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1.A. Nemendamiðað nám 1.B. Náms- og starfsráðgjöf 1.C. Þverfaglegt nám 1.D. Þróun kennsluaðferða í listum 1.E. Þróun námsframboðs 1.F. Nám og tengsl við umheiminn

Áhersla er lögð á lýðræðislega aðkomu nemenda að þróun og 
mótun náms. Stefnt er að því að auka sjálfstæði nemenda í vali á 
aðferðum og efnistökum, m.a. með auknum tengslum við 
fagvettvang. Komið er til móts við ólíkar þarfir nemenda, s.s. með 
þróun og innleiðingu raunfærnimats.

Stuðningur námsráðgjafa við nemendur verður 
aukinn með frekari ráðgjöf, fræðslu og þróun 
úrræða. Starfsráðgjöf fyrir nemendur sem eru að fóta 
sig á fagvettvangi verður efld. 

Samstarf akademískra starfsmanna og nemenda verður styrkt 
þvert á deildir skólans. Tengsl kennslu, listsköpunar og 
rannsókna innan ólíkra fagsviða verða efld. Lögð verður áhersla 
á aukið samstarf við önnur fræðasvið.

Listaháskólinn verður áfram leiðandi í þróun 
kennsluaðferða í listum og akademískum starfsmönnum 
veittur frekari kennslufræðilegur stuðningur. 

Hafin verður kennsla í kvikmyndagerð. Umhverfi meistaranáms verður 
styrkt þvert á skólann með hugmyndafræðilega samlegð í huga. 
Undirbúningur verður hafinn að doktorsnámi á fræðasviði lista.

Nám og kennsla miðast að því að styrkja tengsl staðbundins 
samhengis og alþjóðlegs umhverfis lista og menningar. 
Hæfni nemenda til að takast á við verkefni og áskoranir í 
alþjóðlegu og fjölmenningarlegu umhverfi verður efld. Lögð 
verður áhersla á að fjölga tækifærum til þátttöku í 
alþjóðlegum verkefnum.

Nemendur komi að gerð hæfniviðmiða, þróun námsskrár 
og kennsluáætlana. Nemendur verði hafðir með í ráðum 
varðandi skipulag, kennsluaðferðir og námsmatsaðferðir. Starfshlutfall námsráðgjafa aukið  

Samstarf kennara og fagstjóra þvert á deildir aukið, 
m.a. með því að snertifletir milli deilda séu nýttir í 
auknu mæli og markviss s.s. Hugarflug, kennarakaffi 
og fagstjórafundir.

Stuðlað verði að aukinni fjölbreytni kennsluaðferða. 
Kennsluaðferðir kortlagðar og miðlað innan LHÍ.  
(Kennsluaðferðir séu fjölbreyttar og stuðli að aukinni 
virkni nemenda, m.a. með hópavinnu, vinnustofum, 
nemendakynningum, virku samtali og 
jafningjanámi.)

Undirbúningur við stofnun kvikmyndadeildar: Stofnaður 
stýrihópur; samráð við vettvanginn (ráðningar, aðstaða og 
búnaður; samstarf við fagvettvang; samstarf innan skólans; 
innihald náms (brautir?); húsnæði). Mótun námsskrár. 
Verkefnastjóri. Hafin verður kennsla í kvikmyndagerð 2020. Alþjóðasvið

Þróun og innleiðing raunfærnimats
Sýnileiki og aðgengi að námsráðgjafa verði 
eflt. Samþætting kennslu, listsköpunar og rannsókna efld

Akademískum starfsfólki veittur stuðningur við 
endurskoðun og þróun á kennsluaðferðum. 
(námskeið í kennslufræði, kennarakaffi, móttaka 
nýrra kennara, 

Umhverfi meistaranáms styrkt þvert á skólann. Kannaður verður 
grunnur fyrir stofnun einnar meistaranámsdeildar.

Sjálfstæði og ábyrgð nemenda á námsframvindu aukin 
með fræðslu og stuðningi.

Hópráðgjöf, fræðslu og frekari þróun á 
stuðningskerfi fyrir nemendur með sértæka 
námsörðugleika. Nám á verkstæðum samþætt námi Undirbúningur hafinn að doktorsnámi

Viðhorf nemenda frá upphafi náms kannað og eftirfylgni 
aukin (viðhorfskannanir, fundir deildarforseta og fundir 
rektors)

Kynning á fjölbreyttum starfsmöguleikum og 
starfumhverfi aukin. Stundaskrá samræmdar

Nýjar námsbrautir á meistarastigi: Sýningagerð (2019), Listmiðað 
kennaranám (2019), meistaranám í arkitektúr (2020), 
Tónlistarfræði (20XX), Leikskáld (XX), Búningahönnun (XX), 
Leikhúsfræði (XX)

Nemendur efldir til þátttöku í starfsemi skólans og veittur 
til þess fræðsla og stuðningur. 

Stuðningur	þróaður	fyrir	nemendur	sem	búa	
við	sértækar	aðstæður Þverfaglegt nám skilgreint

Kennarar hljóti þjálfun í gerð kennsluáætlana og 
hæfniviðmiða Aukið verði við þverfaglegt námsframboð
Nemendur og kennarar fræddir um nemendamiðað nám
Tengsl aukin við fagvettvang: Efla tengsl nemenda við 
Bakland LHÍ og Hollnemafélagið.
Tengsl aukin við fagvettvang: Kortleggja starfsnám og 
tengsl við fagvettvang á námsbrautum. 
Nemendur taki þátt í að efla sitt námssamfélag og hlúi að 
nemendum með ólíkar þarfir
Námsþjónusta	efld	(viðbótar	starfshlutfall)
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2.A. Tryggt verði nauðsynlegt fjármagn 2.B. Efling rannsókna 2. C. Miðlun rannsóknarafraksturs 2.D. Samþætting rannsókna og kennslu 2. E. Efling bókasafns- og upplýsingaþjónustu 

Áhersla verður lögð á að aukið fé fáist til rannsókna til að styrkja 
innviði og auka þekkingarsköpun á fræðasviði lista. Aukinn 
stuðningur verður veittur við gerð umsókna í opinbera 
samkeppnissjóði. 

Stoðþjónusta við akademíska starfsmenn verður efld 
og innri samkeppnissjóðir skólans styrktir. Innleitt 
verður formlegt matskerfi rannsókna við ákvörðun 
rannsóknarhlutfalla og rannsóknarleyfa. Innra 
skipulag og umgjörð rannsókna verður styrkt með 
tilliti til samlegðar þvert á greinar. Lögð verður aukin 
áhersla á þátttöku í alþjóðlegum rannsóknum.

Tryggður verður farvegur fyrir birtingu á viðurkenndum 
vettvangi og samstarf um miðlun og varðveislu listrannsókna 
verður aukið. Komið verður á fót miðlægu rannsóknarsetri.

Kennsla og námssamfélag mótist í auknum mæli af 
rannsóknum og sérþekkingu akademískra starfsmanna. 
Verkstæði, tækniver og vinnustofur verða efldar sem 
vettvangur rannsókna og nemendur fá aukna 
rannsóknarþjálfun.

Tryggð verður viðeigandi varðveisla rannsóknarverkefna auk þess sem 
mótuð verður stefna um opinn aðgang að rannsóknarniðurstöðum. 
Aðgengi að rafrænum heimildum verður aukið. Komið verður á fót ritveri 
og undirbúningur hafinn að stofnun efnissafns. 

Fjölga umsóknum í opinbera samkeppnissjóði Rannís 
með frekari stuðning við þróun verkefna og umsóknaskrif.

Þjálfun akademískra starfsmanna í faglegum 
vinnubrögðum á sviði rannsókna m.a. með 
námskeiði.

Skapa farveg fyrir birtingu á sérhæfðum 
listrannsóknavettvangi eins og Journal of Artistic 
Research og með stofnanaaðild að 
rannsóknargagnagrunni Society for Artistic Research. 

Efla verkstæði, tækniver og vinnustofur sem 
rannsóknavettvang

Tryggja viðeigandi varðveislu rannsóknarverkefna í SAR 
rannsóknargagnagrunni og photowear. 

Samstarfsmöguleikar	við	stofnanir	og	fyrirtæki	kortlagðir	
m.t.t.	þátttöku/aðkomu	að	rannsóknum.

Rannsóknarsjóður verði styrktur og hafi 
hækkað um XX% 2022. 

Auka samstarf við viðurkenndan vettvang skv 
skilagrein rannsóknarnefndar við miðlun listrannsókna, 
(ritrýndur vettvangur, lista- og menningarstofnanir). Styrkja rannsóknaþjálfun nemenda á meistarastigi

Stofna efnissafn (stofnaður stýrihópur til samtals við hagaðila í 
atvinnulífi)

Leitað	verði	í	erlenda	rannsóknarsjóði.

Unnið verði að öflugu tengslaneti við erlenda 
háskóla og rannsóknastofnanir; stuðlað að 
alþjóðlegu samstarfi um rannsóknir og unnið 
að styrkumsóknum í samstarfi við erlenda 
aðila. 

Auka útgáfustarfsemi með eflingu Útgáfusjóðs
Tengja rannsóknarverkefni akademískra starfsmanna 
við kennslu í rannsóknatengdu meistaranámi. 

Mótun	verður	stefna	um	opinn	aðgang	að	
rannsóknarniðurstöður.	Rafrænar	heimildir	

Rannsóknahlutföll og rannsóknaleyfi verði 
veitt úr frá rannsóknavirkni/niðurstöðu 
rannsóknarmats. Leiðir útfærðar í akademíska 
rammanum og samningum.

50% starfshlutfall við rannsóknarsetur (GKR)
Hvetja til og skapa umhverfi og aðstæður til 
akademískra gestastarfa og hýsingar nýdoktora.

Aðgengi	að	rafrænum	heimildum	verði	aukið	með	SAR	
rannsóknargagnagrunni,	photowear	og	vefriti

Rannsóknarsetur rekið í tengslum við rannsóknartengt 
(sameiginlegt) meistaranám Stefna	um	opinn	aðgang	að	rannsóknarniðurstöðum:	SAR	

gagnagrunnur,	stefna	um	vefrit	

Aðgengi	að	rannsóknarniðurstöðum	aukið	með	vefriti
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3.A. Samstarf við innlenda og erlenda aðila 3.B. Þróun listnáms 3.C. Aðgengi að starfsemi Listaháskólans 3.D. Miðlun á starfi skólans 3.E. Opni Listaháskólinn

Tengsl við núverandi samstarfsaðila verða styrkt auk þess sem 
efnt verður til nýs samstarfs. Þannig verður tekist á við nýjar 
áskoranir og stuðlað að gagnkvæmri miðlun og sköpun þekkingar. 

Áhersla verður lögð á gildi listkennslu og listnáms í 
samfélaginu, m.a. í gegnum rannsóknir og 
þróunarverkefni á fagvettvangi. Listaháskólinn er 
leiðandi í umræðu um listnám og styrkir aðkomu 
allra skólastiga að samvinnunni.

Lögð er áhersla á bætt aðgengi að Listaháskólanum og að það 
verði óháð þáttum sem greinir fólk að. Veitt verður nánari 
innsýn í starfsemi skólans með opnum vinnustofum og 
stuttum námskeiðum sem höfða til ólíkra hópa samfélagsins. 

Verkum nemenda, ásamt rannsóknum og sérfræðiþekkingu 
skólans, verður miðlað í auknum mæli. Unnið verður að því 
að auka fjölbreytileika miðlunar.

Opni Listaháskólinn þróist áfram sem símenntunarleið í samráði við 
starfandi listamenn og kennara. Námskeiðum fyrir skilgreinda markhópa 
verður fjölgað.

LHÍ byggi áfram upp tengsl við aðrar menntastofnanir og 
skapandi starfsgreinar

Listaháskólinn sé virkur í umræðu um listnám 
og stuðli að aðkomu allra skólastiga að 
samtalinu, samstarf við félag listgreinakennara 
verði formgert og stefnt að tveimur 
samkomum á ári. 

Skilgreindum samfélagshópum veitt nánari innsýn í 
starfsemi skólans í opnum vinnustofum og stuttum 
námskeiðum. Stefnu Opna LHÍ verði fylgt til að auka 
aðgengi ólíkra hópa m.a. vegna búsetu, uppruna, 
fötlunar eða félagslegra aðstæðna. 

Áhersla lögð á miðlun í formi vefrits, upptökum og 
streymi frá viðburðum. Tækjakostur efldur og 
varðveisla efld.

Fjölgun námskeiða sem mótuð eru sérstaklega fyrir Opna LHÍ 
með skilgreinda markhópa í huga t.a.m. landsbyggðinni og fatlaða 
einstaklinga. (3.C)

LHÍ byggi áfram upp tengsl við aðrar menningarstofnanir 
og samstarfsnet um verkefnamiðað samstarf, miðlun á 
verkum nemenda og framþróun lista í gegnum rannsóknir. 

Aukin miðlun á rannsóknum, verkum 
nemenda og sérfræðiþekkingu  (2.C, 2.D.)

Aðgengi fjölbreyttra samfélagshópa sé aukið 

Kynningarstarfsemi	skólans	stórefld
Almenningi gert kleift að sækja sér menntun og/eða tómstundir til 
Opna LHÍ

LHÍ byggi áfram upp tengsl við stofnanir, fyrirtæki og 
sérfræðinga um rannsóknir og nýsköpun, m.a. með 
efnissafni. Efla samstarf við Bakland og Hollnemafélag

Listaháskólinn tengist ólíkum samfélagshópum í 
fjölbreyttum listverkefnum.

Opni LHÍ sé efldur sem endurmenntunarleið í samráði við 
starfandi listamenn og kennara.

LHÍ byggi áfram upp tengsl við menningarsetur um allt 
land með verkefnamiðuðu samstarfi, m.a. með 
listkennsludeild og opna LHÍ.

Félag listgreinakennara sé aðili að Baklandi 
LHÍ

Samfélagshópar skilgreindir, áherslur, aðgengi að 
listnámi. 

Stofnaður stýrihópur til að efla Opna LHÍ
Námsstyrkir, (samspil nokkurra þátta), stefna mótuð
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4.A. Undir einu þaki 2022 4.B. Fjárhagslegar stoðir styrktar 4.C. Starfsumhverfi og starfsþróun 4.D. Jafnrétti að leiðarljósi 4.E. Stjórnunarhættir styrktir 4.F. Gæði í skólastarfi

Styrking og þróun innviða miðar að samþættingu skólastarfs og er 
liður í sameiningu skólans í eitt húsnæði. 

Stefnt er að því að skólinn verði fullfjármagnaður og 
fjármögnun verði með sambærilegum hætti og í 
norrænum samanburðarskólum. Mótaður verður 
rammi um samstarf við bakhjarla og unnið að 
aukinni sókn í samkeppnissjóði. 

Lögð er áhersla á hvetjandi og heilsueflandi starfsumhverfi, 
góðan starfsanda og umhverfisvænar og sjálfbærar lausnir. 
Stuðningur í starfi verður aukinn og fjölbreyttir möguleikar til 
starfsþróunar mótaðir, m.a. með starf í fjölbreyttu og 
alþjóðlegu umhverfi í huga.

Stuðlað verður að fjölbreyttum nemenda- og 
starfsmannahópi. Húsnæði verður aðgengilegt öllum og 
styður til jafns við þarfir allra listgreina. Listaháskólinn verði 
jafnlaunavottaður vinnustaður.

Stuðningur við stjórnendur verður aukinn á sviði reksturs og mannauðs. 
Starfsáætlanir verða hluti af vinnulagi hjá stjórn, ráðum, nefndum og 
sviðum. Lögð er áhersla á að forgangsröðun verkefna sé skýr og ákvörðuð á 
ábyrgan hátt.

Mótuð verður gæðastefna og gæðakerfi með hliðsjón af 
alþjóðlegum viðmiðum og innleitt með lýðræðislegri 
aðkomu starfsfólks og nemenda. 

Þróun og efling innviða miði að samþættingu skólastarfs 
og sé liður í sameiningu skólans í eitt húsnæði. 

Fjármögnun skólans verði sambærileg við 
fjármögnun norrænna samanburðarskóla 

Stuðningur við kennara í akademískum vinnubrögðum

Stuðlað verði að fjölbreyttum nemenda og 
starfsmannahópi og þess gætt að hvergi halli á í 
umsóknar-, inntöku- og ráðningarferlum Stefnur deilda og sviða endurnýjaðar með tilliti til stefnu LHÍ

Innleiðing nýrra vinnubragða til að nýta 
hugmyndafræðilegan ávinning við sameiningu húsnæðis. 

Rammi mótaður um samstarf við fjárhagslega 
bakhjarla. 

Stuðningur við umsóknir í rannsóknar- og 
starfsþróunarsjóði

Húsnæði verði aðgengilegt öllum og styðji til jafns 
við þarfir allra listgreina

Starfsáætlanir og starfsreglur verði hluti af vinnulagi hjá stjórn, 
ráðum og nefndum. 

Þróun á kerfum skólans miði að því að ná fram sem bestri 
nýtingu á rýmum og búnaði. 

Unnið verði að aukinni sókn í 
samkeppnissjóði. 

Unnið verði gegn óæskilegu álagi, t.a.m. Með aukinni 
verkefnabundinni teymisvinna.

Mótaðar verði viðhorfskannanir sem mæla upplifun 
nemenda og taka mið af ólíkum aðstæðum þeirra

Stuðningur við stjórnendur aukinn varðandi rekstur og mannauð. 

Umsjón og þjónusta tækja og kerfa skólans verði tryggð. 

Fagmennska í fjársýslu efld með það að 
markmiði að koma í veg fyrir hvers konar 
sóun. Horft er sérstaklega til rafrænna lausna, 
ábyrgra áætlana, skilvirkni í rekstri og 
traustrar fjármögnunar. Mótun og innleiðing heilsustefnu Forgangsröðun verkefna sé skýr og ákvörðuð á ábyrgan hátt. 

Unnið verði að aukinni skilvirkni með rafvæðingu ferla. Kerfi þróað sem veitir miðlæga yfirsýn á rekstrarþætti.Viðbragðsáætlun mótuð vegna eineltis og áfalla. 
Samráðsferli og samþykktir fyrir reglur og ferla gert skýrt og 
aðgengilegt.

Innleiðing viðbragðsáætlunar vegna kynbundinnar og 
kynferðislegrar áreitni og ofbeldi. 

Mótaður verði rammi um reglubundna endurskoðun á reglum og 
ferlum innan skólans. 

Móttaka nýrra starfsmanna efld og stuðningur aukinn í 
formi starfsþjálfunar. Aukin áhersla verði á innleiðingu og eftirfylgni. 
Umhverfi til starfsþróunar verði hvetjandi, markviss og 
gagnsemi skýr. Starfsfólk hvatt til alþjóðlegs samstarfs 
sem liðar í starfsþróun og aukin fjárfesting í 
starfsþróunarsjóðum. 
Endurskoðun á hlutverki fagstjóra
Bætt starfsumhverfi stundakennara: mótaður verði 
rammi fyrir verklag kennara og stuðningur aukinn.  
Tæknifærni starfsfólks aukin.
Mótun og innleiðing umhverfisstefnu sem hefur 
sjálfbærni og aukinn skilning á vistkerfi að leiðarljósi.
Mótaðar aðgerðir til að draga úr sóun og hvatt ábyrgrar 
efnisnotkunar. 
Hvatt verði til notkunar á umhverfisvænum 
samgöngumáta. 
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