
Møte i brukerutvalget 23. mai 2018  
Tilstede: Frans, Eamon, Bjarte, 2 studenter fra kunst, student design, Ellen, Bente, Linda. 

 

 

Linda innledet med status for fremdriften, og at vi legger opp til å holde tempo med tanke på at det 

blir noe flytting. Flytting er planlagt allerede i uke 25. Før det må det ryddes av studenter og ansatte. 

Viktig at Brukerutvalget er prinsipielle, nå når det nå tilspisser seg. 

4. etasje 

Frans refererte fra møte med kunst studentene 22. mai. Positive til de fremlagte planene. 

Studentene sa at de hadde ikke fått tegninger eller statusrapporten.  

Mange ansatte på design som var negative til å flytte med, og svært lite interessert i å sitte i åpent 

landskap på broen. 

 

Brukerutvalget har vært tydelige på at ingen plasser var faste, og at alle ansatte og studenter MÅ 

være innstilt på å flytte på seg. 

Forslaget med å flytte kunst studentene frem, er avhengig av å finne en god løsning for design 

ansatte, men brukerutvalget bør ta noen tøffe avgjørelser. 

 

Innspill til å snakke med de enkelte ansatte på design, det kan bli svært ressurs og tidkrevende. 

HMS- utfordring med at det benyttes pigmenter i rom som ikke er egnet til det, bakgrunnen er at det 

er ikke nok plass til alle maleri- studentene. 

 

Linda bad om fullmakt til at vi ber fagmiljøene om å komme med alternative forslag til hvordan 

studioene i 4. etasje skal fordeles, men at studentene flyttes frem. Evt. om de ansatte ønsker egen 

workshop. 

Noen på design benytter studioene sine mye, ikke alle ansatte på kunst som benytter studieoene, 

eller har samme behov for eget studio. 

Prøve ut de mobile rommene før vi bygger om er forslaget fra Brukerutvalget. 

Tilbakemelding på tegningene, veldig vanskelig å forstå prinsipper og hva vi ønsket å kommunisere. 

Flere studenter som har klaget. 

Hvor står saken med konteiner på terrassen? Og en mesanin i øvre hall? 

 

 

 



 

 


