Referat fra ledermøte 13. mars 2014
Tilstede:

Cecilie Broch Knudsen, Inger Lise Eid, Gyrid Garshol, Suzanne Bjørneboe, Even Lynne,
Stein Rokseth, Jørn Mortensen, Vanessa Ohlraun, Toini Kristiansen, Heidi Haraldsen,
Therese Veier, Alec Howe, Elisabeth Jarstø, Anette Christensen, Hilde Herming, Arvid
Andresen, Jørn J, Torben Lai (ref.)

1. SiOs helsetilbud
Inger-Lise innledet med å orientere om læringsmiljøutvalgets arbeid med å styrke kjennskapen til SiOs
tjenester. I den forbindelse var Lars J. Berglund, Seksjonsleder, SiO Psykisk helse Blindern invitert til å
orientere om Samskipnadens tjenester. (se vedlegg).
2. Entreprenørskap
Cecilie informerte om utviklingen i prosjektet Entreprenørskap i kunst og design v Siren Tjøtta og viste
bl.a. til den nye nettsiden ekd.khio.no og til seminaret om entreprenørskap 25. februar.
Kulturdepartementet har vist initiativet stor oppmerksomhet, og de vil snart lyse ut midler til å etablere et
senter for entreprenørskap i kultur, som Kunsthøgskolen kan vurdere å søke på. Kunsthøgskolen har
meldt sin interesse til ELIA om å bli partner i et europeisk prosjekt om entreprenørskap.
Det var diskusjon om Kunsthøgskolens videre satsning på entreprenørskap. Det var enighet om at
kompetanse i entreprenørskap er viktig for Kunsthøgskolens studenter og at det felles
undervisningsopplegget som er utviklet representerer et viktig supplement til avdelingenes tilbud.
Diskusjon om faglig og administrativ organisering av dette skal tas på et senere møte.
3. Strukturmeldingen
Det var diskusjon om hvordan Kunsthøgskolen skal posisjonere seg i forhold til regjeringens
strukturmelding som skal behandles i 2015. Dette skal tas opp på et senere ledermøte. Dekaner skal
delta på styremøtet 17. juni hvor styret skal diskutere dette.
4. Areal
Gyrid viste til arbeidsgruppens notat fra desember 2013 og til det forslag med justeringer som Cecilie og
Gyrid etterfølgende har fremmet. Det var diskusjon om behov, prosess og løsninger.
Cecilie og Gyrid vil ta utgangspunkt i dekanenes tilbakemeldinger og gjøre en vurdering og komme
tilbake til ledermøte om kort tid. I mellomtiden er arbeid med bygg 3.3-3.4 og med prosjektering av dekke
over kantinen satt i gang.

