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Velkommen som student på Kunst og håndverk 2020(21) 

Kunst og håndverk 1, 30 stp er et praktisk-estetisk fag der undervisningsformene er forelesninger, seminar 
og veiledning på verksted.  I studiet får studentene ta del i og erfaringer med kreative skapende prosesser 
gjennom ulike uttrykksformer, ved hjelp av materialer, redskaper og teknikker.  

Studiestart for nye studenter blir tirsdag 11. august. Frammøte på NLA Høgskolen, Olav Bjordalsvei 41, 
Breistein. Vi møtes kl. 10.00 i Festsalen (registrering fra kl 9.00). Husk at du må møte fram til registrering 
første studiedag for å beholde studieplassen din. Om du ikke har anledning til å møte opp den dagen, må du 
ta kontakt med studieadministrasjonen i forkant for å gjøre avtale om registrering og oppmøte 
(post@nla.no). Undervisningen på årsstudiet er obligatorisk og krever 80% fremmøte.  
 
Det blir servert gratis lunsj første dag i åpningsuken. Husk å gi beskjed før studiestart til 
studieadministrasjonen v/Jorunn Bernssen (jorunn.bernssen@nla.no) om eventuelle matallergier! 

På grunn av den spesielle situasjonen vi har vært igjennom våren 2020, er studiet begrenset til to 
oppmøtedager i uken på campus og i tillegg nettundervisning på plattformen Zoom. Som følge av 
smitteverntiltak mot korona, handler faglærerne inn en god utstyrspakke på vegne av studentene slik at vi 
unngår å dele redskap og verktøy. Fagkostnad er kr 1500 for høstsemesteret og dekker utstyrspakken som 
deles ut ved studiestart. Fagkostanden dekker ikke fullstendig alt av materialer, redskap og utstyr. Du må 
regne med å supplere noe av dette selv, avhengig av hva du arbeider med.  

Vi har forsøkt å legge opp til undervisning og studieoppgaver som i stor grad kan arbeides med hjemme uten 
å måtte være avhengig av skolens verksteder. Dette blir også spesielt for oss faglærere, men vi fikk gode 
erfaringer fra våren 2020 – som vi bringer inn i det nye studiesemesteret.  

Undervisningen er didaktisk fundert mot undervisning i grunnskolen (1-7) / (5-10) trinn. Kunst og håndverk 
er et skolefag som mange elever i grunnskolen liker svært godt. Faget har læreplanløp for alle skolens 10 år.  
Faglærerne ønsker at studentene gjennom studiet skal utvikle praktisk-estetisk forståelse og ferdigheter, og 
samtidig bli rustet til å bli en god lærer i kunst og håndverk. 

Eksamen: Studiearbeider stilles ut for Mappevurdering.   

Pensum: Ønsker du å starte med å lese pensum før vi møtes, finner du flere av bøkene i litteraturlista 
tilgjengelig på nett. (Bokhylla.no). Pensumlitteraturen finner du på denne linken: 
http://www.nla.no/emner/?&displayitem=1265&module=studieinfo&type=emne.  

Vi ser fram til ett innholdsrikt og skapende høstsemester! Vel møtt til oppstart tirsdag 11. aug. Mer info vil 
komme fra studieadministrasjonen i e-post/sms når det nærmer seg! 

 
Vennlig hilsen faglærerne  

Anne Guro Schmidt Antun, emneansvarlig 
Irene Fanebust Eknes 
Bente Helen Skjelbred 
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