Hva vi lykkes med og hvor vi kan arbeide bedre

Referansegruppemøte – oppdaterte
ambisjoner til NMHs strategi

UTKAST Oslo, 29. oktober 2018

Agenda

Prosessen, og hva vi trenger hjelp til
Seks konkrete vurderinger som vi ønsker at dere
kvalitetssikrer
Prosessen videre
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Vi trenger å bli trygge på utgangspunktet før vi ser på nye alternativer
Vi setter ord på hva vi forsøker å oppnå, vi lærer gjennom å se hvor vi lykkes og hvor vi har utfordringer, deretter
tenker vi fritt om alternativer og tar velbegrunnede valg og tar grep slik at virksomheten følger etter.

Dagens plan og strategi
Uttrykke

•

•

•

Hva er vår strategi i dag og i
hvilken grad følges den?
Hva må vi bedre formidle til
våre ulike interessenter?
Hvilke målkonflikter opplever
vi og hva kan vi lære fra
dem?
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Fremtidens strategi

Evaluere

•

•

•

Lykkes vi med de
strategiske målene vi har
satt oss?
Hjelper dagens strategi
oss med å posisjonere
NMH for fremtiden?
Hvilke store muligheter og
trusler setter en ramme
for dagens strategi?

Se alternativene

•

•

•

Tenke kreativt og radikalt
om hvilke alternative
strategier som NMH kan
vurdere
Hva er den fundamentale
verdien NMH skaper og
hvordan utnytte den?
Hva kan vi gjøre for å
redusere usikkerhet?

Skape endring frem mot 2023

Velge

•

•

•

Hvordan kan vi formulere
alternativer slik at vi
unngår
beslutningsvegring?

Utvikle

•

Hvordan skape nok
trygghet for valgene?

•

Hva må vi tro på for at et
retningsvalg skal være
godt?

•

Hvordan kan vi ta vår nye
strategi over til et sett
med gjennomførbare
enkeltinitiativer som til
sammen har nok effekt?
Hva må vi klare å endre
for å implementere en ny
strategi?
Hvor godt forberedt er
organisasjonen på å gå i
en ny retning?

Implementere

•

•

•

Hvordan skape
engasjement og bygge
støtte?
Realistisk tidfesting av
tiltak
Hva må vi følge med på
for å forsikre oss om at
gjennomføringen går som
forutsatt?
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Kilder som inngår i evalueringen

Styringsindikatorer
Kvantitative
mål for
hvordan vi
gjør det

Gruppearbeid allmøte
Trafikklysøvelse og
relevansøvelse med
utgangspunkt i dagens
strategi

Fokusgruppemøter
Til sammen 17 ansatte i
gruppesamtaler på ca.
90 minutter hver
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Risikovurdering
vurdering av
sannsynlighet
og konsekvens
ved ikke å nå
målene
Ledermøtene mm
Enkel temperaturmåling,
samtaler med rektoratet
– samt rapporter og
media

… og dere


Eksterne intervjuer
Seks samtaler med
kritiske venner – Åmås,
Jensenius, Kraggerud,
Røynesdal, Molde
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Utgangspunktet er strategien slik den ligger
I samspill handler om å bevare og fornye NMH

Studenten i front: NMH setter utvikling av studentens
selvstendighet og kunstneriske identitet i front
•
•
•
•
•

Undervisningen kjennetegnes av kvalitet og faglig fornyelse
Studiene bidrar til å utvikle studentens selvstendighet og
kunstneriske identitet
Studiene er tilpasset et musikkliv i endring
Vi styrker og støtter talentutvikling lokalt
Vi rekrutterer nye studentgrupper

Kunst og vitenskap i samspill: NMHs FoU-virksomhet skaper
kunstnerisk og vitenskapelig innsikt og fornyelse
• FoU-virksomheten frambringer resultater på høyt internasjonalt
nivå
• FoU-resultater formidles på sentrale arenaer
• FoU-virksomheten fremmer samspill mellom kunst og vitenskap
• FoU-virksomheten er planmessig og systematisk
• Organiseringen av FoU-virksomheten bidrar til fleksible og
dynamiske miljøer
• Stipendiatene er godt integrert i NMHs virksomhet
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Kultur for samhandling: NMHs kultur fremmer samhandling
og tilhørighet
• Vi fremmer samhandling og deling
• NMH bygger på verdier som fremmer tilhørighet
• Vår organisasjon gir rom for ledelse
I dialog med omverdenen: NMH oppfyller sitt
samfunnsoppdrag i aktiv dialog med omverdenen
•
•
•
•

NMH er en aktiv og relevant samfunnsaktør
NMH er synlig og gjenkjennelig i offentligheten
Vi oppsøker og samhandler med omverdenen
NMH bygger nettverk

Sterke fagmiljøer: NMH har sterke fagmiljøer med tydelig
identitet og vilje til fornyelse
• NMH har internasjonalt ledende fagmiljøer
• Vår organisering fremmer faglig utvikling og kvalitet
• NMH er en attraktiv arbeidsplass
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Tema 1: vi bør ta enda bedre grep om jobbutsiktene for utøvende, klassisk skolerte
musikere (klassisk)

Strategien bør ta mer tak i
studentenes utsikter på
arbeidsmarkedet

Det virker som
studentene er
bekymret

Studentundersøkelsen
(kilde)

NIFU kandidatundersøkelsen
(?)

Faglig stab
opplever
dilemmaet

Kritiske venner er
bekymret

- Ca. 70% får
ikke den
utøverjobben
de ønsker seg»

- For å få jobb
må du ha mer
bredde enn det
de fleste
skaffer seg på
NMH

Gruppebekymring:
Klarer vi å
tilpasse nok til
situasjon –
skreddersydd
nok og tidlig
nok?

Ledergruppen
scorer seg litt
lavt på
«tilpasset
musikkliv i
endring»

En viss skepsis
til studentenes
forståelse av
hva som skal
til for å få
arbeid

- En forståelig
hang til å
dyrke det
spisse /
instrumentet –
men at man
trenger mer

NB: problemet har mange mulige løsninger
© 2018 Deloitte AS
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Tema 2: Vi bør ta spørsmål som synlighet og opinionsdannelse enda mer på alvor

Manglende synlighet og dialog med
omverden er en uutnyttet mulighet

Det virker som vi
ikke bruker
mulighetene

Egne
risikovurdering
er peker på lav
synlighet
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De små
institusjonene
utenfor NMH
opplever at
man av og til
får bli med,
men ikke være
med

Store grupper
føler tilhørighet.
NMH er i
posisjon til å
organisere
musikklivet,
men gjør det
ikke.

MEN

Våre venner
synes vi er
påfallende
usynlige, eks. i
diskusjon om
opphavsrett

Lille Barrat
Due er mer
synlig og
skryter bedre

Det er kanskje
ikke så farlig

Konsertvirksomhet
fungerer

KD er ikke
synlig
bekymret
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Tema 3: Dagens ambisjoner ser ikke ut til å være tilstrekkelige til å sikre kunst og
vitenskap i samspill

Det som til nå har skjedd er
utilstrekkelig til å oppnå «kunst og
vitenskap i samspill» innen 2023

Tegn på litt lite
samspill i egen
organisasjon

Det kan virke
som faglig stab
er litt resignert
(ser for lite
nytte)
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Gruppene:
lykkes ikke, de
to følger ikke
samme logikk,
outsourcet til
stipendiater,
etc.

Våre kritiske
venner er
bekymret

Ledergruppen
scorer våre
forutsetninger
og innsats
ganske lavt

Andelen FoU
utført av
stipendiater –
ser de på
anvendte eller
introverte
problemer?

Renomme og
evne til å
rekruttere
forskere

Tall og indikatorer
ser ikke bra ut

Lave
oppdragsinntek
ter per faglig
årsverk, også
sammenlignet
med andre
kunstfag

Vi bør se på rotårsaker for å komme videre

Egen
risikovurdering
sier manglende
evne til å ta
frem
prosjekter

Svært lave
bidrag fra NFR
per faglig
årsverk
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Tema 4: Praktisk tilnærming til samarbeid
Samarbeid ser ut som å være en uutnyttet mulighet – ikke egentlig et problem
I utgangspunktet har vi skapt den
kulturen vi trenger, men vi savner å
se den i bruk

Vi er selv
bekymret for
samarbeidet

I gruppearbeid
ønsker «alle»
at det skulle
vært mer
tilrettelegging
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Ledelse og
initiativ på
tvers er en
bekymring i
samtaler og i
ledergruppen

Fokusgruppene
sier det er
vanskelig å
arbeide frem
initiativ på
tvers

MEN

Folk fra ulike
deler av
organisasjonen
snakker pent
om hverandre

Det å fokusere
på sitt eget felt
er normen (det
vanlige) og det
som er
nødvendig for
å bli god

Kulturen er
kjempesterk

Innspillmøtene
peker på en
sterk kultur og
masse
«goodwill» for
NMH

Skolen
beholder
lojalitet også
etter at man er
gått ut i
arbeidslivet

… det kan virke som det er pragmatiske grep som skal til

Mange, mange
tegn på en
sunn kultur der
man bryr seg
om hva som
skjer
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Tema 5: Vi lykkes med sterke fagmiljøer og trenger ikke endre planer eller ambisjoner

Fortsett som før – ikke endre mål
eller ambisjoner

Ledelse og faglig
stab virker stolt
og trygg

Vi scorer oss
høyt på evne
til å rekruttere
og beholde folk
innen våre fag
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Gruppesvarene
gir trafikklys
«grønt» og god
oppslutning om
ambisjonene

Våre kritiske
venner er ikke
bekymret

Ja, de har
flinke fagfolk

«… innenfor en
marginal genre,
klassisk
musikk, er de
riktig flinke»

MEN

Det finnes en del
bekymring

En viss
bekymring for
fornyelsen –
både hos
interne og
eksterne

En bekymring
for om man får
nok gjensidig
befruktning
(små brøker)

Et spørsmål
om det er folk
eller miljøer
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Tema 6: Fornyelse er en kontinuerlig kilde til bekymring – det er slik det bør være

Vi ønsker å fornye oss, men er
dedikert til å beholde kvalitet

Kvalitetsfokuset
står sterkt
(bevare)

Få eksempler
på at vi har
gått oss vekk i
hype og
døgnfluer
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Vi leter aktivt
etter nye
studentgrupper,
men
forbeholder oss
retten til å
velge de flinke

MEN

Vi har lykkes
med å beholde
fokuset på
kvalitet – som
forutsetter
kontinuitet

Eksterne lurer
på om vi vet
hva som skal
til for å
overleve i dag
(skjønner vi
endringen)

Det finnes en del
bekymring, ikke
minst eksternt

NMH 2018 er
forbløffende
likt NMH 1998

Fortsatt i det
vesentlige en
institusjon for
klassisk
musikk – en
marginal genre

Ikke nye
studentgrupper
ennå
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Fagfornying – observasjoner fra dialogmøtene

Flertallsidentiteten
dominerer
veldig (smal)

Stiavhengighet
– det som var
blir reprodusert
– for eksempel
ved
rekruttering

Engelsk bachelor
– illustrerer at
endringer er litt
komplisert

Ingen lett sak å lede
endring / innovasjon

Mange nok ber
om de vi
allerede har
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Prioritering og resultat – er dette bildet i tråd med referansegruppens oppfatning?
Lykkes som solid og tradisjonsrik – søker fornying men med begrunnet forsiktighet
Lykkes godt
Essensielt
Kan true vår
overlevelse

Viktig

Forskjellen på
god og
fremragende
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Kan bli bedre

•

Undervisningen kjennetegnes av kvalitet [… og faglig
fornyelse]

•

Studiene er tilpasset et musikkliv i endring

Studiene bidrar til å utvikle studentens selvstendighet
og kunstneriske identitet

•

Undervisningen kjennetegnes av [kvalitet og] faglig fornyelse

•

•

Vi rekrutterer nye studentgrupper

•

NMH har internasjonalt ledende fagmiljøer

•

Vår organisering fremmer faglig utvikling [og kvalitet]

•

NMH er en attraktiv arbeidsplass

•

Vår organisasjon gir rom for ledelse

•

NMH bygger på verdier som fremmer tilhørighet

•

Vi oppsøker og samhandler med omverdenen

•

NMH er synlig og gjenkjennelig i offentligheten

•

Stipendiatene er godt integrert i NMHs virksomhet

•

Organiseringen av FoU-virksomheten bidrar til fleksible og dynamiske miljøer

•

Vi fremmer samhandling og deling

•

FoU-virksomheten frambringer resultater på høyt internasjonalt nivå

•

Vår organisering fremmer [faglig utvikling og] kvalitet

•

FoU-virksomheten er planmessig og systematisk

•

FoU-virksomheten fremmer samspill mellom kunst og vitenskap

•

NMH er en aktiv og relevant samfunnsaktør

•

NMH bygger nettverk

•

FoU-resultater formidles på sentrale arenaer

•

Vi styrker og støtter talentutvikling lokalt
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Prosessen videre

• Spilles inn til styremøte i mars 2019
• Nytt referansegruppemøte 6. desember, for å diskutere hvilke tiltak vi kan sette inn der vi opplever at det er for stor avstand mellom hva strategien
leverer og der vi burde være
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