
Referat fra møte i Brukerutvalget 15. mars 2018. 
Tilstede: Frans Jacobi, Anne-Helen Mydland, Randi Odd, Kate Madsen, Bjarte Bjørkum, Bente 

Irminger, Linda Lien, Taran Johanne Neckelmann, Steffen Bekkelund 

 

Steffen Bekkelund presenterte arbeidet som er gjort med å etablere bedre rutiner og system for 

booking av prosjektrom i Møllendalsveien 61. Møtet startet med en innføring i hvordan 

timeplansystemet er satt opp, og hvordan dette fungerer. Når timeplanen er lagt inn, viser det 

hvilken fleksibilitet vi har til prosjekter som kan bookes. 

Fristen til å melde inn timeplanbehov til 15. april, ble sett på som problematisk utfordrende dag 

kunst og design ikke er vandt til denne fristen..  

Hvert rom har en oversikt over standardutstyr, og regler for bruk av rommet. 

Studenter kommer ikke inn i rom de har booket, grunnet kortsystemet.  

Må differensieres hvilke rom som skal være låst.  

Brukerutvalget må definere navn på rom , og hvordan de skal brukes. 

Brukerutvalget tok presentasjonen til etterretning, og bad om at arbeidet videreføres.   

Gjennomgang av igangsatte og planlagte delprosjekt. 
Se Linda sitt oppdaterte excel-ark 

 

Lage et «bur» til Risografen, må bli et av forslagene til styresaken. 

Prinsippet er at utstyret må være i nærheten av naturlige verkstedsfunksjoner. Er uenighet om hvor 

Risografen skal stå. på grafikkverkstedet. 

Lys-skinner, Bjarte sitt forslag. Bjarte i samarbeid med Taran vurderer behov og bestiller lys- skinner. 

Hvor? 

Skjerming av innsyn, og vinduer. Bente har funnet et forslag som en ikke mister så mye lys. Bente 

viser ulike kombinasjoner, så kan de som ønsker komme å se på gangen til Bente i 3. etage, der 

forslagene testes ut.. 

Persienner på de store møterommene. Tester ut persienner og rullegardiner. 

Mitt UiB, er ikke ideelt. Trenger informasjonsskjermer, som er til nytte for felles informasjon for alle i 

M 61.. 

Informasjonsflyten til studentene er en utfordring. 

Renholdsrutiner er ikke gode nok. 

Søppelrutiner, må finne bedre rutiner for å unngå skadedyr, og rot av søppel. 

Kunstprosjekt. 



Parkering, må informasjon ut om de 5. parkeringsplassene EL- plassene. 

«Makers Space», som et tilbud til studentene, utenom verkstedene. Lavterskel tilbud for enkle 

verkstedsoppgaver.  Vil være behov til et for kunst, og et for design. Må utredes nærmere. 

 

Ombygninger: 

Se oversikten til Linda her, hun har lagt inn flere tiltak etter workshop. 

Forslag: Booker øvre prosjekthall i vårsemesteret, til studenter i eksamensperiode 

(eksamenslandsby). 

Vi trenger bedre tid til å diskutere de strukturelle endringene, vi må ta stilling til de viktige tingene. 

Skal timeplanen legges, må vi vite hvordan prinsippene for bruk av rommene i 4. etasje.  

Frans, mener vi skal utrede om kunst og design kan få hver sin etasje. 

Bruk av soner og prosjektrom blir hovedtema i neste møte i brukerutvalget, der vi setter av tre timer 

til å arbeid med ulike scenarioer og forslag.  

Hovedfokus, blir å få til løsninger i 61. og Møllendalsbakken 11. er signalet fra Brukerutvalget. 

   

 

Symy 15. mars 2018 

 

 

 

 

 


