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Tilstede: Cecilie Broch Knudsen, Inger Lise Eid, Gyrid Garshol, Suzanne Bjørneboe, Even Lynne, 

Stein Rokseth, Vanessa Ohlraun, Hilde Herming, Even Onsager, Torben Lai (ref.) 

 

 

1. Redesign websider 

Hilde og Even presenterte skisser til prosjektet med redesign av websider.  

I denne fasen har prosjektet fokus på sidekartskisser, struktur og nivå, som skal legges opp i forhold til 

strategisk plan.  

I forbindelse med redesignet vil det også bli lagt vekt på tilpasning til mobil, som mange bruker. 

 

2. Entreprenørskap 

Inger Lise og Siren informerte om status innen entreprenørskap. 

Det seneste to års arbeid innen entreprenørskap har bidratt til at Kunsthøgskolen har fått et styrket fokus 

på feltet.  

Det var diskusjon om videre muligheter innen fellesundervisningen på torsdager, nettverket ekd, nettsiden 

ekd.no, etter- og videreutdanningskurs, senter for entreprenørskap/kulturnæring, EU-søknad. 

Kunsthøgskolen vil ikke søke om å eie et senter for entreprenørskap, men fortsette som aktiv aktør innen 

for ekd-netterket forutsatt finansiering.Ledergruppen gir sin tilslutning til EU-søknaden. 

 

3. Disponering av mindreforbruk  

Gyrid viste til at det er 1,7 millioner som foreløpig er udisponerte i 2014 budsjettet. Hun viste til at styret 

har ønsket å vektlegge kunstnerisk utviklingsarbeid og hun viste til utsendt skisse med forslag knyttet til  

- ekstra egenfinansiert stipendiat 

- øking av KUF-utvalgets pott 

- øremerking av midler til ansattes fremlegging på konferanser/seminarer  

- støtte og oppfølging av søknader til prosjektprogrammet samt finansiering av egenandel 

- belønning for innsats knyttet til prestasjoner innen kunstnerisk utviklingsarbeid (avdelings- el individnivå) 

Dekanene ga innspill til skissen og kom i tillegg med forslag blant annet knyttet til kompetanseutvikling og 

-opprykk, ulike tekniske/interiørmessige forbedringer, arbeids- og læringsmiljøtiltak,  

Cecilie og Gyrid vil bruke innspill fra diskusjonen til å fremme et forslag til styret i løpet av våren. 

 

4. Finansiering av nye masterstudier 

Gyrid viste til utsendt notat om hva som er gjort så langt i forhold til finansiering av nye masterstudier.  

Det var en kort diskusjon om hvorvidt det er mulig å komme fram med prinsipper for finansiering av nye 

masterstudier. Det var enighet om at temaet om prinsipper bør tas opp på et ledermøte før sommeren.  


