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Informasjon om sommerstudio på KHiO - 2022 
Kunsthøgskolen i Oslo tildeler et begrenset antall sommerstudioer for perioden 27. juni – 19. august. Tildeling av 

sommerstudio vil bli foretatt av ledelsen på den enkelte fagavdeling.  

 

VIKTIG: Søknad om sommerstudio sendes til din programkoordinator eller dekan - senest 5. juni.  

 

Forutsetningene for å få adgang til sommerstudio på KHiO gjennom sommeren er at du som student:   

• har fått din innvilget sommerstudio på din avdeling. 

• har ryddet deg ut av og nullstilt det arealet som du har brukt under skoleåret.  

• overholder skolens driftsreglement. Ved brudd på dette kan din tilgang bli trukket tilbake.  

• er tilgjengelig på telefon og holder deg oppdatert på e-post via skolens e-postsystem. 

 

Hvor vil ditt sommerstudio være og når kan det benyttes? 

Grunnet sommerens renhold og vedlikehold begrenses adgangen for studenter med sommerstudio til kun noen 

få bestemte arealer: 

• Studenter på avdeling Kunst og håndverk får tildelt plasser i bygg 4.1. Innflytting skjer 20. juni og i 

samarbeid med avdeling Kunstakademiet.  

• Studenter på avdeling Design får tildelt plasser i bygg 6.3/ 6.4. Innflytting skjer 28. juni og i samarbeid 

med avdeling Kunstakademiet. 

• Studenter på avdeling Kunstakademiet disponerer egne områder til sommerstudio. Avdelingen foretar 

tildelingen der selv. Her finnes også egne inn- og utflyttingsdatoer for de som tildeles sommerstudio. 

Du bes forholde deg til informasjon som gis direkte fra Kunstakademiets ledelse. 

• Studenter på avdeling Opera disponerer sangrom og sangstudioer på plan 2 og 6 i scenekunstbygget. 

Rommene kan benyttes fra semesterslutt og frem til 19. august. Fellesgarderobene mellom 

prosjekttorget og trappa opp mot Servicesenteret kan benyttes.  

• Studenter på avdeling Teater disponerer Loftet 1 og 2 i bygg 3.3 og 3.4. Rommene kan benyttes fra 

semesterslutt og frem til 19. august. Fellesgarderobene mellom prosjekttorget og trappa opp mot 

Servicesenteret kan benyttes.  

• Studenter på avdeling Dans disponerer Studio 12 i bygg 3.4. Rommet kan benyttes fra semesterslutt og 

frem til 19. august. Fellesgarderober lokalisert mellom prosjekttorget og trappa opp mot 

Servicesenteret kan benyttes.  

 

VIKTIG: 

• Du vil kun få tilgang på ditt adgangskort til de arealene som gjelder for din avdeling.  

• Skolens verksteder holdes stengt for studenter! 

 

Dersom du innvilges sommerstudio må du tilpasse deg eventuelle beskjeder gitt av driftsteamet og av 

renholdsteamet i forhold til nødvendig renhold og vedlikehold som kan måtte utføres i de tildelte arealene.  

Du må selv sørge for daglig rengjøring og søppeltømming i ditt areal. Drift og renhold gjør ikke dette. 

 

 

 

https://khio.no/system/resources/W1siZiIsIjIwMjAvMTIvMDcvNng5MnI3ejJzY19EcmlmdHNyZWdsZW1lbnRfZnJhXzE0Ll9hdWd1c3RfMjAyMF9yZWRpZ2VydF83Ll9kZXMuXzIwMjAucGRmIl1d/Driftsreglement%20fra%2014.%20august%202020%20-%20redigert%207.%20des.%202020.pdf

