Fremtidsmuligheter for KAMD
Kunst – Arkitektur – Musikk - Design

Underlag til workshop 10. januar 2020
Oppsummering fra intervjuundersøkelse september-oktober 2019:
- Hva skal KAMD være og hvordan realisere KAMD?
- Hva kan fremme og hemme utviklingen av KAMD?
Kari Skarholt og Kristin Skjeldestad
HR- og HMS-avd., faggruppe for Kompetanse- og ledelsesutvikling

Prosess
•

Frem til vår 2019:
–

Høringsinnspill til faglig lokalisering basert på
•
•
•

–

•

2006 – 2017: Diverse allmøter, fakultetsstyremøter, NTNU-styresaker, planer og vedtak i
Trondheim kommune, arbeidsgrupper, mulighetsstudier, studentarbeider ++
Arbeidsgruppe H-17 – H18 (inklusive tvil og undersøkelse alternative lokaliseringer)
Januar 2019: Høringsinnspill fra alle institutt + studentråd til faglig lokalisering. (ligger
tilgjengelig på innsida)

Beslutning for faglig lokalisering: KAMD i Høyskolebakken

Høst 2019:
–

–
–
–

Statsbudsjettet 2020: «Ein ny campus i nærleiken av eksisterande bygningsmasse på
Gløshaugen skal legge til rette for eit tverrfagleg og samlande universitet. Dei humanistiske
og samfunnsvitskaplege miljøa skal flyttast frå Dragvoll, og kunst-, arkitekt- og
musikkutdanningane skal flyttast frå spreidde miljø i sentrum av byen. Ei samling av campus
bidreg til betre kvalitet i utdanning, forsking, innovasjon, kunst og formidling.»
Gruppeintervju med ansatte og studenter ved AD og HF som underlag for måldokument
Orientering i IDF-LOSAM ved AD og HF
Allmøter ved AD og HF
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Prosess
•

Vår 2020:
–
–

–

•

Workshop for alle ansatte, alle studenttillitsvalgte og et antall studenter ved AD og HF (IM/IKM)
10.januar
Rapport 1: Utarbeidelse av rapport på grunnlag av gruppeintervju og workshop i samspill med
ansatte og IDF-LOSAM ved AD/HF. Rapporten skal dekke både muligheter og utfordringer med
KAMD og skal dokumentere medvirkning. Rapporten utarbeides av Faggruppe for kompetanseog ledelsesutvikling i fellesadministrasjonen.
Rapport 2: Arbeidsgruppe utarbeider mål-dokument for KAMD som skal brukes som underlag i
de videre prosessene med Statsbygg og Campusprosjektet. Arbeidsgruppen skal bestå av
ledere, ansatte, representanter fra IDF-LOSAM og studenter fra AD og HF. Rapporten vil gå på
høring ved AD og HF før den ferdigstilles. Da vil vi være godt forberedt på den videre
brukermedvirkningen i regi av Statsbygg.

Høst 2020:
–

Sannsynlig at Statsbygg starter opp reguleringsarbeid og programmering i august 2020.
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Hensikt med dette allmøtet
•

•

•

Orientere om oppsummering fra
gruppeintervjuene gjennomført
høst 2019
Få tilbakemeldinger på hvilke
tema som er viktig å jobbe med i
workshop 10.januar
Andre innspill til prosess og
innhold
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De grunnleggende ideene bak KAM+D

(arbeidsgruppe ADHF 2017 og 2018) https://www.ntnu.no/ad/kam-senteret
•

Konsentrasjon av NTNUs skapende disipliner:
–
–
–
–
–

•
•
•

Skape en kritisk masse som synliggjør NTNUs «making
disciplines»
Gi kraft til NTNUs strategiske mål – bro mellom kunst og
vitenskap
Være NTNUs «ansikt utad»
Skape tettere og enklere samarbeidsflater mellom skapende
disipliner
Dele felles infrastruktur som laboratorier, verksteder, studio,
fremvisningsarenaer

Engasjere et eksternt publikum - lokalisert i urbant
område
Muliggjøre tverrfaglig samarbeid - nært andre fagmiljø på
campus.
Knutepunkt i NTNUs campus som inviterer både byens og
NTNUs befolkning til både fremvisninger og til aktivt
samarbeid.

Partene i KAMD og skisse program
FAGLIG OG PRAKTISK SAMARBEID
SYNERGI
SAMLOKALISERING
FAKULTET FOR

SAMLOKALISERING
INSTITUTT FOR

ARKITEKTUR
& DESIGN

MUSIKK

BY-& REGIONPLANLEGGING
KUNSTAKADEMIET
ARKITEKTUR
DESIGN

NÆRHET TIL ANDRE FAGMILJØ VED NTNU

UTØVENDE MUSIKK
MUSIKK TEKNOLOGI

DRAMA & TEATER
KUNSTHISTORIE
FILM & MEIDER

MUSIKKVITENSKAP
DANSEVITENSKAP

FELLES LABORATORIER, VERKSTED & STUDIO
LABORATORIER:
ROM, LYS,
KLIMA-LAB

Virksomhets-diagram
fra 2012-rapport
supplert med institutt
for Design

INSTITUTT FOR

KUNST- &
MEDIEVITENSKAP

VERKSTEDER: DIGITAL PRODUKSJON, TRE, PAPP,
METALL, PLAST, SKULPTUR, GRAFIKK,
SILKETRYKK, MALE/LAKK, SCENOGRAFI,
MONTASJEHALL

STUDIO: FOTO, LYD, BILDE,
FILM

SALER: BEVEGELSE,
FREMVISNING

INKUBATOR

GALLERI

BIBLIOTEK

SCENE

SERVERING

INNOVASJON &
KREATIV

UTSTILLINGER

AUDITORIUM

JAZZ, KAMMER

RESTAURANT

SEMINAR ROM

ORGEL, FILM,
DANS, TEATER

CAFÉ & BAR

NÆRING

NTNU UTADRETTET KNUTEPUNKT

BY

24/7

STUDENTERSAMFUNDET

Kunnskap for en bedre verden
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Tentativ fremdriftsplan for Campusprosjektet (endringer og justeringer må påregnes)
Statsbygg ansvar:
2018:
• Rapport oppstart
forprosjekt

2018:
Prosjektavklaring

2020:
2024:
• Oppstart reguleringsplaner
• Tidligst oppstart byggefase
• Oppstart Programmering/
byggeprogram
• Oppstart helhetlig prosjektering

2019-2020:
Forberede

2020-2023:
Forprosjekt

2028:
• Klart til bruk

2024 - 2028:
Bygge

2028 à:
Bruk

NTNU ansvar:

Premisser NTNU
2017-2018:
• Kvalitetsprogram
• Arealkonsepter

Premisser NTNU 2019:
Premisser fra NTNU 2020-23:
• Planprogram og prinsipplan • Behov og krav til innhold i bygg
• Faglig lokalisering
• Kvalitetskrav til bygg og
utomhus
• Arealbehov i klynger
Kunnskap for en bedre verden

NTNU 2024-2028:
Følge opp og oppdatere
premissene

NTNU 2028à:
• Realisere gevinster
• Oppnå effektmål

NTNU strategi 2018-2025 Kunnskap for en bedre verden

• Forskning og kunstnerisk virksomhet er likestilt
• Ambisjon: at kunst, arkitektur, musikk og design skal bidra til å fornye måten
NTNU underviser, forsker og formidler på
• Kunst og skapende disipliner er bidragsytere til utvikling av ny kunnskap i
tverrfaglig samarbeid

Kunnskap for en bedre verden
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Tidslinje med aktiviteter i 2019-2020

Juni-august
Planlegging og
organisering,
forankring i
ledergruppe KAMD

September-oktober
Intervjuundersøkelse
Workshop med
studenter

Kunnskap for en bedre verden

Oktober-november
Analyse av data,
powerpointpresentasjon
LOSAM AD og HF
Allmøte AD

Januar-februar
Workshop:

Presentasjon og
diskusjon av
resultater
Bearbeiding av
innspill
Rapport
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Gruppeintervju AD og HF – med 38 personer
Antall

AD/HF

Ledelse

3

2/1

Prodekan utdanning HF

Ledelse

1

0/1

Instituttledere KiT og IKM, nestleder IMU

Ledelse

3

1/2

Instituttledere IAP, IAT og ID

Ledelse

3

3/0

Seksjonssjef AD, kontorsjef IMU, admin.leder IKM

Admin.ledelse

3

1/2

Professor KiT, professor IAT, førsteamanuensis IKM

Vitenskapelig ansatte

3

2/1

Universitetslektor ID, førsteamanuensis IKM, studieprogramleder
IMU

Vitenskapelig ansatte

3

1/2

Stipendiater IAT, IKM og ID

Stipendiater

3

2/1

Overingeniører spesialrom KiT, IKM, ID, IMU

Overingeniører

5

2/3

Bibliotek AD og HF og fakultetsadmin. AD

Bibliotek/Fak.admin

3

2/1

LOSAM AD og HF

Tillitsvalgte og verneombud
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4/4

Stilling

Funksjon

Dekan AD og HF, prodekan forskning AD

I tillegg til gruppeintervjuene ble det gjennomført en workshop med studenter 7. oktober, som fakultetstillitsvalgte AD og HF
arrangerte.
Kunnskap for en bedre verden
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Tema for intervjuundersøkelsen
Ønsker for
KAMD som
er nytt og
annerledes

Trender

Tverrfaglig
het

Hva skal
KAMD
være og
hvordan
realisere
KAMD?

Hva
hemmer
utviklingen
av KAMD?

Kunnskap for en bedre verden

Samarbeid

Knutepunkt
Et vindu
mot byen

Hva
fremmer
utviklingen
av KAMD?
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Ønsker for KAMD som er nytt og annerledes
«Synergi på ekte»
• Være et attraktivt knutepunkt for studenter og medarbeidere i KAMD, og for andre på
campus
• Oppnå et tydeligere og tyngre samarbeid mellom vitenskap og kunst
• Oppnå mer tverrfaglig samarbeid
–

Samarbeide om undervisning og forskning
•
•

Felles emner kunst/vitenskap – praksisfag/teori
Nye studieprogram på tvers av institutt/fakultet

Ha et signaturbygg
• Jobbe sammen i felles spesialrom (laboratorier, verksteder, studio, scene mm.)
–
–

•
•
•

Felles lydstudioer
Verksteder for design og arkitektur, sammen med teater og film

Felles bibliotek
Få flere uformelle møteplasser faglig og sosialt i felles lokaler
Få bedre utstillingsmuligheter – være et vindu mot byen
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Holdninger til KAMD
Muligheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Synergi på ekte! Film, teater, skuespill, utøvende kunst,
musikk, design og arkitektur – det må jo skje noe!»
«Dette anses som spennende – og det er tverrfagligheten
folk snakker om»
«De kreative gevinstene»
«Vi får et nærere og større miljø»
«Kan treffe hverandre mer uformelt»
«Potensielt samarbeid er mulig i alle retninger»
«Dette er jo fremtiden, det blir mer og mer crossover og vi
kan jobbe sammen med andre typer kunstuttrykk»
«Et arbeid som involverer og kommuniserer med byen»
«Et bygg vi er stolte av, dette vil gi en positiv start for
tverrfaglighet»
«Å ha et fantastisk bibliotek, en fin kunstsamling lokalisert og
arkiver tett på for en kunsthistoriker»
«Bedre utstillingsmuligheter og presentasjonsmuligheter for
alle»
«Bygget skal gjenspeile faget, arkitektur og design skal ha et
overraskende bygg «her skjer det noe»
Kunnskap for en bedre verden

«En samlokalisering gir
muligheter, men det er uvisst
hva dette er»

Uvisshet og bekymringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Folk er skeptiske til endring, mye ligger i det å ikke vite
hva man får»
«Mange er redde for å få for liten plass, at nye hus er
trange og om vi får plass til det vi trenger»
«Vi er bekymret for felleskontorer, konsentrasjon og
arbeidsmuligheter, studentsamtaler, glassvegger og
innsyn»
«Vi må ikke effektivisere bort relasjonen til studentene. Vi
trenger landsbyen vår.»
«Blir det krangling om spesialrom når disse skal deles med
andre?»
«Når Statsbygg kommer inn er vi redde for outsourcing;
hva skjer med våre ansatte?»
«Noe av utfordringene er grensegangene mellom KAMD
og campusprosjektet, hvordan henger dette sammen?»
«Det å rive verneverdig bebyggelse for å bygge det nye
bygget vårt føles paradoksalt»
«Jeg liker at vi er små. Jeg frykter at jeg mister nærheten
som får ting til å funke»
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Relasjonskart:
Dagens samarbeid

Studentsamarbeid

ID

IAT

Felles lærerressurser,
felles master tett
samarbeid, beskrives
som «ett institutt»

Emnesamarbeid i
master
Studentsamarbeid
«Smart Cities»
Forskning «Leken
litteratur»

IAP
Forskningssamarbeid og
-prosjekter

Oppsummert:
- Lite er satt i system
- Initiativ kommer i mange tilfeller «nedenfra»
- Flere har samarbeid ut fra KAMD (f.eks. ID)

Samarbeid
musikkteknologi og
design

KIT

AD og HF samarbeider
med Kunstakademiet

Eksperter i team,
noe samarbeid innen
undervisning,
Entreprenørskap,
forsknings og
undervisningssamarbeid,
billedkunstbachelor,
filmopplæring

IKM

Kunnskap for en bedre verden

Undervisning,(gjestefore
lesere), et
forskernettverk,

IMU
Undervisning,
forskning, master,
filminstallasjon,
festivalprosjekt,
lyddesign

ARTEC: strategisk
samarbeid mellom
HF, AD og IE

«Samarbeid er mulig på
alle nivåer, innen forskning,
undervisning, i spesialrom
og i laboratorier»

«Innen en tverrfaglig profil
kan vi se mange muligheter
– vi driver jo med uttrykk
alle samen»

«Potensialet ligger for alle, men
det er situasjonsavhengig, det
kommer an på prosjektene»

«Vi har stor respekt for
hverandre, det er en
forutsetning for å få til
KAMD»

«Tror mulighetene er der,
men da må fagmiljøene
se gevinsten»
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Hva kan fremme utviklingen av KAMD?
Bli bedre
kjent
Knutepunkt
og vindu mot
byen i praksis

Ledelse og
reell
medvirkning

Organisering
og bygg
parallelt

Økt
tverrfaglig
samarbeid

Tillit

Felles kultur
og identitet
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Fagenes egenart
•

«I praksis så er vi 3-4 grupper som jobber relativt likt; arkitektur, byplan,
design, men også litt annerledes. Vi må utforske, undervise, prøve og teste,
utprøve mye av det fysiske. Kunst, musikk og medievitenskap vil ha andre
måter å utforske rom og tid på. Og så er det dans, film, kunst og musikk
som har et romlig og kroppslig utøvende fellesskap. Disse griper inn i
hverandre.»

•

«Kunsthistorie opplever seg som et disiplinfag. Film, video, teater og
utøvende musikk er fag som skaper kunst, men disse har også en
vitenskap. Hos oss er det et skille her.»
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Hva kan fremme utviklingen av KAMD? (I)
•

Bli bedre kjent
– Være nysgjerrige på hverandre – lære mer om andre fagmiljø og hvordan de jobber
«Vi vet for lite om hva vi arbeider med på tvers av fagmiljø»
– Felles møteplasser – formelle og uformelle

•

Ledelse, eierskap og medvirkning
– Tydelig og enhetlig ledelse
– Forankring av en felles forståelse for hva, hvorfor og hvordan KAMD
– Se helheten og mulighetene ut over egen interesse: «Vi må tro på dette i fellesskap»
– Skape eierskap og entusiasme blant medarbeidere
– Bevisstgjøring av muligheter
– Lytte til de som er kritisk

•

Tverrfaglig samarbeid
– Økt samarbeid på tvers av institutter om undervisning og forskning
«Det må være en plan for å dyrke tverrfaglighet, dette kommer ikke av seg selv»
«Det tverrfaglige samarbeidet og forskersamarbeidet må løftes frem.» «Hva er vi og hva kan vi
bli? Det er ikke bare et bygg, det er et narrativ om hvem vi er» «Frem til nå har det bare vært
snakk om plassering og enekontor, det har ikke vært noe snakk om det faglige. Dette er på tide.»
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Hva kan fremme utviklingen av KAMD? (II)
•

Kultur og identitet
– Bygge felles kultur og identitet i KAMD – gjennom samarbeid, felles møteplasser
– Samtidig ivareta identitet til eget fag/fagmiljø
– Nytt navn kan gi økt tilhørighet
«De som arbeider med teater og film finner KAMD lite dekkende»

•

Tillit
– Tillit i relasjoner er viktig for å fremme entusiasme for tverrfaglighet
– Bygge tillit og trygghet om samlokaliseringen for alle fagene, trygge samarbeidet mellom de
utøvende og de teoretiske fagene

•

Organisering og bygg må gå hånd i hånd
– Programmering/byggeprogram fase: organisering og medvirkning underveis i prosessen
– Brukermedvirkning for optimale løsninger
•
•
•
•
•

Felles spesialrom
Fleksible arealer for prosjektsamarbeid
Tilpassede arbeidsplasser og studentareal – ut fra fagenes egenart og behov
Felles ekspedisjon, felles produsentstab som drifter scene, mm.
Etc.
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Hva kan fremme utviklingen av KAMD (III)
•

Knutepunkt i campus - og et vindu mot byen
–

KAMD skal være det naturlige stedet å søke samarbeid med andre - kunst og vitenskap
•

Eks: «Embedded artistic research» – KiT PhD-kandidater er med på prosjekter på tvers av NTNU

–

Være et attraktivt knutepunkt for studenter og medarbeidere i KAMD og for andre på campus

–

KAMD har en viktig rolle i samarbeidet med universitetskommunen Trondheim
•
•

–

Smart Cities prosjekter
Bachelor/masteroppgaver

KAMD som en offentlig og synlig aktør
•
•
•

Være enda mer synlig og tilstede for publikum
Tilby flere aktiviteter som er åpen og inviterende
(konserter, festivaler, teater, utstillinger, foredrag)
Samarbeide med Studentersamfundet og studenter
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Hva kan hemme utviklingen av KAMD?
•

Generell motstand mot endring

•

Fortsatt spørsmål om hva KAMD skal være – hvor stort og hvor mange?

•

Silotankegang, vanskelig å tenke transfakultet - at folk blir værende ute i siloene

•

Tanken om at tverrfaglig samarbeid kan gå på bekostning av disiplinfokus/egenart – bevare
egen identitet

•

Den økonomiske modellen (studiepoeng per institutt) er en barriere for tverrfaglig samarbeid

•

Grensen: sterkt engasjement for å bevare verneverdig bebyggelse blant noen fagmiljø

•

Arealutfordringer – bekymringer om at det blir for lite plass
–

•

Plasskrevende fag

Selve byggeprosessen
–

For dårlig kommunikasjon med utbygger underveis (kan få utilsiktede konsekvenser)
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Kultur og identitet
Def. Organisasjonskultur:«Måten vi gjør ting på hos oss» (Bolman & Deal, 1982)
«Et sett av felles normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikles i en organisasjon, og som
kommer til uttrykk i medlemmenes handlinger og holdninger på arbeid» (Bang, 2013)

Kultur for å realisere KAMD?
• Hovedinntrykket er en åpenhet og positivitet for å få til KAMD – på tvers av institutter og
fag
Kulturbygging:
• Mellom av AD og HF
• Mellom praksisfag og teorifag
• Mellom ingeniørvitenskap og kunst
• Utveksling av ulike pedagogiske modeller i undervisning
• Sampublisering på tvers av fag, mulig til tross for ulike forsknings- og
publiseringstradisjoner?
Kunnskap for en bedre verden
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Hvordan utvikle kultur og felles forståelse
Level 4

Common discussion of shared strategic future
- Build common understanding of the future
Level 3

Developing a common culture and language
- Build common understanding
Level 2

Conneting to others parts and perspectives

- Understand different professions and their perspectives
Level 1

Understanding your own professional competence
- Able to tell about it and explain it

Rasmussen (2012)
Kunnskap for en bedre verden
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Tverrfaglig samarbeid
Samlokalisering skaper ikke samarbeid og tverrfaglig samarbeid av seg selv

Forutsetninger for å få til samarbeid på tvers (Lauvås og Lauvås, 2004):
• Flerfaglighet
• Felles mål
• Felles oppgaver/prosjekt
• Motivasjon: oppleves som nyttig
• Belønning og synlighet
•

Bottom-up og top-bottom tverrfaglighet
– Hittil mye basert på uformelle relasjoner på tvers, men nå behov for
tilrettelegging og systematisk arbeid fra ledelsens side
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Trender som kan påvirke KAMD

Tverrfaglig samarbeid

Entreprenørskap

Samskaping/
Co-creation

Nye, digitale
undervisningsformer

Value network

Inspirasjon/
Kreativitet

Etter- og
videreutdanning
- økt behov

Smart Cities
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Medvirkning og medbestemmelse
Medvirkning

Medbestemmelse

•

Brukermedvirkning er særlig viktig i utformingen
av spesialrom for å få «perfekte» rom, godt
egnet til det de skal brukes til

•

SESAM

•

LOSAM AD og HF

Særlig viktig å involvere medarbeidere fra IMU
og IKM som skal samlokaliseres med et helt
fakultet

•

Felles LOSAM KAMD?

•

Tillitsvalgte er opptatt av medvirkning tidlig i
prosessen med å utvikle KAMD

•

•

Arenaer for medvirkning
– Faglige samlinger/workshops på tvers av
institutter for å bli kjent (ala Dokkhuset-møtet)
– Avdelingsmøter
– Allmøter AD og HF
– Etc.

Kunnskap for en bedre verden

«Mange er bekymret for at denne intervjurunden
blir medvirkningen»
«Dette må ikke bare bli ledelsens prosjekt»
«Vi trenger kunnskap om byggeprosessen i
Campusutvikling»

Spesialrom
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Felles spesialrom – fordeler, ulemper og fremtidige hensyn
•

Fordeler
–
–
–

•

Nye spesialrom kan gi nye og flere muligheter for bruk
Åpner opp for samarbeid på tvers av fag; f.eks. mellom scenografi, musikkteknologi, film, videoproduksjon
Kan tilrettelegge for fleksible løsninger og flerbruksfunksjoner

Ulemper/bekymringer
–

Må ikke bli for generelle, kan dermed bli uegnet til spesifikk bruk
•
•

–
–

•

Ikke alle faglige behov kan dekkes på felles spesialrom
Ulike grupper jobber på ulike måter

Kan være upraktisk at arbeid og utstyr må ryddes bort etter bruk
Stor pågang og ulik bruk kan føre til krangling; hvem skal prioriteres?

Fremtidige hensyn
–
–
–
–
–
–

«Vi kan få til noe nytt som
som ingen av oss kunne
hatt alene og som
representerer KAMD»

«Faren er at når det
skal passe for alle så
passer det for ingen»

Brukermedvirkning er viktig for at spesialrommene skal bli optimale
Nærhet til rom og ressurser er viktig
Logistikk er viktig hvis man skal dele på verkstedene – ha egne ressurser som jobber med logistikk
Lys/mørke, lyd/lydisolasjon/akustikk og utstyr/vedlikehold/renhold er viktig å ta hensyn til
Tilrettelegge for gode HMS-forhold – ivareta sikkerheten
Styrt tilgang til byggene – ulike behov (ansatte – studenter)
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Bibliotek
•

Biblioteket skal være en felles møteplass for studenter og medarbeidere i KAMD
«Et felles bibliotek i KAMD vil være et stort løft, med potensiale til å bli det beste
kunstbiblioteket i Norge, og er en nøkkelfaktor i KAMD»
«KAMD-biblioteket skal først og fremst være et aktivitetssenter, og ikke et boklager»

•

Studentbehov
–
–

•

Studentene skal kunne finne fysiske materialer; noter, filmer, DVD’er, bøker og tidsskrifter
Studentene jobber med fysiske ting i verksteder ifm. med utstillinger og eksamener – må
kunne oppbevares forsvarlig (biblioteket, spesialrom)

Brukermedvirkning
–

Ansatte på biblioteket ønsker medvirkning tidlig i prosessen – ha arbeidsplassene sine tett
på biblioteket
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The foresight process (Popper, 2008)
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«Foresight – forecasting the future»
Def: “Foresight prepares us to meet the needs and opportunities of the future.”

1) Scope: Mål
og aktiviteter

2)
Mobilisering:
Engasjement
og interaksjon

3) Utforsking/
kartlegging:
Ny kunnskap
og felles visjon

4) Eierskap
og strategisk
planlegging

5) Evaluering
og læring

Coates, 1985; Cuhls, 2003; Popper, 2008
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Forslag videre arbeid i forberedelsesfasen 2019
Grunnlag til forprosjektfasen i 2020 (reguleringsplaner, programmering og helhetlig prosjektering)
«Problemet med
samarbeid er at folk ikke
vet hva som foregår i de
andre fagmiljøene»

«Det er viktig at alle
som skal inn i dette
involveres tidlig, slik
at man får delta i
prosessen underveis»

«Hvor konkret er
det som
presenteres?»

4) Behovs- og risikoanalyser –
liste med mulige feil som må
unngås

2) Styrking av kjennskap til
hverandres fagmiljø
à Tverrfaglige møter
1) Status og organisering av
det kommende arbeidet og
utnevnelse av «KAMDkoordinatorer»/arbeidsgruppe
àFellesmøte

5) Utforming av kriterier,
prinsipper og kvalitetskrav for
bygg og organisasjons-struktur

3) Kartlegging behov og ønsker
à Workshops (både
tverrfaglige og innad i
instituttene)

à Arbeidsgrupper

à Arbeidsgrupper

«Vi må ha en workshop
som må kartlegge de
femti største feilene vi
må unngå»

«Vi må ha en god
utredning på hva vi vil
ha. Dette vil gi eierskap
og dette må tidlig på
bordet.»

Kontinuerlig informasjon: Informasjonsside på nett og fellesmøter (KAMD-koordinator og ledelse)
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Intervjuguide
1.

Hva ønsker dere å få til med KAMD som er nytt og annerledes?
(samlokalisering, samarbeid, tverrfaglig samarbeid, utvikling, nyskaping m.m.)

2.

Hva er deres arbeidsoppgaver og relasjoner/samarbeidspartnere i dag? (dagens arbeidspraksis)

3.

Hvilket potensiale for samarbeid og nyskaping med andre kan oppnås gjennom KAMD – relatert til kjerneoppgavene?
(fremtidens praksis innen forskning, undervisning, kunstnerisk virksomhet og utviklingsarbeid, innovasjon og nyskaping, og formidling og kommunikasjon)

4.

Hvilke trender mener dere vil påvirke hva KAMD skal være? Har dere litteratur/referanser som dere vil anbefale?

5.

Hva mener dere fremmer og hemmer utvikling av kjerneoppgavene?
(organisasjonskultur, ledelse, identitet, struktur, motstand mot endring m.m.)

6.

Hvordan kan KAMD fremme og profilere deres disipliners utvikling: 1) internt i KAMD, og 2) samarbeid med andre fagmiljø ved NTNU
(hvilke)?

7.

Hvilke aktiviteter ønsker dere at skal virke sammen i KAMD?

8.

Hvilke aktiviteter mener dere bør ha god kontakt med andre deler av campus og byen? (KAMD som knutepunkt i bycampus)

9.

Hva oppfatter dere er mål og strategi for KAMD - og for ditt fakultet/institutt (er målene omforent?)

10.

Hva mener dere er de viktigste suksesskriteriene for å nå mål og strategi for KAMD?

11.

Er det noe dere vil tilføye til slutt?
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