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Lønnskostnadene var noe lavere en budsjettert siden en ansatt sluttet i sin 60% stilling 1. august og
en ansatt har hatt gradert foreldrepermisjon. På bakgrunn av dette ble investeringer gjort i inventar
og kontormaskiner. Det har ikke vært endringer i undervisningstilbudet.

Skolen har svært god gjennomføringsgrad og meget gode resultater. Vi prioriterer eksterne fagfolk
som lærere til studentene både fra næringslivet og fra andre utdanningsinstitusjoner. Noen er
kompetansevurdert som professor, flere er aktive fagutøvere i næringslivet og noen er nyutdannede
designere og arkitekter. Vi trekker tidligere studenter inn i undervisningen som hjelpelærere.
Lærerstaben er relativt stabil.
Vi er en liten organisasjon og en liten skole og det er god kontakt mellom student og ledelse. Det er
en større andel kvinnelige studenter som søker opptak og som blir tatt opp som studenter ved
skolen. Det siste året har styret prioritert å utvikle en ny visuell profil, som en viktig del av
markedsføringsarbeidet. Vi håper det vil gi resultater i forhold til en større og bredere søkergruppe.
Året 2020 har vært sterkt preget av covid-19 pandemien. Designinstituttet har gjennomført
undervisningen med både skoleundervisning og nettundervisning. Dette har blitt gjennomført i
forhold til en hver tids gjeldende regler og anbefalinger myndighetene, som har vært skiftende.
Til tross utfordringene med dette, har vi stabile studentresultater. Ingen personer i tilknytning til
skolen har meldt om påvist smitte. Økonomien har vært stabil. Vi har hatt stor utvikling i forhold til
fleksibel undervisningspraksis og vil dra god nytte av denne læringen i fremtiden.
I 2020 har det vært endringer i eierskapet til Designinstituttet AS.
Tuva Undersrud Farstad og Synne Undersrud Farstad eide 50% av aksjene til Designinstituttet hver.
Synne Undersrud Farstad kjøpte aksjene til Tuva Undersrud Farstad og overdro så 50% av aksjene til
Eivind Eide (daglig leder). Synne Farstad og Eivind Eide eier nå Designinstituttet AS med 50%
aksjeandel hver. For ryddighets skyld noteres det at de er gift.
Arbeidsmiljø
Sykefraværet i bedriften var på 18 dager hvilket tilsvarer ca. 2,6% av den totale arbeidstiden. Det har
ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året.
Arbeidsmiljøet i bedriften anses tilfredsstillende. Designinstituttet er HMS godkjent.
Likestilling
Selskapets styre består av sju personer, fire menn og tre kvinner. I selskapet er det ansatt 2 menn. Av
timelærere er andelen kvinner og menn relativt lik. Både styret og selskapets ledelse er bevisst på de
samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestillingen i virksomheten og styret.
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Designinstituttet AS tilbyr studieretningen Fagskolekandidat Design som er et yrkesrettet
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utdanningstilbud. Bestått fagskolekandidat i design gir grunnleggende kompetanse i næringsrettet
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signed by
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Utdanningstilbudet bygger på godkjent 3-årig videregående opplæring. Det formelle opptakskravet
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er fullført og bestått videregående opplæring fra Studieforberedende utdanningsprogram innen 12.04.2021
programområdet formgivingsfag eller tilsvarende. Utdanningstilbudet er et ettårig studium på 10
måneder. Tilbudet er organisert som et heltidsstudium, og vil starte i høstsemesteret og avsluttes i
vårsemesteret. Det er daglig undervisning med møteplikt.
Utdanningstilbudet er avsluttende og selvstendig. Studenten oppnår 60 studiepoeng ved
gjennomført og bestått studium. Kandidaten får da et vitnemål og kan kalle seg Fagskolekandidat
Design. Designinstituttet ligger i Oslo kommune.

Interne forhold – ansatte og studenter
Designinstituttet gikk fra 3 til 2 ansatte i 2020 med til sammen 2,2 årsverk. Ca 20 % av
arbeidsinnsatsen går med til FoU-arbeid.
I studieåret 2019/20 hadde vi 18 timelærere inne i undervisning der hver lærer representerer et fag.
De er enten lærere fra høyere utdanningsinstitusjoner eller praktiserende designer- eller arkitekt.
I studieåret 2019/20 var det 32 studenter. En sluttet. 31 besto utdanningen Fagskolekandidat Design
med 60 fagskolepoeng/studiepoeng. Noen går ut i jobb. De fleste søker seg videre innenfor
arkitektur- og designfag.

Årsregnskapet 2020
I år 2020 hadde selskapet en omsetning på NOK 5 517 592,- mot NOK 5 311 008,- i 2019.
Statstilskuddet for 2020 var kr. 3 935 928,-. Studentbetaling var økt fra kr 44 998,- til kr. 46 856,- per
student, totalt kr. 1 469 664,-.
Årsresultatet viste et overskudd i 2020 på NOK 34 395,- mot et overskudd på NOK 228 172,- i 2019.
Egenkapitalen i selskapet var pr 31.12.2020 på NOK 744 870,-. Selskapet hadde ved utgangen av året
et bankinnskudd på NOK 782 114,-. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.

Årsresultat og disponeringer
Årsresultatet viser overskudd med kr 34 395,- er overført til annen egenkapital.
Ytre miljø
Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø utover det normale for selskapets art.
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Styret er av den oppfatning at selskapet vil ha et positivt resultat og vil gå i balanse i år 2021. Legally signed by
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Designinstituttet skal flytte sommeren 2022 og har egenkapital til å dekke kostnadene. Skolen Brita
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gjelder fremtidsutsikter i forhold til covid-19, så håper vi på å kunne åpne skolen mer opp frem mot
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sommeren. Vi er positive til å fullføre skoleåret og tar utgangspunkt i fortsatt drift til høsten.
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Designinstituttet, Fagskolekandidat Design, avholdt fem styremøter i 2020. I styret sitter styreleder
og to styremedlemmer som er yrkesaktive. To i styret er studenter. To jobber ved Designinstituttet,
en ansattrepresentant og daglig leder. Styret gjennomgår den periodiske regnskapsrapporten opp
mot budsjett, undervisningen i perioden, markedsføring og viktige saker i forhold til rapportering og
styring. Styret prioriter kvalitetsstyring i alle ledd. Utdanningen har et kvalitetsstyringssystem for
gjennomføring av undervisningen med rapporteringskrav fra studenter, lærere og ledelse.
Vi holder 32 studenter og i studieåret 2019/20 sluttet en student. 31 studenter bestod skoleåret. Vi
hadde tilfredsstillende søkertall det siste året.

Designinstituttet har blitt medlem i Forum for Kunstfaglig Utdanning og Kunstfagskolene. I samarbeid
med Forumet har vi fått et felles Studentombud i 2020. Ellers har årets aktiviteter i hovedsak
omhandlet covid-19 håndtering, som har vært krevende for både ansatte og studenter, men som har
blitt gjennomført på en akseptabel og trygg måte.
Andre forhold
Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som
ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang
inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Styrets underskrift
Oslo,

__________________

______________________

___________________

Steinar Killi

Brita Bergnsnov Hansen

Eivind Eide

Styreleder

Nestleder

Daglig leder

___________________

_______________________

____________________

Anders K. Christensen

Oda Frøyen Nybø

Greta Sveisen Trotta

ansattrepresentant

Styremedlem

Styremedlem / student

___________________
Aleksander Weiss
Styremedlem / student
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