Referat fra ledermøte 4. april 2013
Tilstede:

Cecilie Broch Knudsen, Inger Lise Eid, Gyrid Garshol, Vanessa Ohlraun, Jørn Mortensen,
Even Lynne, Grete Refsum, Torben Lai, (ref),

1. Kunstnerisk utviklingsarbeid og Kunsthøgskolen
Grete informerte om status for gruppen som skal nedsettes for å klargjøre begrepet kunstnerisk
utviklingsarbeid. Det arbeides på å få de siste representanter på plass.
2. Kurs for stipendiatene
Det var forslag til:
- skrivekurs
- formidlingskurs
- grunnleggende vitenskapsteori, med fokus på relevante kunstfaglige problemstillinger.
Kurs for fagansatte: Det var diskusjon om den typen kursinnhold som vurderes for stipendiatene kan
tilbys også evt. for fagansatte som driver FoU-prosjekt eller veileder masterstudenter. Et slikt kurs kan
legges opp som et parallelt kurs til det pedagogikkurs som er etablert. Grete vil se på dette - evt. som del
av arbeidet med å utrede begrepet Kunstnerisk utviklingsarbeid på Kunsthøgskolen.
3. Fagfellevurderinger
Som oppfølging fra de felles FoU-dagene var det diskusjon om å utvikle andre diskusjonsfora om FoU
som tar utgangspunkt i ansattes utstillinger, forestillinger, FoU-arbeid eller liknende - hvor andre
fagansatte inviteres inn i samtale om det kunstneriske arbeid.
4. Stipendiatprogrammet
Som forberedelse til møtet 8. mai om Stipendiatprogrammet gjennomføres en egen diskusjon om forslag
til forbedringspunkt av stipendiatprogrammet på ledermøte 2. mai.
5. Oversettelser av nettsidene
Det er flere av avdelingene som trenger tid til å justere innledningsteksten for egen avdeling, spørsmålet
om oversettelser blir derfor først aktuelt til høsten. Beslutningen ble fulgt opp av en diskusjon rundt
institusjonens engelske navn, Kunstfags kommende og nye navn, og Teaterhøgskolen som opplever at
den engelske betegnelsen på avdelingen ikke er tilfredsstillende.
6. Identitet
Diskusjonen rundt identitet knyttet til Institusjon versus avdeling ble tatt ut av agendaen i møtet 14.3. Det
er et ønske om at dette blir tatt inn i et senere faglig ledermøte og at Hilde Herming knytter en del av
diskusjonen opp mot kommunikasjonsavdelingens strategiplan.
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