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DA/lb

Billedkunstskolerne har modtaget "Synteses" skrivelser af 13. og 

15. april 1994 om de afgivne udtalelser i forbindelse med 

"Synteses" ansøgning om stillingen som professor i billedhug

gerkunst .

Som formand for det fagkyndige udvalg vedrørende ovennævnte 

stilling må jeg efter samråd med udvalgets sekretær, der tillige 

rådgiver Billedkunstskolerne, herunder det fagkyndige udvalg, i 

juridiske spørgsmål, fastholde, at stillingsopslaget udelukker, 

at stillingen kan besættes med et kollektiv. Jeg henviser i denne 

forbindelse til vedlagte kopi af stillingsopslaget, hvoraf det 

tydeligt fremgår, at stillingen er en tjenestemandsstilling i 

lønramme 37, som ønskes besat på tjenestemandslignende vilkår, 

hvilket ikke er muligt for et kollektiv bestående af 9 personer.

Jeg har på denne baggrund fremsendt det fagkyndige udvalgs 

indstilling uændret til Billedkunstskolernes rektor med henblik 

på behandling i fagrådet den 6. maj 1994. Flere medlemmer af det 

fagkyndige udvalg, herunder jeg selv, fandt imidlertid tanken om 

at lade et kunstnerkollektiv varetage undervisningen på en 

afdeling/skole på Billedkunstskolerne spændende. Jeg har derfor 

henstillet til rektors overvejelse, hvorvidt fagrådet ved en 

senere lejlighed, hvor der skal tages stilling til besættelse af 

en ledigbleven professorstilling, burde drøfte alternative 

løsninger, f.eks. at lade et kollektiv varetage undervisningen i 

en periode.
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Det kan oplyses, at "Synteses" skrivelser af 13. og 15. april vil 

blive sendt til fagrådet tillige med det fagkyndige udvalgs 

indstilling med henblik på fagrådsbehandling den 6. maj 1994.

./. En liste over ansøgerne vedlægges.

Med venlig hilsen

formand for det fagkyndige udvalg


