
 
 
 

 
 
Retningslinjer for å søke opphold i atelierhuset i Arcueil 

 

 

Kunsthøgskolen i Oslo stiller sitt atelierhus i Arcueil til rådighet for nåværende studenter, stipendiater og 
ansatte. Tidligere studenter og ansatte tildeles ikke opphold i atelierhuset.  

 

Hvem kan søke 

I prioritert rekkefølge: 

 Bachelor- og masterstudenter ved Kunstakademiet kan søke om kortere studieopphold med 
forankring i studieplan og semesterplan 

 Bachelor- og masterstudenter ved KHiOs øvrige avdelinger kan søke om kortere studieopphold  med 
forankring i studieplan og semesterplan 

 Stipendiater ved Kunsthøgskolen i Oslo 

 Fagansatte som organiserer kurs for studenter i regi av avdeling 

 Ansatte ved Kunsthøgskolen, ved ledig kapasitet 

 

Masterstudenter må få sin søknad om opphold anbefalt av hovedveileder som skal godkjenne oppholdet 
i forhold til studieplan og forpliktelser på avdelingen ved å signere søknadsskjemaet.  

Bachelorstudenter må få sin søknad om opphold anbefalt av emneansvarlig på avdelingsnivå som skal 
godkjenne oppholdet i forhold til studieplan og forpliktelser på avdelingen ved å signere søknadsskjemaet.  

Studenter er selv ansvarlig for å sende inn komplett utfylt og signert skjema med søknadsvedlegg. 

 

Opphold 

Det tildeles opphold kun for hele uker, mandag til mandag. Lengde på opphold: 

 Ved søknader fra studenter og stipendiater innvilges opphold for minimum én uke og maksimum tre 
måneder. MERK: opphold innvilges ikke for mer enn fire beboere samtidig. 

 Ved søknader for kurs og undervisning i regi av avdeling innvilges opphold for minimum én uke, 
maksimum fire uker. 

 Ved søknader fra ansette innvilges opphold for minimum én uke og maksimum fire uker. MERK: 
opphold innvilges ikke for mer enn fire beboere samtidig 

 
Atelierhuset har to soverom med to enkeltsenger hver. Det kan søkes om:  

 Seng i rom som deles med annen leietaker 

 Eget rom med to senger. Navn på medbeboere må oppgis dersom rommet skal deles 

 Hele huset – maksimalt fire personer. Navn på beboere må oppgis dersom huset skal deles 

 
Leie 

Reise og opphold dekkes ikke av Kunsthøgskolen i Oslo. Pris for leie per uke er: 

 kr. 1 250 per seng i delt rom 

 kr. 2 500 per rom 

 kr. 5 000 for hele huset 



 
 
Søknader 

Atelierhuset har to søknadsfrister per år; 

 1. april for opphold under høsthalvåret 

 1. oktober for opphold under vårhalvåret 

 
Søknad skal inneholde: 

 Komplett utfylt og signert søknadsskjema 

 For studenter: Prosjektbeskrivelse der det redegjøres for planen for oppholdet i atelierhuset. Det 
legges særlig vekt på prosjekter med en spesifikk tilknytning til institusjoner og samarbeidspartnere 
i Paris. 

 
Søknaden skal sendes inn per e-post til arcueil@khio.no.  

Søknader som leveres inn på papir eller etter fristen vil ikke bli tatt opp til vurdering.  

 
Behandling av søknader 

Søknadene behandles av en komite på tre personer sammensatt av faglige ansatte ved Kunsthøgskolen i 
Oslo. Komiteen skal alltid ha ett medlem fra Kunstakademiet. Medlemmer i komiteen oppnevnes av rektor 
for to år. Seksjon for studier, forskning og formidling er sekretariat for komiteen. 

 

Kontrakt og betaling av leie 

Ved innvilget søknad får leietakere tilsendt kontrakt med reglement og informasjon om huset. Senest én 
måned før avreise må kontrakt signeres og full leie pluss et depositum på kr. 1 250 betales hos 
driftsenheten. Innbetalt leie kan ikke tilbakebetales uten dokumentert grunn, for eksempel legeerklæring. 
Depositum refunderes etter oppholdet, så fremt nøkler leveres tilbake og huset forlates i avtalt tilstand. 

MERK: Kontrakten gjelder for oppholdet akkurat slik det er innvilget. Lengde på opphold og ønsker for 
rom kan ikke endres ved inngåelse av kontrakt. 

Nøkkel hentes hos driftsenheten én uke før avreise.  

MERK: Signering av kontrakt innebærer at leietaker er innforstått med at hus og hage under oppholdet 
skal brukes etter gjeldende instrukser og reglement. Dette innebærer at leietaker ved brudd mot disse vil 
komme å trekkes økonomisk til ansvar utover innbetalt depositum, dersom store skader oppstår. 
Fremtidige søknader om opphold i atelierhuset vil bli vurdert i lys av eventuelt mislighold. 


