
 
Revidert agenda for faglig ledermøte 19.9. 13 
 
Tilstede: Cecilie Broch Knudsen, Inger Lise Eid, Gyrid Garshol, Stein Rokseth, Even Lynne, Suzanne 
Bjørneboe, Vanessa Ohlraun. 
Forfall: Ellen Trømborg og Jørn Mortensen. 
 
1: Mottak av stipendiater ved Linda Thu. Drøftinger jfr utsendte notater med vekt på mottak av nye 
stipendiater og felles opplegg rundt den obligatoriske undervisningsdelen. Videre samtaler om de 
fagspesifikke kurstilbudene og andre detaljer settes på agenda for møtet i Trondheim i oktober. 
Minnet om informasjonsmøte for nye søkere til programmet i oktober. Dekanene oppfordres til å 
delta. 
 
2: Påminnelse søknadsfrist prosjektprogrammet 16.10.13 
 
3: Styresaker.  

Positiv tilbakemelding fra Departementet etter etatsstyringsmøtet.  
Virksomhetsrapportering omhandler særlig opptaket 2013. Økonomirapportering  

- Drøfting Søknad utenfor rammen: Det er lagt fram to alternativer til styret. Drøfting av 
hvorvidt det skal søkes om et antall studentplasser i stedet for nye studier. 

- Forslag om disponering av styrets reserve: I tillegg til forslaget til styret, drøftet møtet bla 
utfordringer mht lønns -og prisutvikling for timelærere,  gjesteforelesere og andre 
engasjerte. Tas opp som tema i forbindelse med budsjettkonferansen. 

 
4: Valg av medlemmer til styringsgruppen «Vitenskapelig høgskole»: Rektor ønsker at to dekaner 
tiltrer styringsgruppa. Suzanne Bjørneboe deltar fra scenekunstavdelingene. Visuell / designfaglige 
melder sin representant innen mandag.  
 
5: KU dagen 13.november – drøfting av innhold 
Felles del kl 0900 – 1100, og deretter avdelingsvis. 
Innhold felles del: nye stipendiater presenterer sine prosjekter. Arbeidsgruppa for KU-definisjon ved 
Kunsthøgskolen presenterer sine konklusjoner. Rektor Bo-Erik Gyberg ved Stockholms Dramatiska 
Högskola holder foredrag om KU. 
 
6: Oppfølging innhold UHR møte i november 
Dekanene meldte inn forslag til presentasjoner. Foreløpig program for møtet sendes til dekanene så 
snart det er klart. 
 
7: Eventuelt 
Kort informasjon om NOKUT studentundersøkelse som blir satt i gang i høst for 2.års studenter. 
Resultater publiseres i egen portal, og gir mulighet for å vise Kunsthøgskolens gode resultater 
tilgjengelig for nye søkere. Erstatter ikke vår egen undersøkelse som er mer spesifikk og vesentlig for 
vårt eget kvalitetsarbeid. 
 
Oppfordring til å synliggjøre Kunsthøgskolens gode resultater både internt og eksternt. 


