
 

Referat fra møtet i Brukerutvalget 13. februar: 
 
Tilstede: 
Bjarte, Taran, Bente, Kate, Ellen, Linda, Marie, Anne-Helen og Sara  
 
Ikke tilstede: 
Frans, Anette Kjærulf,  
 
Saksliste: 

• Gjennomgang og godkjenning av endelig rapport fra brukerutvalget 
• Avklaringer knyttet til tidligere fordelte oppgaver (se bilde under. Deadline for enkelte saker 

er justert fra 14. februar gil 13. februar grunnet møtedato) 
• Presentasjoner av løsningsforslag som er kommet inn til nå 
• Planlegging av student- og ansatte involvering videre 
• Vurdering av skillevegger i Øvre Hall, beslutning om eventuell bestilling av flere (fire 

prototyper er bygget og kan sees i hallen) 
 

Kommentarer fra brukerutvalget til rapporten: 
 
Bruk av begrepet «skolen», Linda og symy ser på dette. 
Tilrettelagt undervisning, bør vi navne for de som har dokumenterte rettigheter. 
Arealfordeling kunst og design, må refereres med tall, Grunnlag for fordeling.  M2. for kunst og 
design. 
Søppelhåndtering bør nevnes, vi skal være et bærekraftig fakultet. 
Sjekk setning om vi har konkludert på noe om m2. for studentene kunst og design. 
Arbeidsplasser for kunst blir brukt til veiledning også. 
For design skal kurs også foregå i studentarealene til design studentene, fungerer ikke optimalt. 
Prosjektrommene trenger også design, hvis de skal beslaglegge til fordypning. 
 
Åpningstider på verkstedene må gå frem av rapporten, dette er et kritisk punkt for design studentene 
som har undervisning fra 0900 til 1600?? 40 - 40+ 20 mandag og fredag skal det ikke være 
undervisning for å gi fleksibilitet.  Dette er en prøveordning. 
 
Kate, kom opp med at det er kommet tilbakemeldinger med luften i bygget.  Gjelder særlig 
fellesområdene. Tilbakemeldinger fra ansatte og studenter om hodepine, og trøtthet. Ellen bestiller 
måling av BHT på inneklima i dag. 
 
Foregår aktivitet i bygget på kveldstid, som ikke regnes som obligatorisk. 
 
Verkstedene sin åpningstid, særlig på tre og metall er utfordrende og går ikke opp med undervisning 
og kursaktivitet for design studentene 
 
I hvor stor grad har det vært benyttet annen bygningsmasse til UiB, det har i liten grad vært brukt til 
nå. 
 
Dusjene kan nå benyttes, 10 q kravene. Kan begynne å tildele dusjene som prosjektrom. 
Ellen skal sjekke opp om noen av dusjene, må omgjøres til toalett. 
 
Bjarte utarbeider forslag til drift av lagrene, og utforming av lagrene.  



Vi må ikke lage ordninger som blir for regide , men holde fleksible muligheter åpne. 
 
Inngangspartiet, Anne-Helen har ikke kommet videre i denne saken. 
 
«Joy- forum» skal få stå ut dette vår semesteret, før det gjøres en ny vurdering hvor den eventuelt 
skal flyttes. Vi må kartlegge denne våren hvordan «galeriet» fungerer. 
 
Brukerutvalget prolomgeres 1 år frem, for å følge prosessen et år frem.  Bør også gå frem av 
fakultetstyresaken 12. april. Deretter overtar Instituttlederforum og HMS- utvalg oppfølging. 
 
Brukerutvalget koordinerer kontakten med kafen. Foreslår at kafeen invitere studentene til et eget 
møte om brukerbehov. 
 

Presentasjon av løsningsforslag: 
 
Sette opp glassvegger, for å skjerme flere rom. 
Har leid 1100m2 i Møllendalene 11. Hovedformål er å huse dagens- og fremtidige PhD- 
kandidater. Men det er arealer ut over de behovene i disse lokalene. 
Leie av brakker, som arbeidsplasser. 
Pop op løsninger ute. 
«Futh ark»? har vært spilt inn som konsulentselskap på arkitektur. 
 
Hvilke ideer er utredet, som vi kan gå videre med? 
Sara presenterte forslag til en løsning med containere/brakker (Container-by) på student 
terrassen. 
 
Vi må skille forslagene i to spor: 
Skiller de forslagene som kan løses raskt, og de som trenger større utredning og får store 
budsjettmessige konsekvenser. 
Definere klare problemstillinger, som kan skape løsninger for bedre studentarbeidsplasser, 
og bruk av prosjektrom. 
 
Videre prosess: 
Presentere rapport og ideene/forslagene i allmøte for studenter og ansatte, og følge opp 
med workshop rundt løsningsforslag. 
Hans Sagaen (på design), har foreslått for master studentene å holde et kurs om 
studentarbeidsplasser. 
Forslag presentert, utarbeidet av Kate, Mette L`Orange og Elestin Eide, bytte arealer mellom 
kunst og design i 4. for å gjøre bedre plass til Ma- kunst studentene som trenger større 
studio, og mer egnede lokaler for fagstab på design. Dette forslaget fikk ikke støtte hos 
fagstaben på Design når det ble presentert på møtet 12. februar. En slik skissert løsning ville 
frigjort studentarbeidsplasser i 1. etasje som designstudentene kunne disponert, i tett 
relasjon til tre og metall verkstedene. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Arbeidsplan før møtet 13. februar, blir oppdatert til neste møte. 
 

 
 

 


