Referat fra ledermøte 11. april 2013
Tilstede:

Cecilie Broch Knudsen, Inger Lise Eid, Gyrid Garshol, Jørn Mortensen, Even Lynne,
Suzanne Bjørneboe, Arvid Andresen, Jon Ivar Strømmen, Vidar Gundersen, Torben Lai,
(ref),

1. Økonomistatus
Jon Ivar informerte om status med regnskap pr 1. april 2013. Periodisering av regnskapet legges inn om
kort tid.
2. Styresaker
Studieplaner BAskuespill, årsstudium opera,
Tilsetting - dekan design,
Kommende saker juni: Internorganisering av fellesadministrasjonen beregnes til juni møtet.
3. Studentundersøkelsen
Det er en høy deltakelse (56%) og gjennomgående gode funn. Første vurdering av undersøkelsen viser:
Teaterhøgskolen
Gode tilbakemeldinger om studietilbud,
Noen utfordringer om å kommunisere læringsmål, med mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet.
Problemstillinger knyttet til tilgang til kopi og scan.
Kunstfag
Oppfølging fra i fjor ang uønsket seksuell oppmerksomhet ser ut til å ha hatt god effekt.
Det er utfordringer knyttet til kommunikasjon og identitet som dekan er i gang med å følge opp.
Balletthøgskolen
Internasjonalisering - god utvikling, rutineforbedringer har positivt utslag
Studier og læring - det er ønske om mer undervisning.
Kantine scorer lavt - spesielt med fokus på sunn mat.
Studieadm
Utfordringer med utveksling og administrativ støtte - informasjonsmøter må formaliseres på avdelingene.
Utfordringer med samsvar ml plan for undervisning og innhold i TimeEdit ved design og kunstfag. Dette
krever fokus på samarbeid mellom faglige og administrative.
Teknisk og verksteder
Utstyrslager - studentene etterlyser oppfølging av lånt utstyr så det kommer tilbake. Informasjon om
lageret er bedret, men det er kritikk på tilgjengelighet på utstyr og tilgjengelighet i åpningstiden.
Undersøkelsen viser økt behov for tilgang til verksteder også verksteder, som krever mer enn et kort
introkurs. Her er utfordringen å balansere forventninger med muligheter.
Drift
Det er en god utvikling fra 2010 på driftsområdet. Det er fortsatt utfordringer med luftkvalitet, her er det
krevende at luftkvaliteten teknisk sett tilfredsstiller kravspesifikasjonene men ikke oppleves
tilfredsstillende. Det må fortsatt jobbes med prosesser som forbedrer kvaliteten, men også jobbes med
kommunikasjon og avstemning av forventninger om hva som kan oppnås.
Drift savner spørsmål om hvordan studentene vurderer drift, endre mail om renhold til en bedre adresse.

1/2

IT
Meget god utvikling fra 2010. Konkrete tilbakemeldinger gjør det lett å følge opp. Løsning av printproblem
på scenekunst er på vei.
Resepsjon
Tilbakemeldinger viser at resepsjonen går bra.
Kommunikasjon
Scenekunstledere bør styrke kommunikasjonen på mail. Alle ansatte må insistere på bruk av khio-mail og
samtidig oppfordre studentene til å vise vett i bruk av fellesmailgrupper.
Kommunikasjonsseksjonen ønsker å få nye spørsmål knyttet til vurdering av seksjonens arbeid.
Bibliotek
Generelt er studentene meget fornøyde med biblioteket.
Enkelte tekniske ønsker vil kunne løses ved overgang til BIBSYS
Materialbibliotek for design kan vurderes som et pilotprosjekt
Det er positiv fremgang på operasamlingen
Generelt viser undersøkelsen en god fremgang og gir konkret informasjon om problemstillinger som er
lett å ta fatt i.
Inger Lise informerte kort om LMUs behandling og viste til LMUreferatet.
- kommunikasjon om undervisning på andre avdelinger, manglende møtefora på avdelingene
- internasjonalisering
- rolleforståelse
- profesjonalisering av verksteder
- inneklima
LMU etterspør en forpliktende tidsplan.
4. Oppfølging arealutvidelse
Det ble avtalt et oppfølgingsmøte om arealutvidelse med dekanene torsdag 18. april. Arvid sender ut
innkalling.
5. Neste ledermøte - Berlin
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