
   

 
 

Referat  
 

styremøte i Kunst og design i skolen 
  

7. og 8. september 2018 
Fredag kl. 17.00 – 20.00 og lørdag kl. 10.00 – 14.00 

 
Til stede: Eivind Moe, Catrine Lie, Else Lefdal, Oleiv Å Iversen, Vidar Iversen, Åshild Fidje, 

daglig leder Lennart Johansson, redaktør Jorid Vittersø (fredag) 
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Dagsorden 
 
Sak  20/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

Godkjenning av referat fra styremøte 21 og 22/4-18. 
Vedtak: referat fra styremøte 21 og 22/4-18 godkjennes 

 
Sak  21/18 ORIENTERINGSSAKER 
  O-1: Administrasjonen 

Redaktør Bibbi Omtveit er gått ut i permisjon fra 15 august. Hun fikk en gutt 
allerede 21. august. 
Jorid Vittersø er på plass som vikar.  
O-2: Medlemssituasjonen – rekrutteringsarbeidet. 
Den planlagte rekrutteringskampanjen samkjøres med lanseringen av vår nye 
resurs-nettside. Uklart når den er endelig ferdig, men vi satser på at det kan 
skje på nyåret. 
O-3: Medlemsregister – status 
Registeret virker godt, men det er problemer med utsending av faktura på e-
post. Dette fører til at vi ligger etter med å få inn medlemskontingenten. 
Daglig leder arbeider sammen med leverandøren og supportselskapet for å 
finne en løsning 
O-4: Prosjekt for kartlegging av hvor lærerne tar veien etter endt utdanning. 
Arbeidet er godt i gang. Det er inngått avtale med Janne Lepperød for 
gjennomføring av det praktiske arbeidet med undersøkelsen. Det er gitt 
tillatelse fra NSD. 
O-5: 5-årig faglærerutdanning. 
Se under sak 28/18; eventuelt pkt 1.  
O-6: Oslo: revitalisering av praktiske og estetiske fag 
Daglig leder har hatt møte med Irene Brodshaug fra Oslo 
kommune/utdanningsetaten om å delta i planlegging og gjennomføring av 
seminar i håndverksfag for lærere i Osloskolen. Planlagt gjennomføring i løpet 
av våren 2019  
O-7: Møte med Kirsti Saxi, leder for nasjonalt kompetansesenter for kunst og 
kultur i opplæringen i Bodø 
Saxi ønsker et utvidet samarbeid mellom senteret og Seilet – huset for kunst 
og kultur i skolen. Det kom ikke så mye konkret ut av møtet, men vi ble enige 
om å gjøre felles sak med å etterlyse den plan for styrking av de praktiske og 
estiske fagene som stortinget påla regjeringen å komme med under 
behandlingen av Stortingsmelding 28 i oktober 2016. Denne planen skulle 
vært presentert våren 2018, men ingen har sett noe til den enda. 
O-8: Møte m Marit Jacobsen og Solveig Torgersen Grinder fra Norges 
Husflidslag. 



   

Direktør Marit Jacobsen fra Norges Husflidslag tok kontakt før sommeren og 
ønsket et møte for å se på muligheten for samarbeid, særlig med tanke på 
arbeidet med fagfornyelsen i grunnskolen og håndverkets posisjon i de nye 
planene. Vi skal fortsette å holde nær kontakt, og i første omgang blir de med 
og støtter etterlysningen av regjeringens plan for å styrke de praktiske og 
estetiske fagene. 

 
Sak  22/18 ØKONOMI 

Dessverre er det ikke mottatt oppdatert status fra regnskapsføreren. Dette er 
påtalt til Saga regnskap, men det ser ut til at det ikke fungerer som det skal. 
Daglig leder purrer, og oppdatert status etter 4. termin ettersendes styret. 
Kassabeholdningen er pdd ca 750 000.-. Vi ligger pga problemene med 
medlemsregisteret etter med inndrivingen av kontigenter, men har 
forhåpning om at dette er på vei å løses. Det er E-post-utsening av faktura 
som ikke virker helt som det skal. 
Vedtak: balanse og resultat ettersendes styret så snart det foreligger fra 
regnskapsfører. 

     
Sak  23/18 FORM 
  Rekruttering 

Det vil bli satt i gang en rekrutteringskampanje når nettsiden Squarespace er 
oppe å går. Vil bli avklart ved et senere tidspunkt.  

 
Hjemmeside (Squarespace) 
Alt stoff frå tidligere årganger har nå blitt lagt ut på siden. Den er i prinsippet 
klar for publisering, men dette avhenger selvfølgelig av hvordan man skal løse 
medlemstilgangen. Avventer beslutning og løsning på dette.  

 
FORM 

 
Nr 5 – danning  
- Forside: Geriljabroderi – Oleiv. Mulig å følge opp med et 

undervisningsopplegg om dette i bladet for å skape bedre kontinuitet.  

- Reportasje fra Fyrstikk Alleen skole med fokus på et tidligere prosjekt som 

basert på Vannessa Bairds utstilling på Kunstnernes Hus. Øyvind Høyem 

skriver egen tekst (frist uke 40). 

- Bruksform-Kopp-Danning – Oleiv lager artikkel om undervisningsopplegg 

(og å jobbe med noe over tid) – Kopp i keramikk (eller i tre?) 

- Nytt om læreplanarbeidet – Styret? 

- «Hvor skapet skal stå» - Reportasje Blommenholm – Ferdig 

- Kulespill – Undervisningsopplegg  Anne Hernæs – Ferdig 

- Skriving i Kunst og håndverk -  Stina Jenseth - Ferdig  

- Lærernes visdom – Herner Sæverot -Ferdig 

- Nordisk håndverkleir – Artikkel/notis – Ferdig 

- Mening: Forespørsel sendt til Janne B. Reitan 

- Skaperglede og kvalitet på Hovseter skole – Reportasje Bibbi – Ferdig 



   

- Intervju med Arne Johan Vetlesen – Gjennomføres sept/okt.  

- Masteroppgave – Bærekraft, Silje Engeset – (Evt. Oleivs 

undervisningsopplegg i geriljabroderi) 

- FormAkademisk – Avventer bekreftelse fra FA’s redaksjon om nytt 

nummer 

- Doudji – Cathrine Jessen  - Skriver om fagets historie, kulturhistorie og et 

undervisningsopplegg 

-  

Mulig:  

- Undervisningsopplegg fra Elisabeth Poulsen Espenes – Doudji ( Bekjent av 

Catrine Lie) 

Per nå er tidsskriftet fylt opp. (Med forbehold om frafall).  

 

 

Nr. 1 – Lærerutdanning 

- Yrkes-NM 2018 – Reportasje ved redaktør – gjennomførest 23. – 25. okt.  

- To-faglig faglærerutdanning – Master – Jostein Sandven skriver – frist nov-

des 2018 

- Artikkel om Limerick – Redaktør – beskrivelse av internasjonal 

designkonferanse Limerick, Irland, 2018 

- Intervju med Oleivs rektor angående prioritering av K&H-faget på deres 

skole 

- Intervju med Åshilds rektor angående prioriteringer av ansettelse av 

fagpersoner.  

- Grundig informasjon over utdanningsmuligheter (+ etter- og 

videreutdanning) – mulig 4 sider artikkel.  

- Intervju/tekst fra øvingslærer/praksisveileder i K&H – Hanne-Rut Eikill – 

Brandfjell skole? 

- Mening – Bjørn Bolstad? 

- Klasseledelse i verkstedet – Else? 

- FormAkademisk  

Mulig:  

- Marte Gulliksen vil gjerne skrive om læring i skapende prosesser – må se 

an formen.  

Per nå: 7 sider ledig.  

 

Nr. 2 - Fagpolitikk  

- Kunstfagskoler, yrkesfagskoler – Ingolf Sundfør? 



   

- Relasjonsbygging? – Catrine Lie – En trygg relasjon v.s. en nær relasjon – 

Antall elever osv 

- Folkehøyskole – Rekordsøkning 2018 – Tegn på en for 

teoritung/vurderingsbasert skole?  

- Reportasje fra Edvard Munch VGS – Design og tekstil-løp med 

studiekompetanse 

- Skaperverksteder – Reportasje – Skole? 

Per nå: 20 ledige sider.  

 
 
Sak  24/18 NORDISK SAMARBEID 

NST.  
Det var planer om at det skulle arrangeres en samling på Island i 2018, men 
det ble vist så liten interesse fra de andre landene – inkludert Norge – at det 
ikke ble gjennomført. Textom lever etter det vi vet videre etter arrangementet 
i Sverige i 2017. Vi må vurdere om vi skal ta initiativ til en samling i Norge i 
2019 eller 2020. 

 
Nordisk samråd:  
I Danmark ser det ut til at det skal innføres et praktisk/musisk valgfag som skal 
avsluttes med eksamen. Våre danske kolleger planlegger en studiereise til 
England for å se hvordan det gjøres der. Dette er allerede i månedsskiftet 
september/oktober, og kommer nok litt for raskt for oss. Det foreslås 
samarbeid om dette utover året. Det kan passe oss bra, da vi etter hvert får 
inn rapporter om hvordan prøveordningen her i Norge har gått. Hege lurer på 
vegne av danskene om vi har anledning til å være med på turen til England. 
Vi har ikke anledning å delta i første omgang, men er interresert i samarbeid 
fremover. Erfaringene fra eksamen i KoH kan med fordel presenteres også for 
NST. 
 
Vedtak: daglig leder forbereder til neste styremøte i november forslag til 
budsjettpost for studiereise i forbindelse med nordisk/internasjonalt 
samarbeid gjennom Nordisk Samråd. 

 
 
Sak  25/18 VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 

Åshild Fidje deltar i arbeidet med læreplangruppene for læreplaner for 
yrkesfag. Vi får en rapport. 
Åshild redegjorde for den nye strukturen. Det mangler et godt navn/begrep på 
den retningen som omfatter frisør, blomsterbinder, inderiørdesign. 
Gjennomgang av føringer for arbeidet med nye læreplaner.  
 
Arbeidet med KDA-konferansen 2019 er ikke startet enda. Vi vedtok på forrige 
styremøte at vi skal arrangere nettverkssamling i forbindelse med 
konferansen. Arbeidet med dette må starte opp med en gang vi vet dato og 



   

opplegg for neste konferanse. OsloMet ønsker at KDA-konferansen skal 
arrangeres på høsten, så det kan være at vi har god tid. 
 
Det skal gjøres en gjennomgang av størrelsen på utstyrsstipend for dyre 
yrkesfag. Har vi noe å melde her? 
Vedtak: KDS støtter at det blir gjort en gjennomgang, da det er lenge siden 
forrige justering 

 
 
Sak  26/18 SITUASJONEN FOR K&H I GRS 

Læreplanarbeidet er i gang. Vi er ikke representert i læreplangruppen for KoH. 
Det har aldri skjedd før – uklart hvorfor.  
Det er heller ikke kommet noe fra læreplangruppene så langt, men vi må være 
klare til innsats med en gang de første forslagene foreligger. Vi bør diskutere 
hvordan vi skal legge opp dette arbeidet. 
Inspillsarbeidet: det skal komme utkast for innspill i september/oktober.  
 
Vedtak: Utkastet fra læreplangruppen behandles av styret via epost. 
Sammenstilles i samarbeid mellom styret og daglig leder. Vi må vurdere 
forslaget opp mot stortingsmelding 28 og Ludvigsenutvalgets rapport, særlig 
med hensyn til dybdelæring og progresjon. 
 

 
Sak  27/18 SEF 

Neste styremøte i SEF er 25. september. Forholdet til FKS er en av sakene som 
skal diskuteres her, sammen med vårt (SEF) sitt forhold til Kulturtanken (DKS) 
og Kulturskolerådet. Lennart og Catrine informerer.  
 
Kunst i skolen (KiS) ønsker å drøfte en eventuell felles fremtid med oss. I løpet 
av de to nærmeste årene vil de daglige lederne for begge organisasjonene gå 
av med pensjon. Er det en anledning til å se på hvordan organisasjonen skal se 
ut?  
Vedtak: Styret i KDS ser ikke at en eventuell sammenslåing med Kunst i 
skolen er til gagn for vår virksomhet på nåværende tidspunkt. 

 

Sak  28/18 EVENTUELLT 
1. fem-årig faglærerutdanning 

informasjon fra Catrine Lie, som sitter i arbeidsgruppen. 
Vedtak: Styret gir følgende tilbakemelding:  

• KDS mener at det skal begrenses til et fag i tillegg til KoH.  

• Det skal ikke avgrenses til praktisk-estetiske fag som tilleggsfag.  

• Det skal ikke være anledning til å hoppe av etter 3 år – løpet skal 
være 5-årig. 

2. PPU 
Høring; høringsfrist 5. oktober.  
Vedtak: Høringsnotatet sendes styremedlemmene for innspill. 
Sammenstilles til høringssvar av daglig leder i samarbeid med styret. 



   

3. landsmøte 2019 
valgkomiten – Rolf Øidvin og Errol Fyrileiv – må aktiveres i god tid før 
landsmøtet i april 2019. 

4. ny logo 
Vedtak: forslagene fra designerne sendes ut til styret for innspill med 
frist 15. september 

 
 
 
Møtet heves kl 13.00 
 


