Referat fra ledermøte 4. september 2014
Tilstede:

Cecilie Broch Knudsen, Inger Lise Eid, Suzanne Bjørneboe, Stein Rokseth, Jørn
Mortensen, Vanessa Ohlraun, Hilde Holbæk-Hanssen, Hanne Storm Oftedal, Even
Onsager + Sletten Østvold Gürgens Norenberg (SØGN), Torben Lai (ref.)

1. Presentasjon av nye nettsider
Even presenterte bakgrunn for prosjektet og SØGN presenterte prototype for nye nettsider.
Even innhenter tilbakemeldinger fra dekaner og gir samlet tilbakemelding til SØGN.
Det planlegges publiseringsstart 1. februar 2015.
2. Krav til praktisk-pedagogisk kompetanse ved tilsetting
Cecilie gikk gjennom et forslag til avklaring av krav til praktisk-pedagogisk kompetanse ved tilsetting i
faglige stillinger. Kravene vil bli behandlet i tilsettingsutvalg for faglige stillinger.
3. Vitenskapelig høgskole
Prosessen med søknad til vitenskapelighøgskole er i rute. Det mangler fortsatt kort beskrivelse av faglige
prosjekt og visningssteder for å planlegges sendt til NOKUT 15. oktober.
4. Retningslinjer for søknad til KUF-utvalget - stillingsstørrelse
Dagens retningslinjer for søknad til KUF-utvalget krever at prosjektleder er tilsatt i minst 50% stilling.
Ansatte i mindre enn dette kan delta i, men ikke lede prosjekter. Det var drøfting om disse begrensninger
i forhold til ønsket om å understøtte ansattes kunstneriske utviklingsarbeid og forskning.
Alle dekaner mener at det bør være mulig for ansatte i mindre stillinger enn 50% å søke om driftsmider
(ikke vikarmidler). Eventuelle begrensninger ved en slik endring skal vurderes nærmere.
Retningslinjer ved tilsvarende institusjoner skal undersøkes.
Det skal vurderes om publikasjonsstøtte skal behandles annerledes enn prosjektstøtte.
Saken fremmes også for KUF-utvalget.
5. Eventuelt
− Inger Lise informerte om at SHOT undersøkelsen for 2014 er lagt fram. Hun videresender
informasjon til dekanene.
− Cecilie minnet om allmøte 10. september om strukturmeldingen.

−

Cecilie informerte om at et prosjekt ang. utredning av muligheter for samarbeid mellom
designavdelingene ved AHO og Kunsthøgskolen er satt i gang som en forlengelse av SAKsamarbeidet. Denne utredning gjelder ikke strukturelle vurderinger ifht strukturmeldingen.
Utredning skal være klar i midten av november.

