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Førsteårsstudenter under skolens vårutstilling i mai 2017.

Innledning
Kunnskapsdepartementet har i brev av 22.12.2016, Statsbudsjettet 2017, kap. 276 post 72 –
Tilskuddsbrev for fagskoler, definert krav til Årsrapport 2017.
Vedlagt er styrets beretning for 2017 med virksomhetens hovedtall, en oppsummering av årets
aktiviteter og resultater for 2017, redegjørelse for styring og kontroll i virksomheten, vurdering av
fremtidsutsikter og foreløpig årsregnskap med kommentarer fra ledelsen.

Styret i Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole
Oslo, 12. mars 2018
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I. Styrets beretning
Vurdering av de samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse
Einar Granum Kunstfagskole tilbyr en toårig utdanning i visuelle kunstfag, med mulighet for
fordypning andre studieår innen tegning, maleri eller tredimensjonal kunst. Fagskolen mottar
statsstøtte fra Kunnskapsdepartementet, og har i 2017 hatt nok et driftsår med god forvaltning av
skolens tildelte ressurser.
Gjennomføringsprosenten per studieår er tilfredsstillende og studentevalueringene viser at
studentene er fornøyde med utdanningstilbudet og kvaliteten på studiet. Skolen har høy relevans og
det kunstfaglige nivået på avgangsstudentene er god. Skolen har et svært lavt sykefravær blant de
ansatte, og tilbakemeldinger viser høy grad av trivsel blant både studenter og ansatte.
Stiftelsesstyret har avholdt i alt 4 styremøter i 2017 og styreleder har jevnlige møter med skolens
ledelse.

Sentrale forhold, interne og eksterne, med innvirkning på oppnådde resultater
Søkertallet til skolen varierer, men er jevnt over tilfredsstillende. Kvaliteten på søkerne har vært
stigende de siste par årene og de fleste som får tilbud om studieplass takker ja. Høsten 2017 var det i
alt 183 søkere til skolen. Ved oppstart var det 80 studenter i førsteåret, 48 i andreåret og til sammen
128 studenter.
Godt tilrettelagt undervisning sikrer god rekruttering og høy gjennomstrømming. Mange av skolens
studenter kommer videre til førsteopptak innen det visuelle kunstfeltet og flere er aktive etter
gjennomført toårig studium.
Den administrative staben legger grunnlaget for at den daglige driften av skolen foregår på en god
måte. Det ble gjort endringer i administrasjonen sommeren 2017. Ny rektor startet før skoleåret
2017/18 og studieleder har fått spesielt ansvar for å følge opp studentenes trivsel og fravær og
kontorlederstillingen er erstattet med en diversør som har spesielt ansvar for å følge opp skolens
data-, film-, og fotoutstyr.

De viktigste prioriteringene for 2018
Etiske retningslinjer. Skolen utarbeider etiske retningslinjer og retningslinjer for varsling som skal
ferdigstilles før studiestart skoleåret 2018/19.
Digitalisering. Skolen mottok prosjektmidler fra Kunnskapsdepartementet høsten 2017 for å
gjennomføre en pilot med digitalisering i undervisningen. Arbeidet er påbegynt og videreføres i 2018.
Målet er på sikt å bygge opp et arkiv med introduksjonsvideoer til bruk i undervisningen.
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Skolens lokaler. Skolen har en leieavtale med eiendomsfirmaet Anton B. Nilsen, som går frem til 1.
august 2020. Styret har hatt saken oppe på flere av årets møter. Skolen vil fortsette dialog med
nåværende utleier og andre utbyggere for å sikre lokaler til skolens drift etter 2020. Husleien
forventes å bli vesentlig høyere enn dagens husleie og kan bli en utfordring for skolens drift. Dette
kan føre til at skolens egenkapital er nødvendig for å sikre skolens fremtid og studentenes
utdanningstilbud etter 2020. Vi må derfor trolig gjøre noen besparende grep for å gå i balanse.
Profesjonaliseringsemnene. I tillegg til grunnleggende opplæring i tegning, farge, maleri og
tredimensjonal form, har studentene emner i kunsthistorie og profesjonalisering.
Profesjonaliseringsemnene representerer en oppsummering av det samlede læringsutbyttet
underveis i tillegg til å legge vekt på studentens individuelle utvikling. Det visuelle kunstfagfeltet er i
stadig utvikling og skolen skal være både relevant her-og-nå og for fremtiden. Det vil arbeides med å
legge til rette for at ny teknologi og nye kunstformer inngår i det samlede studietilbudet. Skolen vil
følge opp studentene daglig gjennom klasseundervisning og gruppeveiledning. Skolen arbeider med å
utarbeide et system for styrt og jevnlig individuell veiledning. Skolen vil arbeide med å plassere en
individuell veiledningsmodell inn i profesjonaliseringsemnene.
Kvalitetssikring. Fra og med høsten 2018 skal studentene vurdere skolens utdanningstilbud gjennom
en nasjonal og offentlig evaluering. Skolen vil i 2018 gjennomgå kvalitetssikringssystemet for å
integrere den nasjonale undersøkelsen.
Samarbeidsnivå i FORUM. Planlagt arbeid i FORUM for 2018 omfatter samarbeid med etiske
retningslinjer og beredskapsplaner, felles studentutstilling og markedsføring av kunstfagskoler og
kunstskoler.

Likestilling, diskriminering, tilgjengelighet og sikkerhet
Likestilling
Ansatte
Gjestelærere
Styret

22 fast ansatte, av disse er 10 kvinner og 12 menn.
25 engasjerte gjestelærere, 14 modeller, av disse er 24 kvinner og 15 menn.
2 kvinner og 4 menn; vararepresentantene består av 1 kvinne og 1 mann;
ansatterepresentant og tillitsvalgt student består av 1 kvinne og 1 mann.
Skolens ledelse 1 kvinne og 1 mann.
Administrasjon 2 kvinner og 1 mann.
Studentrådet 8 kvinner og 4 menn, inkludert varamedlemmene som også møter.
Studenter
På førsteåret er 30 % menn., på andreåret er 23 % menn. Siden 2006 har det vært en
tendens at andelen mannlige studenter synker i studentmassen. Tendensen fortsatte også i
2017.
Diskriminering
Skolen har en rekrutteringspraksis som skal sikre like muligheter og rettigheter og hindre
diskriminering.
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Tilgjengelighet
Skolen har tilrettelagt undervisning og arbeidsforhold for personer med nedsatt funksjonsevne.
Sikkerhet
Det har ikke vært personskader i forbindelse med driften i 2017. Ansatte og studenter er forsikret i TRYG
forsikring, forsikringen dekker også reisevirksomhet for de ansatte. Sykefraværet for ansatte i 2017 har vært
på <2 %.
Ut fra foreliggende situasjon og en helhetlig vurdering har skolen ikke iverksatt spesielle tiltak med hensyn
til likestilling, diskriminering og tilgjengelighet.

Samfunnssikkerhet og beredskap
Skolen utarbeider i samarbeid med FORUM en felles beredskapsplan.

Eva Løveid Mølster
Rektor

Oslo, 12. mars 2018

Styret i Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole
Oslo, 12. mars 2018
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II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall
Omtale av virksomhetens organisasjonsform
Einar Granum Kunstfagskole ble etablert av billedkunstner Einar Granum vinteren 1970, som en
kveldsskole. Fra 1971 ble den drevet som dagskole av ekteparet Sidsel og Einar Granum, som den
første private kunstskolen i Norge. Skole ble etablert som en stiftelse 28.10.1998 og registrert i
Enhetsregisteret 24.6.1999. Stiftelseskapitalen er på kr 50000,-.
Skolen tilbyr en toårig utdanning i visuelle kunstfag med mulighet til fordypning innen maleri, tegning
eller tredimensjonal form andrestudieår. Skolen har omlag 125 heltidsstudenter årlig. Første
utdanningstilbud som en toårig fagskole ble godkjent av NOKUT 6. september 2006. Nasjonalt organ
for kvalitet i utdanninga (NOKUT) godkjente skolen som toårig kunstfagskole i et vedtak av 6.9.2006.
Virksomhetens navn:
Org.nr. i Enhetsregisteret:
Gateadresse:
Elektronisk adresse:
Hjemmeside:
Facebook:
Pinterest:
Instagram:

Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole
980 799 301
Vulkan 17, 0178 Oslo
post@granum-kunstfagskole.no
www.granum-kunstfagskole.no
https://www.facebook.com/granumkunstfagskole/
https://no.pinterest.com/granumkunstfagskole/
https://www.instagram.com/granumkunstfagskole/

Stiftelsens formål er å;
 gi grunnleggende kunstfaglig utdanning ved å utforske teknikker, håndverk og teori knyttet til
uttrykksformer i to- og tredimensjonal gestaltning.
 ivareta studentenes personlige utvikling som kulturmennesker.
Stiftelsen skal drive sin virksomhet i forlengelse av Einar Granums kunstpedagogiske prinsipper, og
bidra til den kunstfaglige utvikling i videste forstand.

Omtale av lokalisering, toppledelsen og organisasjonsstruktur
Einar Granum Kunstfagskole ligger ved Akerselva i Oslo på Vulkan, der den har holdt til siden 2005.
Styrets sammensetning i 2017
Styret ved Einar Granum Kunstfagskole har i alt seks medlemmer som i 2017 har hatt fire ordinære
møter og har bestått av:
Styreleder
Per Einar Granum
Nestleder
Jan Skarpaas
Styremedlemmer
Halvard Haugerud, Ingrid Lønningdal, Kristin Granum Rosebø, Thorbjørn
Sørensen
Vararepresentanter: Kaja Granum Skarpaas og Andreas Ulstein Granum
Ansatterepresentant Torhild Berg (møte-, tale - og forslagsrett)
Studentrepresentant (til og med juni 2017) og Theodor Langhoff (fra og med august 2017)
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Sekretær for styret
Rektor

Ottar Gjerde, skolens daglige leder og direktør
Sonja Wiik, rektor frem til juni 2017 og Eva Løveid Mølster, rektor fra juli
2017 (møteplikt)
Einar Granum Kunstfagskole fikk ny rektor sommeren 2017. Sonja Wiiks åremål gikk ut i juni og Eva
Løveid Mølster tok over som rektor i juli.

Presentasjon av utvalgte hovedtall
Relevant statistikk og tall som ikke kommer frem her, framgår på DBH-F.
Årsverk i 2017
Per 31. desember 2017 hadde skolen i alt 10 årsverk, fordel på 22 fast ansatte.
Administrasjon og ledelse
5 ansatte, derav 2 menn og 3 kvinner, hvor to er i 100 % stilling.
Undervisningsstillinger
4,72 årsverk fordelt på 17 ansatte faglærere, hvorav 7 kvinner og 10
menn, alle i deltidsstillinger på 30-50 %.
Tre lærere har vært i full eller delvis permisjon i løpet av 2017,
tilsvarende 1,1 årsverk.
Skolen benytter hvert år en rekke gjestelærere, sensorer og modeller. For 2017 engasjerte skolen 25
gjestelærere tilsvarende 1,83 årsverk. Navn på gjestelærere publiseres fortløpende på skolens
hjemmeside. Skolen engasjerte også 8 sensorer og 14 modeller.
Registrerte studenter og studieavgift i 2017
Annen relevant statistikk og tall framgår på DBH-F.
Vårsemesteret 2017
Antall kvinner Antall menn Antall studenter
87

32

119

Høstsemesteret 2017
Antall kvinner Antall menn Antall studenter
93

35

128

Fullført toårig utdanningstilbud (vår 2017)
Antall studenter
37

Studieavgiften var for skoleåret 2016/17 på kr 18000,og for skoleåret 2017/18 på kr 18350,-. I tillegg betaler
studentene egenandel for materialkostnader på kr 2300,- per semester. Skolen dekker ca. 50 % av
kostnader for studiereiser, lagt til høsten som er en del av undervisningsopplegget for skolen.
Totale inntekter i 2017
Statsstøtte 2017
Sum driftsinntekter
Sum driftskostnader
Årsresultat

kr 13 148
kr 18 678
kr 16 393
kr 2 425

Total tildeling fra Kunnskapsdepartementet i 2017 med digitaliseringsmidler
Statsstøtte 2017
kr 13 148
Digitaliseringsmidler kr 279
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III. Årets aktiviteter og resultater
Einar Granum Kunstfagskole har i henhold til skolens stiftelsesvedtekter som formål «å gi
grunnleggende kunstfaglig utdanning ved å utforske teknikker, håndverk og teori knyttet til
uttrykksformer i to- og tredimensjonal gestaltning og ivareta studentenes personlige utvikling som
kulturmennesker». Skolen ønsker å ha kvalifiserte søkere som er motiverte til å gjennomføre det
toårige studiet i visuell kunst. Videre skal utdanningsprogrammet gi studentene våre et godt grunnlag
for et aktivt yrkesliv eller videre studier innen fagfeltet.

Faglige rammer
Et ordinært skoleår ved Einar Granum Kunstfagskole er på 38 uker med oppstart medio august og
avslutning i begynnelsen av juni, uten høst- og vinterferie. Timeplanfestet undervisnings- og
veiledningstid er fra 09:00 til 15:00 hver dag i ukedagene, inkludert pauser. Hver enkelt student
følges tett opp og godkjenning av kurs og emner føres fortløpende på skolens læringsplattform
itslearning.
Skolens åpningstid er fra 08:00 til 22:00 i hverdagene og fra 12:00 til 20:00 i helgene. Det gjøres
unntak i spesielt travle perioder der studentene trenger mer arbeidstid på skolen.
Undervisningen for første studieår er organisert i sju emner. Tre av emnene (Kunsthistorie 1,
Kunsthistorie 2 og Profesjonalisering 1) går gjennom et helt semester, mens fire av emnene (Tegning,
Farge, Maleri og Tredimensjonal form) varer i et bestemt antall uker og avrundes med en
prosjektperiode der studenten utfører selvdrevent arbeid. Førsteårsstudentene dro på studietur i fire
dager til Stockholm høsten 2017.
Undervisningen for andre studieår er organisert i seks emner. Fire av emnene (Kunsthistorie 3,
Kunsthistorie 4, Profesjonalisering 2 og Profesjonalisering 3) går gjennom et helt semester, mens to
av emnene (Fordypning 1 og Fordypning 2) varer i et bestemt antall uker og avrundes med en
prosjektperiode der studenten utfører selvdrevent arbeid som for vårsemesteret er en utvidet
periode kalt Hovedprosjekt. Andreårsstudentene dro på studietur i fem dager til Berlin høsten 2017.
Hvert kurs innen emnene avsluttes med felles gjennomgang og individuell vurdering. Hvert emne
avsluttes med en selvstendig oppgave som er grunnlag for endelig vurdering.
Timeplanleggingen foregår under vårsemesteret. Her blir ressursbruken for hver enkelt lærer
fastlagt. De årlige medarbeidersamtalene tar utgangspunkt i dette arbeidet.

Resultater
Digitalisering. Einar Granum Kunstfagskole fikk i brev (av 05.07.2017) fra Kunnskapsdepartementet
bevilget midler til prosjektet «Digital kompetanse i fremtidens kunstpedagogikk». Planlegging og
koordinering av prosjektet startet i september 2017. 4. desember hadde rektor og faglærer møte
med filmfotograf og pedagog Hilde Finnseth. På oppdrag fra skolen kom Finnseth med
fotograftekniske innspill og forslag til utstyrsliste. 18. desember gjennomførte skolen en kick-off for
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lærerstaben der illustratør og pedagog med erfaring fra nettbasert undervisning, Martin Hvattum,
hold foredrag som viste mulighetene innen kunstfaglig utdanning for digitalisert formidling.
Prosjektet er pågående og fullstendig rapport vil foreligge i årsrapport for 2018.
Yrkesaktive lærere. Skolen har en høy kunstfaglig kompetanse i fagstaben, og et faglig godt nettverk
til aktører på feltet. Den faste fagstaben har samlet sett høy kunstfaglig aktivitet, med utstillinger og
oppdrag med kunst i offentlige rom og medlemskap i kunstfaglige utvalg og komiteer. I løpet av 2017
har til sammen sju lærere vært i større og mindre permisjoner fra skolen (tilsvarende 110 % stilling)
grunnet egen kunstnerisk aktivitet. Gjestelærere som engasjeres til undervisning, veiledning og
sensurering er alle yrkesaktive i det visuelle kunstfagfeltet.
Pågående faglig utviklingsarbeid. Skolen legger vekt på jevn og god intern dialog mellom fagstaben
og administrasjonen, og jevn og god dialog med studentene. Det ble gjennomført to todagers
planleggingsdager i 2017. Her drøftes aktuelle faglige forhold og forhold som gjelder skolens utvikling
som justeringer av kurs og emner. Læringsplattformen itslearning er med på å gi studenter og stab
innsikt i kurs- og emnebeskrivelser, faglige oppdateringer og studentenes faglige progresjon. Det ble
gjennomført semestervurderinger, velkomstsamtaler og midtveisvurderinger i 2017. Fra høsten 2017
har studieleder fått et spesielt ansvar for å følge opp studentene med fokus på fravær og
læringsmiljø. Nye studenter ble for tredje år på rad invitert til å besøke skolen under Vårutstillingen
og høsten 2017 ble det innført fadderordning fra første studiedag.
Erasmus+. Skolen mottar prosjektstøtte for ERASMUS+-prosjektet «Lærerutveksling 2017-2019» i
samarbeid med The Reykjavik School of Visual Art (Myndlistaskolinn) på Island. Fire lærer fra Einar
Granum Kunstfagskole skal gjeste Myndlistaskolinn i perioden 2017-2019. To gjestelærerbesøk er
planlagt våren 2018 (én mobilitet er allerede gjennomført per medio mars) og to høsten 2018. (En
lærer fra Myndlistaskolinn har også holdt workshop ved Einar Granum Kunstfagskole per medio
mars).
Samarbeid. Skolen samarbeider med flere aktører. I 2017 har Elvelangs på høsten vært ett av flere
samarbeidsprosjekt. Samarbeidet med Rikskonsertene vedrørende Barnas Verdensdager under Oslo
World Music Festival et annet. Bruk av aktuelle gjestelærere og selvpresentasjoner av kunstnere som
er relevant for undervisningen, benyttes i stor grad. I 2017 var det høy utstillingsaktivitet takket være
en gjenopptatt avtale med Oslo kommune Bymiljøetaten om å disponere Vaktboden på Nedre Foss
som galleri. Galleri Vekta rommer ukentlige studentutstillinger. Skolen har også en samarbeidsavtale
med billedkunstner Irma Salo Jæger om bruk av Muralverkstedet på Lilleborg. Høsten 2017 ble det
gjennomført en mosaikk-workshop i på Muralverkstedet.
Læringsutbytte. Arbeidet med å implementere og videreutvikle læringsutbyttebeskrivelser for kurs
og emner har vært et pågående arbeid i 2017.
Markedsføring. Skolens elektroniske søkeportal fortsetter å gi en god oversikt over søknadene og et
godt sammenligningsgrunnlag for opptaksjuryen. Markedsføringen av skolen skjer blant annet
gjennom åpne arrangementer som ukentlige utstillinger på Galleri VEKTA, Granumfestivalen i april,
vårutstillingen i juni og Åpen visning i desember. I desember 2017 etablerte skolen et eget
kveldskurstilbud for studenter og eksterne i kroki med oppstart januar 2018. Skolens kveldskroki er
et åpent arrangement som gjennomføres hver onsdag kveld med spesielt fokus på å nå yngre
potensielle søkere. For våren 2018 er det engasjert unge utøvende kunstnere og kunststudenter som
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alle har vært tidligere studenter ved skolen. Skolen er også aktiv på Facebook og Instagram med flere
postinger ukentlig. Annonsering skjer hovedsakelig via Google.
Kvalitetssikring. Skolens årlige «Kvalitetsrapport» er en viktig del av kvalitetsarbeidet.
Kvalitetsarbeidet vårt innebærer at skolen kontinuerlig innhenter data, vurderer resultater, avdekker
styrker og svakheter, vurderer justeringer og tiltak og implementerer endringer. Prosessen foregår
med systematisk og jevnlig tilbakemeldinger fra studenter, fagstab, sensorer og aktører i
kunstfagfeltet. Skolen har de seneste årene utviklet et kvalitetssikringssystem som følger et årshjul
hvor ulike deler av skolens virksomhet og undervisning evalueres. Svarprosenten på
studentevalueringene ligger litt over 50. Det er gjennomført tolv evalueringer i 2017. Høsten 2017
testet skolen ut å gjennomføre evalueringer via SurveyMonkey i stedet for på itslearning, noe som
resulterte i mindre arbeid for administrasjonen og større svarprosent fra studentene.
Tilbakemeldinger fra evalueringer blir behandlet i ulike fora med lærere og studenter. Uformelle
tilbakemeldinger fra studentene er også viktige og skolen legger vekt på å ha en åpen og direkte
kommunikasjonsform.

Analyser
Digitalisering. Arbeidet med prosjektet «Digital kompetanse i fremtidens kunstpedagogikk» har i
løpet av 2017 gitt lærerne begynnende innsikt i hva digitalisering av undervisningen kan innebære.
Staben har møtt prosjektet med en samlet positiv holdning. Prosjektmidlene har gjort det mulig for
skolen å engasjere faglig kompetanse for veiledning og anskaffe nødvendig utstyr for å kunne lage
opptak til undervisningen.
Yrkesaktive lærere. Det er vesentlig for skolen å være tett på bransjen. Det er en lang og god
tradisjon i kunstutdanningsfeltet at utøvende kunstnere underviser kunststudenter. Einar Granum
Kunstfagskole holder denne tradisjonen i hevd ved å arbeide med å legge til rette for at den faste
staben kan være aktive kunstnere parallelt med lærerstillingen. Det er også viktig for skolen å holde
seg stadig oppdatert på feltet og søker gjestelærere som markerer seg.
Pågående faglig utviklingsarbeid. Kvalitetssikringssystemet gjennomfører formelle og uformelle
evalueringer gjennom skoleåret, og dette bidrar til faglig utvikling av skolen på en god måte.
Fadderordningen er positivt virkningsfull i arbeidet med å integrere nye studenter. Godt samarbeid
med studentrådet er viktig for å holde fortløpende og tett dialog med studentene.
Erasmus+. Utvekslingssamarbeid er generelt et gode for lærerstaben da det gir et
refleksjonsgrunnlag for hvordan undervisning og veiledning kan foregå.
Samarbeid. Studentene gir gode tilbakemeldinger på aktiviteter som gjøres i feltet, som under
Elvelangs, Barnas Verdensdager og på Muralverkstedet.
Læringsutbytte. Skolens pågående implementeringsarbeid av læringsutbyttebeskrivelser er viktig for
at studentene og lærerne er samkjørte og til enhver tid vet hva som forventes av dem og hva de kan
forvente av hverandre.
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Markedsføring. Åpne arrangementer har et stort potensiale for å tiltrekke seg gode søkere. Der har
skolen mulighet til å vise frem kvaliteten på studentarbeider, skolens lokaler og til å få svart på
direkte spørsmål. Høy aktivitet på sosiale medier skaper høyt engasjement og tiltrekker flere mulige
søkere.
Kvalitetssikring. Arbeidet med å øke svarprosenten for studentevalueringene har gitt resultater mot
slutten av 2017.

Vurdering av måloppnåelse
Samlet gir skolens fokus på yrkesaktive lærere, eksterne prosjekter og aktive samarbeid i det visuelle
kunstfeltet et godt faglig grunnlag til en pågående utvikling av undervisningstilbudet. Skolens
hovedoppgave er å tilby utdanning innenfor de visuelle kunstfagene på et høyt faglig nivå.
Tilbakemeldinger og evalueringer viser at skolen i stor grad har lykkes i dette arbeidet.
Kvaliteten på søkerne til skolen er tilfredsstillende. Kommunikasjonen gjennom markedsføring av
skolen er derfor godt tilpasset det reelle studietilbudet.
For regnskapsåret 2017 ser skolen at undervisningstilbudet er godt gjennomarbeidet og ressursene
utnyttes på en god måte.
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lV. Styring og kontroll i virksomheten
Økonomisk styring og kontroll
Skolen fører eget likviditetsregnskap. Dette jobbes det med hver dag. Vi bruker eksternt
regnskapsfirma som sender månedlige kostnadsrapporter, dette blir regelmessig sjekket mot skolens
driftsregnskap. Direktør rapporterer til styret på alle styremøter.
Det er ikke transaksjoner mellom fagskolen og nærstående enheter.
Einar Granum Kunstfagskole drifter kun én økonomisk aktivitet og den er akkreditert. Det er ikke
noen klare trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader utenom generell prisstigning.

Medlemskap i relevante organisasjoner
Skolen er medlem i arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Internkontroll
Skolen har rutiner og systemer for gjennomføring av internkontroll. Vi er medlem i «Infotjenester
digital portal» for HMS- og internkontroll. Dette verktøyet bruker vi som overordnet styringsredskap
og kontroll i vårt arbeid for HMS. Vi gjennomfører ukentlige kontroller, kvartalsvise kontroller og
årlige kontroller på brann- og elektrisk anlegg. I tillegg gjennomfører vi risikovurderinger og
prioriterer arbeid og fokus etter dette.
Skolen gjennomfører minimum to brannøvelser per år.
Skolen gir opplæring til ansatte og studenter for bruk av maskiner og utstyr.

Sikkerhet og beredskap
Skolen har regelmessig oppdaterte HMS-planer og beredskap på risiko. Dette blir sjekket en gang for
året. Skolen har i løpet av 2017 gått sammen med kunst- og kunstfagskolene i Forum for kunstfaglig
utdanning (FORUM) for kunstfagskoler i gang med å revidere og utforme felles krise- og
beredskapsplaner.

Arbeidsmiljø og etiske retningslinjer
Styret vurderer arbeids- og studiemiljøet som meget godt. Sykefraværet er svært lavt, og det har ikke
skjedd noen alvorlige skader eller ulykker. Skolen vil, ved ansettelser og valg, gi kvinner og menn like
muligheter til arbeid og faglig utvikling, og vil aktivt arbeide for å hindre direkte eller indirekte
forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, etnisk bakgrunn eller seksuell orientering.
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Høsten 2017 fikk rektor i oppdrag fra styret å utarbeide etiske retningslinjer og retningslinjer for
varsling, som skal ferdigstilles før studiestart skoleåret 2018/19. Retningslinjene skal omfatte både
ansatte og studenter ved skolen. Rektor samarbeider her med FORUM-skolene.
Skolebygget er universelt tilrettelagt. Skolen forurenser ikke det ytre miljøet.
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V. Vurdering av fremtidsutsikter
Omtalen av fremtidsutsikter
Styret ser at det er grunnlag for fortsatt drift av skolen i sin nåværende form. Utfordringene vil først
og fremst hvile på rekrutteringsgrunnlaget, at de visuelle kunstfagene får tilstrekkelig
oppmerksomhet i utdanningsløpet. Det er flere kunstutdanninger i feltet, og det er etablert flere
studieplasser på høgskolenivå. Dette kan ha innvirkning på rekruttering til våre toårige visuelle
kunstfagutdanninger.
En av den største risiko er overgang til en ny offentlig tilskuddsordning ved at det er fylket/regionen
som får hovedansvaret for statlig tilskudd fra 2019. Det er usikkerhet på om tilskuddet blir
opprettholdt på dagens grunnbeløp og om satsene blir på dagens nivå.
Det er også en stor usikkerhet vedrørende dimensjoneringen av skoletilbudet blir ivaretatt på
fylkesnivå. Også med tanke på at skolen rekrutterer fra hele landet og ikke bare regionalt.
Styret er også bekymret for utviklingen i leiemarkedet da dette er en stiftelse og med det en svært
lang driftshorisont. Dette gjenspeiler seg i akkumulert egenkapital som skal sikre studentene et toårig
studium i Oslo på Einar Granum Kunstfagskole, i all overskuelig fremtid.

Planer
Viser til framtidsutsikter og sikrer studietilbudet til studentene i en brytningstid, ny forvaltning som overtar
statlig tilskudd, ikke øremerkede midler. Skolen forbereder seg til høyere husleiekostnader.
Budsjett 2018
Budsjett 2018
Driftsinntekter
Skolepenger
Tilskudd KUD
Materialpenger
Annen inntekt adm./registreringsavgift/studietur
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Personalkostnader
Husleie, strøm, renhold
Andre driftskostnader
Sum andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Renteinntekter
Bank/finanskostnader
Netto finansinntekter
Ordinært nettoresultat

4 200
13 216
506
400
18 322
9 500
4 050
3 915
17 465
857
92
2
90
947
14
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VI. Foreløpig årsregnskap med kommentarer fra ledelsen
Fagskolens navn: Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole
Organisasjonsnummer: 980 799 301
Note
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Offentlige tilskudd
Studieavgift

1

01.01 - 31.12
2017
2016

13 148
5 474

12 518
5 193

54
18 676

59
17 770

2

7 824
607

7 817
607

3

7 962
16 393

8 166
16 589

2 283

1 181

142
0
142

90
0
90

2 425

1 271

Årsresultat

2 425

1 271

Disponeringer
Tilført annen egenkapital

2 425

1 271

Sum disponeringer

2 425

1 271

Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønn og andre personalkostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og -kostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Resultat av finansposter
Resultat før skattekostnad
Skattekostnad
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Fagskolens navn: Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole
Balanse pr 31.12.2017
Eiendeler

Note

31.12.2017

Anleggsmidler
I. Immaterielle eiendeler
Rettigheter, konsesjoner mv..
Sum immaterielle eiendeler
II. Varige driftsmidler
Bygninger og annen fast eiendom
Maskiner og anlegg
Sum varige driftsmidler
III. Finansielle anleggsmidler
Obligasjoner og andre fordringer/depositum
Sum finansielle anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Investeringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd
Kontanter og kontantekvivalenter
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende
SUM EIENDELER

31.12.2016

225
225

225
225

1 900
123
2 023

1 900
41
1 941

868
868

868
868

548
13
561

142
14
156

14 104
14 104

11 573
0
11 573

17 781

14 764
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Fagskolens navn: Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole
Balanse pr 31.12.2017
C. Egenkapital
I. Innskutt egenkapital
Selskapskapital
Overkursfond
Sum innskutt egenkapital
II. Opptjent egenkapital
Sidsel og Einar Granums Fond
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

Note

31.12.2017

Sum egenkapital

D. Gjeld
III. Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

31.12.2016

50
0
50

50
0
50

2 000
14 419
16 419

2 000
11 387
13 387

16 469

13 437

29
490
793
1 312

97
395
836
1 327

1 312

1 327

17 781

14 764
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Note 1 Spesifikasjon av offentlige tilskudd
Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet
Tilskudd fra andre statlige organer
Tilskudd fra fylkeskommuner
Tilskudd fra kommuner
Sum offentlige tilskudd

Note 2 Lønn og andre personalkostnader
Lønninger
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Sykepenger og andre refusjoner
Andre ytelser
Sum lønnskostnader

01.0131.12.2017
13 148

13 148
01.0131.12.2017
5 545
716
951
480
0
131
7 823

Antall årsverk:

10

DEL II
Lønn og godtgjørelser til ledende personer
Rektor (gjelder også dersom rektor er tilsatt)
Daglig leder
Styreleder
Nestleder
Administrerende direktør
Godtgjørelse til øvrige styremedlemmer
Styremedlemmer fra egen institusjon

Lønn
839
811
72
11
0
Fast
godtgjørelse
76
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Note 3 Andre driftskostnader

Husleie
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler
Felleskostnader1)
IKT-kostnader
Revisjonstjenester
Kjøp av undervisningstjenester
Konsulenttjenester og andre kjøp av tjenester
Markedsføring
Forsikringer
Reise- og møtekostnader
Øvrige andre driftskostnader
Sum andre driftskostnader
Kostnadsført revisjonshonorar
Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester
Annen bistand
Sum

31.12.2017
2 837
747
492
352
21
763
292
345
64
87
1 962
7 962
31.12.2017
21

21
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Fagskolens navn: Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole
Automatisk genererte nøkkeltall

Resultat:
Driftsinntekter
-herav offentlige tilskudd
-herav studie- og eksamensavgifter
Lønn og andre personalkostnader
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Årsresultat (etter skatt)
Balanse:
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital
Langsiktig gjeld, inkl. avsetning forpliktelser
Kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital

Nøkkeltall:
Lønnskostnader som andel av totale driftskostnader
Resultatgrad (driftsresultat/driftsinntekter)
Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld)
Arbeidskapital (omløpsmidler - kortsiktig gjeld)
Egenkapitalprosent (egenkapital i % av totalkapital)
Gearing (kortsiktig gjeld/egenkapital)
Statstilskudd som andel av totale driftsinntekter
Studieavgifter som andel av totale driftsinntekter

Fra regnskap
2017
2016
18 676

17 770

13 148

12 518

5 474

5 193

7 824

7 817

8 569

8 773

16 393

16 589

2 283

1 181

2 425

1 271

3 116

3 034

14 665

11 730

17 781

14 764

16 469

13 437

0

0

1 312

1 327

17 781

14 764

48 %

47 %

12 %

7%

1118 %

884 %

13 354

10 403

93 %

91 %

8%

10 %

70 %

70 %

29 %

29 %
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Ledelsens kommentarer til det foreløpige regnskapet for 2017
1. Formål og eierskap
 Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole er en privat institusjon som gir en toårig fagutdanning i

visuelle kunstfag.
 Skolen har som mål å gi studentene en grunnleggende kompetanse innenfor ulike visuelle

uttrykksmedier i et praktisk læringsmiljø Studentenes egen skapende virksomhet står sentralt i
studiet sammen med kunnskap og innsikt i estetisk teori, elementær forskningsteori og
kunnskap om samtidens kulturelle uttrykksformer med referanse til kunsthistorien.
2. I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens

bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk.

3. Det er vesentlige endringer i resultat- og balanseposter i forhold til tidligere halvårs- eller

årsregnskap. Det blir et bedre driftsresultat enn i fjor. Dette skyldes flere studenter som
gjennomførte studiet og noe avskriving utestående fordringer som ikke er bokført i det foreløpige
årsregnskapet.
4. Det er vesentlig avvik mellom periodisert budsjett og resultatregnskap.

Dette skyldes at skolen tok inn flere studenter ved skolestart, som medførte mer inntekt.
Gjennomstrømning av studenter ser også ut til å bli bedre. I tillegg er noen avskrivninger ikke
medtatt i foreløpig årsrapport for 2017.
5. Skolens drift og årsplaner er gjennomført etter tilskudds brevets forutsetninger og vilkår.

Søkningen er økende til skolen.

6. Det er ikke gjennomført eller planlagt vesentlig investeringer i perioden. Det kan være aktuelt

med en vesentlig investering i skolebygg når inneværende leieavtale utgår i 2020 for å motvirke
en svært kraftig husleie øning. Utleiemarkedet og kostnad for tilsvarende skolebygg er fordoblet
fra leiestart i 2005. Fra 2020 må vi regne med en vesentlig endring av leiekostnader. Denne saken
er under behandling med gårdeier.
7. Det er ikke noen klare trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader utenom generell

prisstigning.

Ottar Gjerde
Direktør

Oslo, 12. mars 2018

21
Årsrapport 2017. Einar Granum Kunstfagskole

Årsrapport 2017 med styrets beretning
REFERAT FRA STYREBEHANDLINGSSAK 07/2018
Møte 12.mars digitalt møte per e-post.
Sak:
07/2018
2017 Årsrapport med foreløpig årsregnskap
Vedtak: Godkjent

Styret i Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole
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