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Til våre medstudenter
Vi har satt sammen denne boka for å gjøre ting enklere for oss alle.
Skolen er stor og ressursene er mange, og det er vanskelig å få full
oversikt.
Vi håper at denne boka kan gjøre det enklere å konsentrere seg om
studiene og ikke knote med å finne frem til hvem/hvor/hva.
Innholdet i boka er skrevet av oss, to studenter fra KHiO, med
informasjon vi skulle ønske vi hadde tilgang til da vi startet på skolen.
Det er allikevel lurt å gå inn på skolens nettsider og informasjonskanaler
for mer utdypende info.
Vårt tips fra oss til dere:
Vær nysgjerrig, ikke vær redd for å spørre, benytt deg av skolens
ressurser og fokuser på hva du vil få ut av din tid her på Kunsthøgskolen i Oslo.

Hilsen oss

PS: Vær hyggelige med hverandre!
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Forord av rektor og direktør

Kjære studenter
Velkommen til nytt studieår på Kunsthøgskolen i Oslo.
KHiO er både en stor og en liten skole. Stor, fordi vi spenner vidt i
studieprogrammer og kunstarter – og liten, fordi vi i studenttall er
få og høgskolen er relativt oversiktlig. Som ny student er det likevel
mye å sette seg inn i og bli kjent med. For å hjelpe deg i gang, har to
studenter brukt sommeren til å lage denne studenthåndboken.
Vi håper at den blir til nytte for deg!
KHiOs oppdrag er å utdanne, forske og formidle. Vi har som
mål at du som student skal få en utdanning av høyeste kvalitet hos
oss. Du skal utvikle din kompetanse og ditt talent både personlig
og profesjonelt til fremtidige karrieremål. Du vil møte engasjerte og
høyt kompetente lærere og ledere som vil gi deg både støtte og
motstand. Du vil delta i det brede KHiO-fellesskapet og bli kjent med
studenter fra andre kunstfelt – og du vil ha tilgang til forestillinger og
utstillinger som kan inspirere deg i ditt eget arbeid.
Vi ønsker at du engasjerer deg i studentdemokratiet, at du bidrar
til å skape et godt læringsmiljø og studiemiljø – og at du sier ifra om
du har innspill til forbedringer.
Vi gleder oss til å møte deg!

Godt studieår!

Hilsen
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Jørn Mortensen

Annemarie Bechmann Hansen
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Praktisk info om skolen
Adresse:
Kunsthøgskolen i
Oslo
Fossveien 24
0551 Oslo, Norway

Åpningstider:
06:00- 23:59

Telefon:
+47 22995500

E-post:
postmottak@khio.no

Resepsjonen

Åpningstider:
08:00 - 15:45

Telefon:
+47 22995500

E-post:
resepsjonen@khio.no

Brukerkonto og
e-post

Alle studenter får en brukerkonto. Husk å aktivere kontoen for å
kunne ta i bruk skolens maskiner og IT systemer. For å aktivere
brukerkonto eller få tilsendt nytt passord på SMS, se IT-for
studenter på skolens intranett. Alle skal få denne informasjonen på
E-posten de oppga da de søkte seg inn på skolen.

Utskift og kopiering

For å bruke printeren logger du deg inn ved å skanne studentkortet
på kopimaskinen. Hver utskrift koster penger. Kortet er forhåndsfylt
med 50 kroner, men etter dette må du fylle det opp selv. Se IT-for
studenter på skolens intranett for hvordan koble printere til sin egen
PC/ Mac, priser på utskrift og hvordan fylle penger på kopikonto.

Office365

Alle studenter får en egen Office 365 bruker. Dette betyr at du kan
enten logge deg på nettet og bruke programmene i nettleseren,
eller laste ned programmene på din egen datamaskin.

Reglementer og
forskrifter

Kunsthøgskolens forskrift gir deg svar på hva som skjer hvis du
blir syk eller gravid i løpet av studietiden, hvordan du kan klage
på eksamen, og hvor mye fravær du kan ha. I studentreglementet
finner du også etiske retningslinjer for studenter.

Åpningstider sommer: 08:00 - 15:00
Resepsjonsvakt tilstede mandag–torsdag
fram til kl. 20.00

Servicekontoret

Drift og IT holder til i samme kontor, også kalt servicekontoret.

Drift

Drift arbeider med service og teknisk bistand til brukerne av huset,
og kan besvare spørsmål om bruk og tilrettelegging av lokalene.
Drift deler servicekontoret med IT.
Åpningstider:
Mandag - fredag: 08:30 - 15:00
Åpningstider sommer: 08:30 - 1400

IT

E-post:
helpdesk-drift@khio.no

IT holder til i samme kontor som Drift og hjelper deg med
brukerkontoer, nettverk, utskrift med mer. Har du problemer med
nettverket, brukerkontoen din eller printeren? Nederst på skolens
nettside www.khio.no ligger Intranett, her finner du all informasjon
du trenger å vite om IT for studenter. Finner du enda ikke frem - ta
kontakt med IT. E-post til helpdesk-it@khio.no eller registrer sak på
khiohelp.khio.no
Åpningstider:
man, tir, tor, fre 09:15 - 15:45
Onsdager fra klokka 1030.

E-post:
helpdesk-it@khio.no

Noen av reglementene er du pliktig til å lese, dette får du mer
informasjon om ved skolestart. Uansett vil vi anbefale å lese
gjennom de andre reglementene, da mye av dette kan være til din
fordel å vite.

Reglementer
verdt å lese:

Studentreglement
Datadisiplinerklæring
Driftsreglement
Regler for utstyrslageret
HMS-instruks (verkstedene)
Les mer om reglementer og forskrifter på intranett på www.khio.no

Åpningstider Sommer: 09:15 - 15:00
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Praktisk info. om studiet
Canvas

Kunsthøgskolen i Oslo i bruker Canvas som kommunikasjon- og
læringsplattform.
Her finner man emnebeskrivelser, vurderingskriterier, beskjeder,
timeplaner, fraværsregistrering, innleveringsportaler med mer.
Opplæring vil bli gitt ved skolestart. Du kan også lese mer om
dette på skolens nettside www.khio.no.
Vi vil anbefale å laste ned Canvas-appen, for å lettere holde deg
oppdatert på hva som skjer.

Internasjonal
student

Hello, please check out the International student handbook on:

Booke rom

Booking av rom gjøres av ansatte. så ta kontakt med programansvarlig for ditt fagprogram.
Booking av rom i medialaben gjøres fra denne siden:

khio.no/en/intranett/for-studenter/international-student-handbook

https://cloud.timeedit.net/khio/web/?en=t
Intranett

Hovedsaklig alt du trenger å vite om skolen ligger på intranett.
Mye av informasjon i denne boka kan du blant annet lese mer om
på intranett.
Linken til intranett finner du nederst på www.khio.no
Sommeratelier

Studieplaner

Hva kan man forvente av faget og emnene man tar på KHiO?
Det kan være lurt å ta en titt på studieplanene som ligger
innenfor ditt studieprogram på skolens nettsider. Her kan du finne
informasjon om emnet, læringsutbytte, vurdering, undervisning og
læringsformer.

Utveksling

Studie ved Kunsthøgskolen i Oslo kan kombineres med
studieopphold i utlandet. Utvekslingsoppholdet kan vare fra 1 uke
til 12 måneder, avhengig av avtale og program. Spør studiekonsulenten ved din avdeling om råd og veiledning. Har du planer om
utveksling, ta kontakt tidligst mulig.
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Skolen er stengt for studentene under sommeren, men har du
et prosjekt du ønsker å jobbe med kan du søke om plass i
sommerateliene.
Mer informasjon om dette vil bli gitt på mail på slutten av
vårsemesteret.
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Studentpolitikk og ledelse
KHiO er en skole med seks avdelinger, med en studentmasse fordelt på et stort areal.
Derfor er det viktig å ha møtepunkter for å kunne kommunisere med hverandre om
aktuelle saker og utfordringer. Et viktig møtested er i studentpolitikken, hvor studenter
fra alle avdelinger har en representant i et felles studentråd som snakker direkte med
skolens ledelse og administrasjon. Studentrådet (SR) er studentenes øverste organ med
representanter fra avdelingenes egne studentutvalg (SU).

Studentutvalgene
(SU)

Hvordan de forskjellige avdelingene setter sammen sine studentutvalg er individuelt, noen har representanter fra alle årstrinn og
programområder, mens andre nøyer deg med en representant fra
hvert programområde. Det viktige er at det er nok til at alle saker
blir fulgt opp.
Det velges en leder og eventuelt nestleder fra hver studentunion,
og det er disse to som blir representantene i skolens studentråd.

Studentrådet (SR)

Det finnes bestemmelser for å sikre et godt fungerende studentråd,
blant annet at alle avdelinger ved skolen skal være representert.
Disse representantene er som nevnt lederne og nestlederne fra
skolens mange studentutvalg (SU), av disse blir to valgt videre til å
være leder og nestleder i studentrådet (SR).

Studentrådets
oppgaver

Studentrådet skal ta opp saker som gjelder studentene i
regelmessige møter, og skal ta sakene videre til ledelsen.
Ledelsen og studentrådet skal sammen diskutere sakene, og
de skal møtes minst 3 ganger per semester. Det er også studentrådets oppgave å finne representanter til verv der det trengs
studentrepresentasjon, som blant annet Læringsmiljøutvalget,
innstillingsutvalg og i valgkomiteer.
For mer informasjon om SR se studentrådsmanualen på
“Studentpolitikk” på intranett.

Studentrepresentanter i styret
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Det sitter to studentrepresentanter i skolens styre. Disse to blir valgt
gjennom et styremedlemvalg som alle studentene stemmer på
hvert år. Som studentrepresentant i styret får du virkelig mulighet til
å være med og bestemme hvordan KHiO skal være som skole.
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ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON
Styret

Styret er det høyeste organet ved KHiO, og består av rektor, faglige
og administrative representanter, eksterne representanter og to
studentrepresentanter.

Læringsmiljøutvalget
(LMU)

KHIO har et eget læringsmiljøutvalg med representanter fra
studentrådet og fra de ansatte. Utvalget tar opp et bredt spekter
av spørsmål knyttet til læringsmiljøet og studentvelferden.

Råd for samarbeid
med arbeidslivet
(RSA)

RSA skal gi råd om Kunsthøgskolens samarbeid med arbeidslivet
og være sammensatt av representanter fra fagansatte,
studentrådet og arbeidslivet og ledes av rektor eller prorektor.

Klagenemnd

Klagenemnd skal behandle klager over enkeltvedtak i
studentsaker og består av to representanter for ansatte,
studentrådsleder og nestleder og ledes av en ekstern person.

Rektor

.Rektor leder den faglige virksomheten og er også leder for styret.
Rektor er valgt av studenter og ansatte for fire år.

Utvalg for kunstnerisk
utviklingsarbeid og
forskning

KUF-utvalget skal bidra til å ta vare på helheten og kvaliteten i
kunsthøgskolens virksomhet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og
forskning og fordele KUF-midler. KUF-utvalget består av interne og
eksterne fagpersoner og ledes av rektor.

Direktør

Direktøren leder den administrative virksomheten og er tilsatt av
styret på åremål for en periode på seks år.

Dekan

Dekanene er faglig leder av avdelingene og gjennomføringen av de
ulike studieprogrammene.

Virksomhetsstyring

Seksjonen har ansvar for arbeidsområdene økonomi, personal (HR),
arkiv og ikt (systemer og infrastruktur).

Studier, forskning
og formidling

Seksjonen har ansvar for studieadministrasjon, forskningsadministrasjon, bibliotektjenester og kommunikasjon (med nettside,
intranett og sosiale medier).

Service, brukerstøtte Seksjonen har ansvar for alle servicefunksjoner med resepsjon,
og infrastruktur
brukerstøtte (IKT og drift), post, utstyrsutlån og renhold.
Teknisk produksjon
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Seksjonen har ansvar for verksteder og teknisk vedlikehold og
produksjonsstøtte til scenekunstfagene.
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Avdelingene
Kunsthøgskolen i Oslo består av seks forskjellige avdelinger:
Dans, Operahøgskolen, Teaterhøgskolen, Design, Kunst og
håndverk og Kunstakademiet.
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Dans
Avdeling Dans tilbyr utdanning i klassist ballett, samtidsdans,
jazzdans, koreografi og dans i tillegg til PPU (praktisk-pedagogisk
utdanning) i dans og teater.
Avdeling Dans er mer enn bare tutu-skjørt og strømpebukser.
De satser på å være sterke innen dansekunstmiljøet nasjonalt og
internasjonalt, i alt fra kunstnerisk “gatedans” til pas de deux.
Avdelingen har sammen med Opera og Teaterhøgskolen en
sceneteknisk avdeling, som i tillegg til å jobbe med produksjonene,
har ansvar for å drifte og vedlikeholde scener, verksteder, lager og
utstyr. De lager også blant annet scenografi og kostymer.
Det er også muligheter for å kunne være publikum på mindre
oppsetninger og fremvisninger, og det er en gyllen mulighet for
danserne å øve seg med publikum og for de som ser på å kunne
tegne kroki og skisser av danserne.
Balettdansere må starte utdanningen sin tidlig, og det er
studenter på avdelingen som er helt ned i 15års alder. De har også
samarbeidspartnere som Nasjonalballetten, Nasjonalballetten
UNG og Prix de Lausanne som er verdens fremste konkurranse og
nettverk innen klassisk ballett.

Øverst til venstre:
Fra forestillingen “Av historisk grunn” på Dansens
Hus oktober 2016. Dansere: masterstudenter i dans.
Koreografi: Eivind Seljeseth, Ingeleiv Berstad, Kristin
Helgebostad. Foto: Simen Dieserud Thornquist.
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Øverst til høyre
Fra “going underground” or “stool blues” or “linda’s
blues” med avgangsstudentene i jazzdans juni
2016. Koreografi: Erica Sobol. Foto: Erik Berg.

Nederst til venstre:
Fra sommerforestilling klassisk
ballett 2015. Foto: Jörg Wiesner
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Operahøgskolen
Operahøgskolen tilbyr utdanning for operasangere med stor vekt
på sceniske produksjoner. Utdanningen skjer i sammarbeid med
Norges musikkhøgskole og Den Norske Opera og Ballett.
Operahøgskolen er mer enn bare sang, det undervises blant
annet i skuespillerteknikk, scenisk arbeid og i fysisk og mental
trening.
Avdelingen har sammen med Dans og Teaterhøgskolen et
sceneteknisk team, som i tillegg til å jobbe med produksjonene,
har ansvar for å drifte og vedlikeholde scener, verksteder, lager og
utstyr. De lager også blant annet scenografi og kostymer.
I samarbeider med Den Norske Opera & Ballett, har Operahøgskolen årlige produksjoner med orkester i Bjørvika. Det settes også
opp mindre fremvisninger og konserter på skolens mange scener,
så følg med på event.khio.no for å få med deg disse.

Øverst:
Fra Don Giovanni (2017), masterstudiets avgangsforestilling, ved Den Norske Opera & Ballett. Regi: Jacopo
Spirei. Musikalsk ledelse: Gregor Bühl. Foto: Stephen
Hutton
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Nederst til venstre:
Fra Askepott (2017), årsstudiets avgangsforestilling.
Regi: Jon Tombre. Dirigent: Jean-Paul Pruna. Foto.
Stephen Hutton. På bildet: Jørgen Magnus Haslum
og Therese Thylin Lindmark

Nederst til høyre:
Fra “Poppeas kroning” 2015.
Stephen Hutton
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Teaterhøgskolen
Teaterhøgskolen tilbyr utdanning for suespillerfag og regi, og teater
med mulighet for fordypning i skuespillerfaag, regi, scenetekst,
dramaturgi og scenografi.
Teaterstudentene er aktive med 30 små og store forestillinger i
året. Avdelingen har sammen med Dans og Opera en sceneteknisk
avdeling, som i tillegg til å jobbe med produksjonene, har ansvar
for å drifte og vedlikeholde scener, verksteder, lager og utstyr.
De lager også scenografi og kostymer.
Følg med på arrangementkallenderen på www.khio.no og få
med deg forestillingene ved enten scene 1-8 eller hovedscenen!
Teaterhøgskolen har et fast forum, en seminarrekke - Og nå!
Dette inneholder foredrag og samtaler rundt ulike temaer. Forumet
skal fungere som et faglig møtepunkt mellom ansatte, studenter
og andre interesserte, og bidra til refleksjon og debatt.
Som de fleste andre studenter ved KHiO er også teaterstudentene
opptatte med fulle timeplaner, men det er alltid mye som må gjøres
rundt en forestilling, så ønsker du et samarbeid eller bidra med
enten kostymer, rekvisitter, plakater eller lignende er det bare å ta
kontakt med studentene på avdelingen.

Øverst til venstre:
Under isen av Falk Richter ble vist februar 2016, og var et samarbeid mellom registudent Eirik Fauske, skuespillstudentene Tarjei Westby, Sarah
Macdonald Berge og Arturo Tovar, scenetekststudent Hanne Ramsdal,
scenografistudent Signe Gerda Landfald, og masterstudent i kostymedesign Matilda Söderling. Veiledere var Carle Lange og Kathrine Tolo, og
prosjektleder Petter Width Kristiansen. Foto: Sullivan Lloyd Nordrum
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Øverst til høyre:
Fra “Symposion” MA2 regi Angelina Stojcevska. Foto: Stephen
Hutton

Nederst:
Fra “Et dukkehjem”. Elias Holmen
Sørensen og Renate Reinsve.
2012. Foto: stephen Hutton
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KART OVER DANS, OPERAHØGSKOLEN OG TEATERHØGSKOLEN:

Etasje 1:

Etasje 3:
Etasje 4:

Etasje 5:
Etasje 5:

Scene 4 - 8
Orkestergrav
Grupperom 4 - 7
Studentgarderober
Monteringshall
Rekvesittmagasin
Møbelmagasin
Teppelager

Etasje 6:

Sangrom 4 - 11

Etasje 7:

Scene 1 - 3
Prøvesal 1 - 2
Studio 10
Sceneteknisk verksteder
Stemmestudio
Musikkstudio
Teaterhøgskolen ansatte
Møterom
Sangstudio 1 - 3
Sceneteknisk avdeling
Malersal
Kostymemagasin
Garderober ansatte
Studentvaskeri
Studentgarderober
Badstuer

Operhøgskolen ansatte
Syverksted
Sceneteknisk avdeling
Sangrom 1-3
Scene 1-3
Scene 4-6

Studio 1 - 9
Grupperom 1 - 3
Scenekunstledelse
Treningsstudio
Studentgarderober
Timelærerkontor
Fysioterapi

Prøvesal 1-2

Scenetekniske
verksteder

Etasje 4

Scene 7-8
Etasje 1

Studio 1-6

Sangrom 4-11

Hovedscenen

Studio 7-9
Dans ansatte

Etasje 7

Etasje 3

Loftet
1 og 2
Etasje 2

Teaterhøgskolen
ansatte

Sceneteknisk
avdeling
Etasje 5

Syverksted

Operahøgskolen
ansatte

Sceneteknisk
avdeling
Sangstudio 1-3
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Etasje 6
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Design
Avdeling Design tilbyr utdannning i grafisk design og illustrasjon,
kles- og kostymedesign, interiørarkitektur og møbeldesign.
Med rundt 150 studenter er Design den største avdelingen
på KHiO, så det skjer mye på avdelingen. Både studentene og
fagansatte er ivrige og arbeidsomme - i 2017 var det flere som
mottok priser og utmerkelser for prosjektene sine.
Ellers er det mye aktivitet på avdelingen, der iblant utstillinger
og visninger, forestillinger og konserter, der design og kunst møtes.
Design har også en foredragsserie - Design Talks Night, som er
åpen for alle. Det er også blitt en tradisjon med «Designstudenter
gjør ting de ikke kan», der grafisk design og illustrasjonstudenter
går inn i regi- og scenografiroller og lager forestillinger. Flere av
Interiør- og møbelstudentene deltar også på Designer Saturday,
som er en design- og inredningsutstilling, som foregår over hele
byen - KHiO er ett av mange utstillingslokaler. Ellers har sikkert
flere av dere sett dokumentarserien THIS IS IT på NRK1, der et
kamerateam følger flere avgangsstudenter ved kles- og kostymedesign gjennom deres hverdag mot slutten av bacheloren til livet
deres etter.
Det skjer altså mye på avdelingen, og studentene kan masse
forskjellig, så trenger du en kyndig designer til et prosjekt bør du
ikke nøle med å ta kontakt.
Avdeling Design har sammen med avdeling Kunst og håndverk
sitt opphav i Statens håndverks- og kunstindustriskole (tidligere
Tegneskolen) som i år feirer 200 årsjubileum. Det planlegges en
markering til høsten 2018 - dette kan være verdt å få med seg!
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KART OVER DESIGN:

Etasje 1:

Design studenter
Design grupperom 1 - 2

Etasje 2:

Design ansatte
Design studenter
Design grupperom 3 - 5
Møterom

Etasje 3:

Kles- og kostymedesign verksted
Kles- og kostymedesign verksmester

Design
studenter

Design
studenter

Etasje 1

Eget bygg: Romlab

Design
ansatte

Design
studenter

Etasje 2

Kles- og kostymedesign verksted

Romlab

Etasje 3

Romlab
Eget bygg
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Kunst og håndverk
Avdeling Kunst og håndverk tilbyr utdanning innen fagområdene
tekstil, grafikk og tegning, keramikk, metall- og smykkekunst,
samt kunst i offentlige rom.
Studentene ved Kunst og håndverk har tilgang til noen av
Europas mest avanserte verksteder - så det står ikke på det
tekniske når en idè skal komme til live.
Det er høy aktivitet ved avdelingen og studentene holder på
med mye mer enn hva avdelingen tilbyr. Dette viser studentene
gjennom utstillinger, og bare i fjor arrangerte de 29 utstillinger.
Sammen med Kunstakademiet er Galleri Seilduken avdelingenes utstillingsrom. Galleriet styres av en studentgruppe
bestående av studenter fra både Kunst og håndverk og
Kunstakademiet.
Seilduken gallerigruppe har startet en genial tradisjon - Open Call.
Uansett tilhørighet til KHiO er du velkomme til å levere og stille ut
et arbeid i galleriet.
Kunst og håndverk står bak foredragsserien Agenda og
Arts and Craft Lectures, som er åpen for alle!
Avdeling Kunst og håndverk har sammen med avdeling Design
sitt opphav i Statens håndverks- og kunstindustriskole (tidligere
Tegneskolen) som i år feirer 200 årsjubileum. Det planlegges en
markering til høsten 2018 - dette kan være verdt å få med seg!

Øverst til venstre:
Jan-Eric Skevic, Cathrine Alice Liberg, Knut Hovig, Maritha Olsen,
Phoebe-Lin Elnan,. Foto: Vegard Kleven
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KART OVER KUNST OG HÅNDVERK:

Etasje U 3:

Etasje U 2:

Keramikk ovnsrom

Metall verksted
Finmekaniske verksteder
CNC verksted
Byggetorg
Keramikk verksted

Etasje 1:

Stofftrykk
verksted

Grafikk verksted
Silketrykk verksted
Grafikk verksmester
Grafikk grupperom
Silketrykk verksted
Kunstfag grupperom 1

Etasje 3
Tekstil
studenter

Vev verksted

kunst og håndverk
studenter

Etasje u1

Etasje 1:

Keramikk studenter
Keramikk ansatte
Keramikk grupperom

Formfellesverksted

Metall
fellesverksted

Grafikk
verksted

Metall- og
smykkeverksted
studenter og
ansatte

Etasje U 1:

Metall- smykkekunst
studenter
Metall- og smykkekunst
ansatte
Metall grupperom
Formverksted
Gips verksmester
Prosjekttorg verksmester
Metall grovverksted
Plast verksted
Metal støp og sveiseverksted

Etasje 2:

Etasje 3:

Modell og prototype
verksted
Modell og prototype
verksmester
Grafikk studenter
Grafikk ansatte
Kunstfag grupperom
Kunstfag ledelse
Kunstfag dekan
Møterom

Grafikk og tegning studenter
Grafikk og tegning ansatte
Grafikk og tegning
grupperom
Møterom

Tekstilstudenter
Tekstil verksmester
Stofftrykk verksted

Etasje u1

Metall
verksted

Etasje 1

Grafikk og tegning
studenter og ansatte

CNC
Verksted

Etasje 2

Etasje U 2

Etasje 4:
Etasje U 1:

Etasje 4

Vev verksted
Vev verksmester
Keramikk
ansatte

Keramikk
ovnsrom

Keramikk
studenter
Etasje 1

Etasje U 3

Modell og prototype
verksted

Keramikk
verksted
Etasje U 2

Etasje U 1
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Kunstakademiet
Kunstakademiet tilbyr utdanning i billedkunst. Kunstnerisk praksis
utgjør kjernen i utdanningen.
Kunstakademiet har samarbeidspartnere som Kunstnernes Hus,
Henie Onstad Kunstsenter og Kunsthall Oslo for å nevne noen.
Studentenes avgangsutstilling for master er som oftest å se på
Kunstnernes Hus!
De har også et atelierhus i Arcueil utenfor Paris, hvor studenter
kan søke om opphold for å kunne holde på med et prosjekt som
er relatert til studiet. Huset er også åpent for studenter på andre
avdelinger, men kunstakademiets studenter er prioritert.
Sammen med Kunst og håndverk er Galleri Seilduken et av
avdelingenes utstillingsrom. Galleriet styres av en studentgruppe
bestående av studenter fra både Kunstakademiet og Kunst og
håndverk.
Seilduken gallerigruppe har startet en genial tradisjon - Open
Call, uansett tilhørighet til KHiO er du velkommen til å levere og
stille ut et arbeid i galleriet.
Kunstakademiet holder også tre foredragsserier: Åpent forum,
Akademirommet og Academy lectures. Gå inn på Kunstakademiet
side på www.khio.no for å finne direkte link til foredragsserienes
egne nettisider for program og datoer.
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KART OVER KUNSTAKADEIMIET:

Etasje 1:

Kunstakademiet studenter

Etasje 1:

Kunstakademiet ansatte
kunstakademiet
studenter

Etasje 2:

Kunstakademiet studenter
Kunstakademiet grupperom 3

Etasje 2:

Seminarrom 2 - 4

Etasje 3:

Kunstakademiet studenter

Etasje 3:

Kunstakademiet studenter

Kunstakademiet
seminarrom

Etasje 2

Etasje 3

Kunstakademiet
ansatte

Etasje 1

Kunstakademiet
studenter

Etasje 4:

Kunstakademiet studenter
Kunstakademiet
studenter

kunstakademiet
studenter

Etasje 1

Etasje 4

Kunstakademiet
studenter

Kunstakademiet
studenter
Etasje 2

40

Etasje 3
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Fellesfunksjoner og verksteder
Fellesfunksjoner

Verksteder

KHiO har mange ressurser vi kan benytte oss av.
Enten du trenger en spesiell bok, bruke en datamaskin eller låne
utstyr. Kanskje trenger du et rom å bygge noe eller å stille ut i.
Eller rett og slett om du trenger en dusj etter en lang arbeidsdag!
På de neste sidene finner du beskrivelser og kart med hva som finnes.

KHiO har avansert teknisk utstyr i verkstedene til de forskjellige
programområdene. Flere av verkstedene er til og med blant
nordens beste!

FELLESFUNKSJONER

Bibliotek:

Åpningstider:
Mandag - fredag: 09:00 - 19:00

Medielabben:

Utstyrslageret

Se side 44 - 45 for full oversikt over verksteder.

Verksmester er til stede mandag
til fredag fra 09:00 – 15:00
Medielaben er åpen i skolens
åpningstider 06:00-24:00

Trenger du utstyr, som prosjektor, høytaler, mikrofoner eller
lignende er utstyrslageret stedet.
Åpningstider:
Mandag, onsdag og fredag
10:00 – 12:00

Her finnes det kontaktinfo for verksmester i tillegg til åpningstider,
informasjon om fasilitetene og krav til kurs samt kursbeskrivelser.

Telefon:
(+47) 22 99 55 10

Medialabben har fasiliteter for analog og digital foto, skanning og
redigering av video, foto og lyd. Mørkerommet kan brukes til foto
og film.
Verksmester medielab/foto:
Christian Tviberg
Tlf: +47 934 91 262
chritvib@khio.no

Alle verksteder med unntagelse av litografi er “felles”, det vil si
at verkstedene kan brukes av alle studenter, etter at studentene
har gjennomgått relevant sikkerhetskurs. Flere verksteder tilbyr
periodisk sikkerhetskurs, for andre må kurs bestilles av avdelingens
programansvarlig. I travle perioder prioriteres adgang for studenter
som følger relevant studieprogram.
Du finner riktig verksmester og detaljert informasjon ved å gå inn
på http://www.khio.no/om-kunsthogskolen-i-oslo/verkstader og
navigerer fram til det aktuelle verkstedet.

Her har du et moderne bibliotektilbud med oppdatert faglitteratur, omfattende tidsskriftsamling, gode arbeidsplasser - og
fagutdannede bibliotekarer med kompetanse på høyt nivå innenfor
skolens fagområder.

Tom Trøbråten
Mobil: +47 920 76 796
E-post: utstyrslageret@khio.no

Prosjekttorget og
byggtorget

Prosjekttorget og byggtorget er et stort rom for montering av
arbeider, men brukes i blant til utstillinger eller visninger. Her finner
du også grovverksted, gipsverksted, lakkrom og CNC verksted.

Materialutsalg

De fleste verksteder holder et utvalg av basismaterialer for utsalg.
På Intranett finnes det informasjon om materialsalg på Modell og
prototype og Printshop. For andre materialer for relevante verksteder er det verksmesteren som har oversikten.
Materialer betales med bankkort direkte til verksmester

Scener, gallerier
og øvrige rom
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Hovedscenen
Scene 1 - 8
Loftet 1 - 2

Galleri Seilduken 1 og 2
Skylight
Resepsjonsgalleriet
P0
White Box

Resepsjonsområde
Katedralen
Asiatisk Hage
Teorirommet
Black Box
Formsalen
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FELLESFUNKSJONER KART:
(Vrimla)
Scenetorget

Etasje 4

Etasje U 2:

Etasje U 1:

Etasje 1:

Byggtorget
CNC verksted
Undervisningssal 1 (Formrom)

Kantine
White Box
Lakkrom
Formverksted
Prosjekttorget
P0
Grovverksted
Studentgarderobe
Medialab:
PrintShop
Drift/IT
Utstyrslager
D-Form
Seilduken
Katedralen
Respepsjonen
Auditoriet
Galleri:
Resepsjonsgalleriet
Teorirommet

Asiatisk Hage

Katedralen

Etasje 1

Auditoriet

Medialab
Resepsjonen

Etasje 1

Etasje 1

Undersvisningssal 1
(Formrom)
Etasje U 2

Kantina

Bibliotek

White
box

Etasje 2

Etasje U 1
Galleri
Seilduken
+
Skylight

Galleri

Etasje 1, 2 og 3

Etasje 1

Studentgarderobe

Etasje U 1

Etasje 2:

Etasje 3:

Bibliotek
Seilduken 2
Skylight

Lakkrom

Etasje U 1
Form
verksted

Drift/IT

Etasje U 1
CNC
Verksted

Etasje 4:

Scenetorget (Vrimla)

Eget bygg

Etasje U 2
Akers Mek

Egne bygg:

AkersMek
Drift/IT

Eget bygg

Prosjekttorget
Byggtorget
P0
Etasje U 2

Uteområder:

Asiatisk Hage

Gallerier og utstillingsmuligheter
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Etasje U 1

Verksteder og arbeidsrom

Andre fellesfunksjoner
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VERKSTEDER
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Verksteder:

Tilhørighet:

Beskrivelse:

Sømverksted

Design

Strikkeverksted

Design

Husholdningsmaskiner og spesialiserte industrimaskiner innenfor søm- og presseteknikk for tekstiler.
Digitale og håndstrikkemaskiner og annet produksjonsutstyr som dampere, overlockere og linkere.

Stofftrykkverksted:

Kunst og håndverk

Vevsal

Kunst og håndverk

Fargeri

Kunst og håndverk

DForm

3D-verksted

Lydstudio

Medielab

Video- og Lydredigeringsrom

Medielab

Fotostudio

Medielab

Videostudio

Medielab

Mørkerom

Medielab

PrintShop

Fellesverksted

Plastverksted

Kunst og håndverk

Støpeverksted

Kunst og håndverk

Smie

Kunst og håndverk

Smykkeverksted

Kunst og håndverk

Korpusrom

Kunst og håndverk

Plateverksted

Kunst og håndverk

Modell- og prototype

Design

Her finnes fasiliteter som kan bearbeide tre til alle mulige og særlige behov.

Grovverskted

Fellesverksted

Grovverkstedet er et enkelt snekkerverksted ved prosjekttorget.

Formverksted

Fellesverksted

Her kan du lage støpeformer, og støpe i materialer som gips, betong, silikon og plast.

Lakkrom

Fellesverksted

Ventilert rom for lakkering.

Litografi/høytrykk

Kunst og håndverk

Dyptrykk

Kunst og håndverk

Silketrykk

Kunst og håndverk

Verksted for litosteiner med slipeområde, arbeidsplasser for opptegning og grafikkpresser.
Det finnes også en storformatprinter, stensilplotter, CNC-fres samt papirkuttemaskin.
Verksted for dyptrykk med etserom og grafikkpresser.
Silketrykkverskted med fasiliteter for plan- og tekstiltrykk.

Publiseringsverksted

Design og Kunst og håndverk

Bokbinderi, boktrykkpresser, risograf og typografi i blysats og tre.

Keramikkverksted

Kunst og håndverk

Alt av fasiliteter for arbeid med keramikk. Keramikkovnene kan brenne skulpturer på opptil tre meters høyde og to tonn.

CNC verksted

Fellesverksted

Vannskjærer, laserskjærer og CNC-fres

Romlaboratorium

Design

Et rom med bevegelige vegger for testing av rom, form i rom og lys

Vevstoler, rokker, bordvever, datastyrte flatvever, digital jaquardvev, symaskiner og broderingsmaskin.
Garnlager og fargeri.

Digital modellering, 3d-skanning og 3d-printing, samt laserkutting.

Medialabben har fasiliteter for analog og digital foto, skanning og redigering av video, foto og lyd.
Mørkerommet kan brukes til foto og film.
Det finnes et område for arbeid med elektronikk.

Verkstedet for storformatprint

På metallverkstedet finnes muligheten til å jobbe i varierende skala, fra små objekter til store konstruksjoner. De
har utstyr for kapping og klipping av plate, rør og bolt, sveising, lodding, sliping, valsing, bøying og forming av
forskjellige metaller. Her finnes også dreibenker og fres for metall
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Studiehverdag, helse og velferd
Studentskipnaden i
Oslo (SiO)

Varsling

SiO er Studentsamskipnaden i Oslo. De jobber med å tilby
produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og
stimulerende, og bidrar til at studenter skal trives bedre.
På deres hjemmeside finner du blant annet deres tilbud om
studentbolig, treningssenter, fastlege, tannlege, spisesteder,
barnehage, foreninger og karrierehjelp.

Skolen vil arbeide kontinuerlig for å ha gode rutiner for varsling og
oppfølging av disse, for på denne måten å senke terskelen for å si
ifra når noe er galt. Skolen har ansvar for å iverksette tiltak hvis slike
forhold avdekkes. Varslingssaker vil bli behandlet konfidensielt og
du skal ikke oppleve negative konsekvenser fra skolens ansatte
fordi du varsler. Alle studenter og ansatte har rett til å varsle om
kritikkverdige forhold. Dette gjelder også for innleide arbeidstakere.
Å si ifra er både lovlig og ønskelig - varsling kan være med på å
rette opp i uønskede forhold og gjøre studiehverdagen bedre!

Les mer om SiO og hva de har å tilby på www.sio.no

Kantine

På Seilduken Spiseri kan du sette sammen varm-mat, suppe, salat,
pålegg og brød fra buffèen, - og betale på vekt.
Få et klippekort i kassa og få hver 10. rett gratis! I tillegg har de
ferdigsmurte wraps og baguetter, samt diverse desserter. SiO har
en egen kaffekopp man kan kjøpe i kantina, med den blir kaffen litt
billigere!

Søk på Varsling i søkefeltet på www.khio.no og les mer om skolens
tiltak og om hvordan du går frem i en varslingssak.

Går du inn på www.sio.no kan du lese mer om hva kantina tilbyr,
dagens middag, hvilke rabatter de har og hvilke andre SiO-spisesteder du kan spise ved som student.

Du kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen og til eksamen
dersom du har en funksjonsnedsettelse eller et helseproblem som
fører til vesentlige ulemper. Tilrettelegging skal ha som formål
å oppveie de ulemper studentens nedsatte funksjonsevne/
helseproblem medfører.

Åpningstidene er:
Mandag - torsdag
Fredag			

Trenger du tilrettelegging tar du kontakt med studiekonsulenten
ved din avdeling for en veiledende samtale, dette så tidlig som
mulig ved studiestart.

08:30 - 16:30
08:30 - 16:00

Tilrettelegging

Sommertid:
18. juni - 10. august
Stengt
13. - 14. august		
09:00 - 15:30

Psykisk helse og
rådgivning

Har du eller en medstudent blitt utsatt for eller vært vitne til noe
ugreit? Si ifra! Kunsthøgskolen i Oslo ønsker en kultur som er åpen
for å ta opp kritikkverdige forhold.

Det kan være godt å ha noen og snakke med, og SiO Rådgivning
tilbyr en profesjonell samtalepartner. De har taushetsplikt og lang
erfaring med å hjelpe studenter. I samtale med SiO sine rådgivere
kan du få hjelp til blant annet studiemestring, relasjonsproblemer,
følelsesmessige vansker, økonomiske spørsmål og andre henvendelser som angår isolasjon/ensomhet, overgrep/mishandling,
mobbing/trakassering, rus, seksuell identitet, uventet graviditet og
andre livskriser.

Søk på Tilrettelegging i søkefeltet på www.khio.no og les mer om
hvordan du går frem og hvem du skal kontakte.
Permisjon

I noen situasjoner kan du ha behov for permisjon fra studiet.
Du har krav på permisjon om du:
Får barn under studiet
Er syk - dette må dokumenteres av lege
Er i krevende verv i studentorganisasjoner eller lignende
Er i militærtjeneste og sivil verneplikt
Det kan være andre grunner til at du ønsker permisjon, da tar du
kontakt med den faglige ledelsen ved ditt studieprogram eller
skolens rådgiver.

Les mer på www.SiO.no
Åpningstider:
Tirsdag 08:00 - 15:30
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Telefontider:
08:14 - 11:00
og 12:30 - 14:30

Telefonnummer:
(+47) 228 53 300

Les mer om hvordan du går frem, søknadsfrister og hvilken
dokumentasjon du trenger m.m. ved å søke Permisjon i søkefeltet
på www.khio.no.
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Sosialt og faglige tilbud
Arrangementkallender

På skolens nettside finner man en oversikt over kommende
arrangementer. Alt fra teaterforestillinger, konserter, utstillinger til
åpne forelesninger.

Billettbestilling

Billetter skaffer man seg ved å gå på event.khio.no. Det er også
mulig å sette seg på en mailingsliste for å bli oppdatert på hva som
skjer på skolen, denne linken finner man inne på event.khio.no.

Fadderuke

Forskningsuke 2018

Elvelangs

Og nå!

“Det blir ikke mer moro enn man lager sjæl”
					- Ole Petter
se www.khio.no for program		
23. - 26. januar.
KUF (Kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid)
Forskningsuken skal bidra til en bredere forståelse av forskningen
som skjer innenfor kunstverdenen, og også øke diskursen
på kunstnerisk forskning. Programmet består av workshops,
presentasjoner, screenings, utstillinger, kunstnerforedrag etc.
Programmet er åpent for publikum.

Elvelangs er en markering av høstjevndøgn. Elvelangs i fakkellys
arrangeres torsdag kveld nærmest høstjevndøgn, og går fra
Frysja til Vaterland.
I 2018 arrangeres Elvelangs den 20. september kl. 20:00-23:00.
Langs hele elva kan man se ulike kunst- og kulturinnslag av alle
slag, konserter, lysinstallasjoner, performance med mer. Det har
nærmest blitt en tradisjon der KHiO-studenter også deltar med
ulike innslag.
Og nå! er et fast forum, en seminarrekke som startet høsten 2017
på Teaterhøgskolen.Dette inneholder foredrag og samtaler rundt
ulike temaer. Forumet skal fungere som et faglig møtepunkt
mellom ansatte, studenter og andre interesserte, og bidra til
refleksjon og debatt.

Design Talks Night

Design Talks Night er en foredragsrekke arrangert av avdeling
Design som startet høsten 2016. Her inviteres interessante fagfolk
med ulik tilknytning til designfagene. Denne serien er til for å løft
den faglige samtalen med kritisk refleksjon og en åpen, offentlig
debatt, både innen designfeltet og i en større samfunnskontekst.

Academy Lectures

Adademy Lectures er en faglig foredragsserie som blir arrangert
av avdeling Kunstakademiet.

Agenda

Agenda er en faglig foredragsserie som blir arrangert av avdeling
Kunst og håndverk.

Arts and crafts
Lectures

Arts and Crafts Lectures er en faglig foredragsserie som blir
arrangert av avdeling Kunst og håndverk.

Atelierhuset i
Arcueil

Arcueilhuset i Arcueil utenfor Paris er et ateliertilbud for studenter
og ansatte ved KHiO.
Her kan man jobbe med studierelaterte prosjekter inntil en uke til
tre måneder.
Søknadsfrist for opphold våren 2019: 1. oktober 2018

Se www.khio.no for program.
Åpen skole

Galleri Seilduken

14. - 15. desember.
En gang hvert år åpner Kunsthøgskolen dørene og inviterer fremtidige søkere og alle andre interesserte på besøk! Det blir mulighet
for å besøke studentenes arbeidsplasser, omvisninger, delta på
workshops, se utstillinger og oppvisninger.
Galleri Seilduken er et galleri på skolen, drevet av studenter fra
Kunstakademiet og Kunst og håndverk. Stikk innom for å ta en titt,
det er stor aktivitet og mange utstillinger på galleriet.
Open Call på Galleri Seilduken

Open Call er en popup-utstilling hvor alle hos KHiO-studenter,
tidligere studenter, ansatte og tidligere ansatte - kan delta.
Bidrag kan være alt fra kunst, design, forestilling, dans og teater.
Det eneste kravet er en forbindelse til KHiO.
I år er utstillingen allerede i gang andre uke av skolestart.
Avgang

Hver vår arrangeres avgangsutstillinger og -forestillinger.
Her presenteres 50 forestillinger og utstillinger med framtidens
kunst og design!

Se skolens nettsider for mer informasjon.
Organisere egne
arrangement?

For å arrangere fest eller andre arrangementer på skolen trengs
opplæring i brann- og sikkerhetsrutiner og signering av kontrakter.
Ta kontakt med Drift og programansvarlig på din avdeling for å vite
mer om hvordan gå frem

Følg med på www.khio.no og plakater og få med deg alt som skjer!
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KHIO tips og triks

Nyttige nettsider
KHiO sin
hjemmeside

www.khio.no

Canvas

https://khio.instructure.com

Intranett

Studentweb

http://www.khio.no/intranett/for-studenter

https://fsweb.no/studentweb/

Kunsthøgskolens
hjemmeside
Skolens
læringsplattform

All info om skole og
student

Følg med på plakatene på skolen!

						
KHiO trading/lending and favours
- En facebookgruppe der du kan spørre om absolutt alt rundt studiehverdag + +

Sjekk KHiO OMEGN-kartet for butikker, materialutsalg, utesteder, kollektivtrafikk m.m.

Betaling av
semseteravgift o.l.
		

Sjekk UFO-guiden for oversikt over utstillingsåpninger!

SiO

www.sio.no

Studentsamkipnaden i Oslo

Lånekassen

www.laanekassen.no

Siden for stipend og
studielån

UKFFGV - Unge Kunstneres Forbund For Gratis Vin
- En facebookgruppe for KHiO-studenter og andre kunstinteresserte som vil
sammen med andre gå på utstillingsåpninger og drikke gratis velkomstvin.

KHiO
arrangementer

event.khio.no

KHIOs arrangementer

				
		

Det er 40 kroner for en kaffe med baguett i kantina!

Kantina har også klippekort - hver 10. matrett er gratis.

Skolens HR-portal

https://cp.compendia.no/kunsthogskolen-i-oslo/ - Khio portal(??)/compendium

Kunsthøgskolen i
Oslo HR-portalen

					

Søknadsweb

https://fsweb.no/soknadsweb/login.
jsf?inst=khio

Søknader skole

Skolen har studentgarderober! Så ingen fare å jobbe seg svett!

50% rabatt i kantina etter klokka 16:00!

						

Sjekk www.SiO.no for studenttilbud m.m.

Sett deg på KHiO sine maillinglister for å få med deg forelesninger andre eventer!
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