass, og at vi ikke må havne i den situasjon at det nye 

utdanningsprogrammet blir hetende ”kunst-linja”  

Flertallet på møtet mente at man skal beholde dagens inndeling. Mindretallet mente at 

fordeling mellom kunst, design og arkitektur er urimelig, og at det må gjøres noe med den. 

 

Møtet mente også at det er nødvendig med en gjennomgang av innhold/kompetansemål 

knyttet til programfagene. Innspill som kom frem var: Visuell kommunikasjon er fraværende i 

dagens plan, planen er for generell mht digitale verktøy og digital kompetanse, den savner 

materialitet og uttrykk (arkitektur), den er for svak på tegning, den savner mulighet for 

fordypning, Glemmen vgs etterlyste mer vekt på prosesser (og mente at det i dag er stort 

fokus på produkt), det er for lite fargelære, det er viktig å rydde opp i progresjonen slik at 

delene bygger på hverandre, begrepet ”formkultur” kan erstattes med kunst-, design- og 

arkitekturhistorie (som eget fag?), den trenger større grad av samfunnsvinkling, i design og 

arkitektur2 er det for mye grafisk design. 

 

3. programfag til valg 

Dette punktet fikk liten oppmerksomhet på møtet. Det kom dog frem noen innspill, bl a at 

man savner muligheten for fordypning innen f eks de ulike disipliner innen design. Det ble en 

diskusjon om hvorvidt denne fordypningen skal ligge i programfag til valg, eller om det skal 

foregå innenfor rammen av felles programfag. Det ble ikke konkludert om dette på møtet, 

annet enn at fordypning må være noe annet enn det elevene får i de ordinære fagene. 

Konkret innspill: Trykk og foto bør utvides til Bilde, trykk og foto. 

 

4. Navn på utdanningsprogrammet. 

Her var det mange syn representert på møtet. Noen (bl a Polarsirkelen vgs) mente at man 

bør beholde Formgivingsfag, da dette etter hvert er et innarbeidet begrep. Noen (bl a 

Manglerud vgs) mente at kunst må stå først i et nytt navn, slik at det ble ”kunst-linja” (kunst, 



 

 

 

arkitektur og design). Flertallet diskuterte om det skal være arkitektur eller design som skal 

stå først (det var motstand mot at design skulle få for stor plass!?). Møtet diskuterte også om 

det var mulig å finne et begrep som navn på programmet (slik som ”science” for realfag) uten 

at det kom frem noen gode forslag. Møtet landet på at navnet bør inneholde de tre 

hovedområdene, og flertallet var for ”Arkitektur, Design og Kunst” 

 

Lennart Johansson 

KDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


