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Referat fra ledermøte 27. februar 2014 

 

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

Stein Rokseth, Vanessa Ohlraun, Torben Lai (ref.) 

 

 

1. Informasjon 

 Møteplan: Ledermøte 6. mars går ut. 

På ledermøte torsdag 13. mars blir det satt opp et ekstra tema: diskusjon om arealfordeling.  

Revidert møteplan sendes ut i slutten av uken. 

 

 Stockholm: På møte i Stockholm 5. mars kl. 13-16 tas opp: 

- ansattes CVer i forhold til definisjonen av kunstnerisk utviklingsarbeid – hver dekan gir 

tilbakemelding om CVene i forhold til den nye definisjonen,  

- arenaer for kunstnerisk utviklingsarbeid på avdelingene, 

- veier til phd for stipendiatprogrammet 

 

 Stipendiatprogrammet:  Cecilie informerte fra et møte med Stipendiatprogrammet om arbeidet med 

revisjon av stipendiatprogrammet. Praktisk talt alt som Kunsthøgskolen har meldt inn av forslag til 

endringer i reglementet for stipendiatprogrammet ser ut til å bli tatt til følge 

 

 Entreprenørskapskonferanse: Kunsthøgskolen ved Siren Tjøtta sto bak en konferanse tirsdag 25. 

februar i prosjektet Entreprenørskap i kunst og design. Se ny nettside: ekd.khio.no 

 

 Forskningsprosjekt m Volda: Kunsthøgskolen deltar i en søknad om et forskningsprosjekt med HiVo. 

 

 Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. En ekspertgruppe ser på hvordan dagens senter 

fungerer og skal vurdere endringer. Kunsthøgskolen samarbeider med Musikkhøgskolen om et felles 

innspill til ekspertgruppen hvor vi viser til vårt potensial i den sammenheng. 

2. Styresaker 

Gyrid informerte fra forhandlingsmøte: 

 Areal: Det er ønske om en ekstra runde på forslag til arealfordeling før saken forhandles. 

 Organisasjon: Det er ulike syn i fagforeningene om adm. organisering. Forslag til 

organisasjonsendring fremmes for styret 

Rapport og plan: Skisse vil bli sendt til styret mandag 3. mars. Dekaner kan gjerne melde i fra dersom de 

ser evt. feil og tilføyelser i den skissen som blir sendt til styret. 

 

3. Erasmus+  

Inger Lise minnet om det nye Erasmus+  program som gir nye muligheter for samarbeid. Hun informerte 

om en del søknadsfrister i løpet av mars måned som kan finnes på SiUs hjemmesider 

 

4. Undersøkelser 

Det ble minnet om at medarbeiderundersøkelsen og studentundersøkelsen er i gang.  

Dekaner ble oppfordret til å motivere studenter og ansatte til å delta. 

Evt. problemer eller spørsmål til undersøkelsen rettes til hhv. personal- og studieseksjonen. 

 

5. Eventuelt 

 Suzanne etterlyste en samtale om administrative støttefunksjoner ved avdelingene.   

 Diskusjon om fordeling av mindreforbruk 2013 vil bli tatt opp på et kommende ledermøte 

 Diskusjon om strukturmeldingen i UH-sektoren vil bli tatt i løpet av våren. 


