Praksisplass 2021

Stavanger kommune – Smart kunst

Smart kunst-satsingen i Stavanger kommune
Byutvikling: Ny praksis i kommunen sitt planarbeid
For å skape en bedre by å bo i sammen med innbyggerne, ønsker vi å fremme fagfeltet kunst som et
viktig kunnskapsbidrag inn i planarbeidet. For å koble kunstfagene med dagens kompetanse i
kommunene, må vi utarbeide en ny praksis og nye samarbeidsstrukturer.
Prosessen innebærer blant annet å etablere forståelse av planarbeid, hvordan man tenker rundt kunst
og kunstnerisk kompetanse, og metoder for hvordan kommunen kan anvende dette i praksis.
Prosjekt Sjøkanten – områderegulering i Hillevåg og Paradis
Avdeling for byutvikling har satt i gang områdereguleringer i bydelen Hillevåg og Paradis. Sammen
med smartbyen og andre avdelinger i kommunen startet de i år Prosjekt Sjøkanten. Formålet med
prosjektet er å samarbeide med ulike kunstnere fra forskjellige kunstfag i løpet av hele
reguleringsprosessen: fra stedsanalyse til innbyggerinvolvering.
Prosjektet er støttet fra KORO, det nasjonale kompetansesenteret for kunst i offentlig rom.
Vi ønsker praktikanter fra UiS til å bidra til gjennomføringen av prosjektet.
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Praksisplass på Prosjekt Sjøkanten høsten 2021
▪

Typiske arbeidsoppgaver: planlegge og gjennomføre workshoper i prosjektet, følge opp partnere
og leveranser i forhold til tidsplan, bidra med ideer til og gjennomføre formidling rettet mot media,
innbyggere, politikere og internt i administrasjonen.

▪

Du vil være i et team sammen med Helene, og fungere som hennes makker. I tillegg kommer du til
å samarbeide med arkitekter, planleggere, kunstnere og produsenter.

▪

Om restriksjoner og pandemisituasjon tillater det, ser vi for oss at du til avtalte dager deler
arbeidsplass på Herbarium i Stavanger sentrum. Siden arbeidet er veldig fleksibelt, blir det ikke
fast kontorplass i Stavanger kommune sine lokaler, men litt spredt rundt. Alt etter hva som kreves
for å gjøre jobben.

▪

Du må ha eget datautstyr og mobil, og det er veldig praktisk med egen sykkel. Noen ganger har vi
møter på Hillevåg, andre ganger på Nytorget.

▪

Det forventes at du tar ansvar og evner å gjennomføre arbeidsoppgavene selvstendig, men det er
alltid velkomment å spørre om råd, snakke med kolleger i og utenfor smartbyen.

▪

Er du åpen, nysgjerrig og tar initiativ? Liker du å lære, takler du å ikke alltid ha kontroll og vite svaret
på forhånd, ja, da synes vi du skal søke om praksisplass hos oss!

