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Tilstede:
Terje Hope
Vanja Løkken Steinbru
Solveig Baalsrud Svoor
Saker som ble tatt opp:
• Budsjett
• Innhold i reisen
• Veien videre
Budsjett:
• Vi snakket om posten vi har fått fra Dori. Ut ifra den forstod vi at vi må trekke ut
materialkostnadene fra budsjettet. Vi må lage ett nytt reisebudsjett som er helt eksakt
for å sende til Dori. Hotell kostnader får vi igjen mot faktura.
• Terje foreslår at de 20.000 som vi har fått i tilskudd fra IU, overføres til fakultetet i
mitt og Solveig sitt navn. Vi bør ta kontakt med Liv Riege om dette.
• Skolen bestiller flybilletter, vi gir beskjed om tidspunkt. Prisene på fly ligger litt lavere
enn vi hadde forventet. Når vi kontakter Liv Riege, ber vi henne bestille flybillettene.
22 99 57 85.
• Det bør opprettes en representasjonskonto, fordi det er på middagene de fleste
kontakter blir knyttet.
Innhold i reisen
• Vi regner med å reise ned 18. november.
• Terje ønsker å besøke skolen for bla. a å danne et bilde av det faglige nivået på
studentene. Han håper å kunne se en slags avgangsutstilling.
• Kvotestudent: Når vi er der nede, skal vi være på utkikk etter en kvotestudent. Denne
studenten må selv søke kvoteplass. Khio har 7 kvote plasser til en 3 års bachelor
utdanning. Helst ser Terje at det er 1 student som blir valgt, fordi da er det lettere for
denne studenten å komme seg inn i et miljø. Han ser også muligheten for å få inn 2
studenter om de er fra 2 forskjellige studierettninger. Dette kan være en interiørstudent
og en grafisk design student. Kvotestudenten burde være en student som siden kunne
tenkt seg å fungere som lærer på ENAV. Vi snakker også om muligheten for at
kvotestudenten går et halvt år norsk kurs før den begynner på skolen. Vi informerer
Victor om kvotestudenten når vi kommer til Maputo.
• Terje ønsker også å besøke de andre skolene som ENAV skal slå seg sammen med.
• Når Vanja og Solveig jobber med studentene i Maputo, ønsker Terje å være med og se
hvordan vi jobber.
• Når vi kommer til ENAV viser vi lysbilder fra Norge og skolen vår.
• Det er interessant å oppleve flere sider av Maputo når vi først er der. Vi skal besøke
flere plasser, for å gi et bredere inntrykk av Maputo. Dette kan også være interessant
for senere elver å gjøre når de reiser.
• Workshopen som Vanja og Solveig lager, blir en slags oppsummering av prosjektet de
har startet i Maputo.
• Vi blir med som Terjes medspillere, ikke som lærere.

Veien videre.
• Dori og Maziar ser for seg at de reiser til Maputo til våren.
• Siden de snakker portugisisk i Mosambik, kan dette bli en utfordring.
• Terje sier den beste måten å starte dette samarbeidet med er med en MA student.
Vanja er interessert i å jobbe med dette i sin MA.
• Fakultetet leter etter en måte å profilere sin MA utdannelse på, og ser på dette
samarbeidet mellom KHiO og ENAV som en mulighet å stadfeste seg ute i Europa. På
denne måten kan man også trekke inn elever fra andre land som er interessert i skolen
vår på grunn av dette.
• Vanja poster kladd av timeplan over turen til de involverte. Hun skal også høre med
Brith Løkken om å søke stipender i Fredskorpset.

Oslo 1. november 2006
Vanja Løkken Steinbru

