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1. Informasjon fra Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse 2016
Jørn informerte fra den årlige kontaktkonferansen. Det er ingen nye signal for Kunsthøgskolen knyttet til
strukturmeldingen. Det ble omtalt en ny stortingsmelding om kvalitet som er varslet til våren 2017. Det ble
omtalt fem stikkord for kvalitet:
− høyere ambisjoner på studentenes vegne
− tilby aktiverende læringsformer med variasjon og teknologi
− skape kvalitetskulturer blant lærere og i møtet med studenter
− studenter skal i større grad bli en del av det akademiske fellesskapet
− nærhet og samspill med arbeidslivet
Det ble varslet ny kvalitetsforskrift om større krav til studieprogram og en overgang fra fokus på
kvalitetssystem til kvalitetsarbeid.

2. Informasjon fra studie- og forskningsseksjonen
Rammer for studieåret 2015-16:
Det ble lagt frem forslag til rammer for studieåret. Innspill:
- Åpen skole u 50 bør reduseres til to dager, 15.-16. desember og koordineres tidligere.
- Det var kommentarer knyttet til behov for tidlig koordinering av felles avgangsutstillinger.
Det ble etterlyst et samlet årshjul for den administrative virksomheten.
Studentundersøkelsen:
Det var gjennomgang av prosessen for studentundersøkelsen og oppfølging.
- Det ble etterlyst bedre forberedelse og informasjon i forkant av studentundersøkelsen
- Det ble etterlyst klarere definisjon av ansvar knyttet til å sikre høy svarprosent på undersøkelsen.

3. Strategiprosess
Jørn la frem en skisse til plan for strategiprosessen som ble diskutert og komplettert med forslag:
- sikre et klart felles grunnlag for prosessen (eksempler på underlagsdokumenter f.eks. innspill til
strukturmelding, krav fra departement oa).
− dele prosessen tydelig i minst to faser
− etablere felles samlinger mellom hovedfaser
− sikre at utdanning og KUF henger sammen
− etablere en god sammenheng mellom to delvis parallelle løp: avdeling/seksjonssamlinger og felles
samlinger

4. Disponering mindreforbruk
Endelig forslag til disponering av mindreforbruk vil bli lagt fram for styret.

5. Eventuelt

