LEDERMØTE 14. MARS 2013:
Tilstede: Cecilie Broch Knudsen, Inger Lise Eid, Gyrid Garshol, Suzanne Bjørneboe, Ellen Trømborg,
Vanessa Ohlraun, Stein Rokseth, Even Lynne, Hilde Herming, Hanne Storm Oftedal (sak 1&2), Siren
Tjøtta (sak 1-4).
1: Lunsjmøte 13.3. med Trine Skei Grande positivt. Neste møte blir onsdag 3.april kl.12.00 med
Kristian Meisingseth, en av redaktørene bak boka «Kultur for kulturens skyld». Det blir flere
lunsjmøter utover våre.
2: Kandidatundersøkelsen.
Siren Tjøtta presenterte Kandidatundersøkelsen 2012/2013. Bakgrunnen for undersøkelsen er
behovet for at Kunsthøgskolen selv tar ansvar for å erverve kunnskap om våre studiers relevans
gjennom denne typen undersøkelser, og uavhengig av ekstern forskning. Svarprosent på 52 gir
Kunsthøgskolen mulighet til aktivt å bruke funn i undersøkelsen. Omfatter kandidater på MA studier
og BA på utøvende dans uteksaminert de siste 5 år. Det er mange positive funn i undersøkelsen, bl.a.
at 77 % av respondentene er svært fornøyd / fornøyd med den faglige kompetansen de har fått
gjennom studiene. 82 % fikk sitt første oppdrag innen 3-6 måneder etter endt utdanning. 62 %
bruker aktivt de nettverk som er opprettet gjennom studietiden. det etterspørres større fokus hva
gjelder kunnskap om etablering av egen virksomhet, og undersøkelsen synliggjør et behov for fokus
på internasjonalisering.
Siren utarbeider en rapport innen 19.april. Ledermøtet vurderer videre tiltak. Kommunikasjon ved
Hilde er ansvarlig for videre pålegg mot publisering i samråd med faglig ledelse.
3: Status entreprenørskapsprosjektet: Siren Tjøtta orienterte om status og satsninger, med
gjennomgang av avdelingenes innmeldte fagspesifikke prioriteringer. Understreker at
budsjettrammene er fastlagt.
Det er opprettet en nettside for oppbygging av den ressursbanken som prosjektet skal bidra til.
Adressen: www. edk.khio.no
Her vil også samarbeidspartnerne i prosjektet legge inn informasjon. Det blir nytt fellesmøte i løpet
av april.
4: Intern evaluering av felles entreprenørskapsforedrag studieåret 2012/ 2013. Inger Lise Eid
gjennomgikk notat om erfaringer fra de fem gjennomførte foredragene. Det er ønske om å planlegge
forelesninger for neste semester så snart som mulig. Kommunikasjonsformer og informasjon om
innhold tydeliggjøres. Inger Lise Eid og Siren Tjøtta avstemmer behov og framdriftsplaner mellom
disse forelesningene og utvikling av felles modul i entreprenørskapsprosjektet.
5: Diskusjon om regler for timelærerkontrakter. Direktøren vil vurdere videre tilbakemeldinger fra
dekanene i møtet, og kommer tilbake til saken.
Ref. 14.3.13 ile

