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1. Areal 

Det ble vist til arbeidsgruppens forslag fra desember (forslag a). 

Det ble i tillegg vist til Gyrid og Cecilies seneste forslag til løsning (forslag b) basert på mindre justeringer 

forslag a.  

 

Det er i etterkant fremmet kommentarer som peker på utfordringer med å gjennomføre undervisningen 

dersom forslag b gjennomføres, spesielt når det gjelder behovet for store undervisningsrom (dette gjelder 

fortrinnsvis design og kunstfag).  

 

For å gjennomføre forslag b ble det fremmet følgende forslag til justering av det fremlagte forslaget: 

 Designavdelingen vil kunne løse sine samlede undervisningsbehov for store rom dersom 

avdelingen får førsteprioritet på “undervisningsrom – tegning” 

 Avdeling kunstfag mener at avdelingen vil kunne løse sine samlede undervisningsbehov for store 

rom dersom avdelingen får førsteprioritet på “undervisningsrom – form” 

 Kunstakademiet kan akseptere en slik løsning, selv om dette fører til at kunstakademiet mister 

tilgang til rommene “undervisningsrom – tegning”, “undervisningsrom – form” og “styrerommet”. 

Kunstakademiet understreker at avdelingen i hele prosessen har vist kompromissvilje. 

Kunstakademiet har konsekvent påpekt at avdelingens behov ikke ville bli ivaretatt med forslag a.   

 Forslag b med ovenstående justeringer gjennomføres som en prøveordning for studieåret 2014-

2015.  

 Fordelingen for studieåret 2015-2016 vil som vanlig tas opp som del av den årlige evalueringen 

og den helhetlige vurderingen av alle avdelingenes plassbehov. Denne vurderingen foretas på 

ledermøte i forkant av kommende års timeplanprosess, dvs i desember 2015.  

Dekanene på design og på kunstfag tar en egen runde på avdelingene for å sikre at det kan tas 

utgangspunkt i en slik fordeling av areal for studieåret 2014-2015. Dekanene for design og kunstfag 

melder tilbake til direktør og rektor senest 2. mai 2014.  

 

 


