
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møde i Studienævnet for Musik 8/16 - d. 21. september 2016 
 
 
 
21. september 2016   Ref.: crc J.nr.: 8/16 - Captia: 2016-017-00008 
 
 
Til stede:  
 
Mads Walther Hansen, VIP, (MWH) 
Anders Bonde, VIP, (AB) 
Maia Lundqvist Holm, studerende (MLH) 
Sara Scully, observatør, studerende (SS) 
Jonas Peter Hammer, studerende (JPH) 
 
Connie Rørbæk Christophersen, sekretær, (CRC) 
 
 
Gæster: 
 
Winnie Ritterbusch, skolesekretær CAT-Skolen, (WR) 
 
 
Fraværende med afbud: 
 
Ole Izard Høyer, observatør, VIP, (OIH) 
Falk Heinrich, studieleder CAT-Skolen, (FH) 
Marie Bylov Nielsen, observatør, studenterstudievejleder, (MBN) 
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3. Studiemiljøundersøgelse v/WR (bilag vedhæftet) 
 

4. Festudvalg, retningslinjer for afvikling af fester v/MWH (bilag vedhæftet) 
 

5. Nyt fra rummanden v/JPH 
 

6. Status Musikkens Hus v/MWH 
 

7. Meddelelser og forespørgsler 

 Særlig prøveforanstaltning vedr. Færdighed og Performance 1 Klaver for tomplads v/MWH 

 Ansøgning vedr. lokale 

 Planlagte og kommende gæsteforelæsninger 
 

8. Evt. 
  



1. Godkendelse af dagsorden 

Ekstra bilag til punkt 3 og 4 er tilføjet. 
Dagsorden godkendt.  
 

2. Status på semesterstart v/MWH 

Der er optaget 5 studerende på den 1-faglige kandidatuddannelse, 3 studerende på den 2-faglige 
kandidatuddannelse. 
 
Der er optaget 27 studerende på bacheloruddannelsen.  
Der er optaget 1 sidefagsstuderende. 
 
Alle er mødt til studiestart. 
 
Semestret er godt i gang. Der er positive tilbagemeldinger fra studerende, RUS turen forløb succesfuldt og 
intromødet var velbesøgt. 
 
Der er dog pt. udfordringer mht. 2 undervisere vedrørende performancefag, hvor der ikke har været respons. 
MWH undersøger andre løsninger. 
 

3. Studiemiljøundersøgelse v/WR (Bilag vedhæftet) 

Studiemiljø er kommet i særlig fokus ifm. institutionsakkrediteringen, derfor har Aalborg Universitet 
iværksat en ekstra studiemiljøundersøgelse, hvor Studienævnet skal kommentere undersøgelsens 
resultat vedrørende Musik. 
 
Undersøgelsen blev gennemgået og bearbejdet. Overordnet er målingerne gode for Musiks 
vedkommende. Der er ligeledes indkommet gode kommentarer. 
 
CAT Skolen (WR) samler kommentarer og bemærkninger samt udfærdiger den endelige redegørelse 
til fakultetet. 

 

4. Festudvalg, retningslinjer for afvikling af fester v/MWH (Bilag vedhæftet) 

MWH har på vegne af studienævnet udarbejdet retningslinjer for afvikling af fester.  
Festudvalget har givet samtykke til retningslinjerne. 
Der blev afholdt fest for nye studerende i sidste weekend, hvilket forløb uden problemer. 
 
Der er desuden udarbejdet fælles regningslinjer for brugen af studenterlounge på 3. etage til brug for 
Musik og Musikterapi. 
Studenterloungen er dog endnu ikke færdig til brug, forventes klar til i nær fremtid. 
 
Begge bilag ang. retningslinjer offentliggøres for studerende via Moodle. 
 

5. Nyt fra rummanden v/JPH 

Der er ønske om at få en ekstra rummand, en studerende fra 1. semester ønsker at varetage 
opgaven. MWH undersøger hvorvidt det er en mulighed. 



Arbejdsmængden ifm. Musikterapis indflytning har været stor, da indflytning af instrumenter også 
kræver omrokering af Musiks lokaler etc. 
Bl.a. på den baggrund er der ønske om at funktionen varetages af 2 personer. 
 
Der er foretaget ændringer i depotet, hvor hylder er sat op. Både Musik og Musikterapi benytter 
depotet fremadrettet. Festudvalget har fået udpeget nogle få hylder til opbevaring. 
 
Der er indkøb en del nyt udstyr, som forventes på plads i den nærmeste tid. Ligeledes er der 
igangværende reparationer af udstyr. 
 

6. Status Musikkens Hus v/MWH 

Der er planlagt en fælles dag med arrangementer for både Musik, Musikterapi og Konservatoriet i 
Musikkens Hus. Dagen er holdt skemafri for alle semestre. 
Arrangementet varetages af studerende fra de 3 områder. Dagen indeholder forskellige workshops 
indenfor de 3 enheder og arbejdsområder. 
Arrangementet afvikles d. 13. oktober 2016 og er planlagt for at skabe et voksende studiemiljø. 
 
MWH har indkøbt udsmykning af gangene i form af plakater, hvilket har givet mange positive 
tilkendegivelser.  
 
Der er lejermøde i Musikkens Hus d. 11. oktober 2016. 
 
Der har været problemer støvgener i lokaler på 5. etage, disse skulle være udbedret, hvorfor der i 
efteråret er planlagt undervisning i lokalerne. 
Tilbagemelding er dog at der stadig opleves problemer. Vi ser tiden an. 

 

7. Meddelelser og forespørgsler 

 Særlig prøveforanstaltning vedr. Færdighed og Performance 1 Klaver for tomplads v/MWH 
   MWH undersøger, hvorvidt der kan foretages fjernundervisning i klaver. Desuden træffes der 

nærmere aftale angående eksamensafvikling. 
 

 Ansøgning vedr. lokale 
Studerende har ansøgt om brug af specialelokale ifm. tidlig start på specialesemester. 
Studienævnet imødekommer ansøgning og giver studerende besked. 

 

 Planlagte og kommende gæsteforelæsninger 
Der er planlagt gæsteforelæsning i kurset Kulturlivskundskab, Tim Henman. 
Der er planlagt gæsteforelæsning i kurset Komposition og Lydproduktion, Steven Gelineck 

        Der er planlagt gæsteforelæsning i kurset Musikpædagogisk Teori v/ Erkan Cakmak. 
        Der er planlagt gæsteforelæsning v/ Constantino Oliva. 
    
        MWH opfordrer studerende til at indsamle ønsker til evt. gæsteforelæsere. MLH, JPH og SS 

undersøger forslag på kommende info/debat møder. Forslag bedes indsendt til MWH senest uge 
41. 



 

8. Evt. 

Der er aftalt Aftagerpanelmøde d. 17. november 2016 kl. 17.00-20.00. 
 

  



AKTIONSLISTE 2016  
 

Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført 

Årshjul for uddannelsen mk og crc  

Der udarbejdes 

forslag til 

præsentation for 

sn / overført fra 

2015 

   

 

Etablering af elevforening samt 

årlige tilbagevendende 

arrangementer med 

dimittender 

 

SN  2/15  

 

Tjek af samarbejdet med Den 

Rytmiske i Nordkraft - 

beløbsstørrelse samt antal 

deltagere 

 

crc  11/15  

 

Ansøgning om dispensation og 

udsættelse af prøver 

 

crc 
Svar sendes til 

ansøger 
01/16  

 

Ændring af enkelte 

formuleringer i Strategi og 

Handlingsplan 

 

mwh/crc 

Opdateringer 

sendes til CAT 

Skolen (WR), som 

varetager 

opdatering hos 

fakultetet 

02/16   

 

Udvidelse af 

uddannelseskaravanen til 

øvrige Jylland, Fyn og 

Sjælland 

 

SN/CAT Dette undersøges 02/16  

Oprettelse af Facebook 

profil/gruppe for uddannelsen 
SN 

FH undersøger 

muligheder via 

fakultetet 

MBN er ansvarlig 

for oprettelse af 

side 

02/16  

Tilretning af hjemmesiden mwh  02/16  

Tjek på adgang til lokaler SN  02/16  



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført 

 

Opfølgning på evt. ombygning 

af lounge/thekøkken  

 

mwh/crc 
MWH har kontakt 

til instituttet 
02/16  

 

Opfølgning på manglende 

udbedring af støvgener på 5. 

etage 

 

mwh/crc 

crc har rykket 

Aase Andersen i 

uge 17 2016 

02/16  

 

Udgifter ifm. Den Rytmiske i 

Nordkraft 

 

mwh 
MWH tjekker med 

Musikterapi 
02/16  

 

Udmelding af datoer for 

skriftlige afleveringer og 

programlister ifm. 

sommereksamen 2016 

 

crc  03/16  

 

Endelig opsamling af 

semesterevaluering og 

kursusevaluering 

 

mwh/wr  03/16  

Udsmykning af gangarealer mwh/jph 

Der er bevilliget 

penge til indkøb af 

plakater /MWH 

varetager 

03/16  

Ansøgning vedrørende 

eksamensafvikling 
mwh 

Mwh kontakter 

ansøger for 

yderligere info og 

svarer på vegne 

af SN 

03/16  

Fagfordeling efterår 2016 

bearbejdes 
SN  04/16  

 

Ansættelse af RUS tutorer og 

planlægning af RUS tur 2016 

 

mbn/mwh/ 

crc 

Opslag til jobbank, 

ansættelser, 

budget og 

program 

4/16  

 
Ansøgning om ændrede 
prøvebestemmelser 
vedrørende Performance og 
Produktion 
performance. 
 

SN 
Ansøgning er 

godkendt 
4/16  



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført 

 
Ansøgning vedrørende 
korprojekt i efteråret 2016 
Ansøgning vedrørende 
ekstra timer til korprojekt og 
udarbejdelse af dertilhørende 
videomateriale. 
 
 

Mwh 

MWH tager 
kontakt til 
ansøger for 
nærmere 
uddybning og 
videreformidler 
information til 
SN, svar er 
sendt til ansøger 

4/16  

Ansøgning vedrørende 
eksamen i Korledelse og 
lokation 
 

SN 

Ansøgning vedr. 
repertoire til 
eksamen 
imødekommes. 
 
Ønske om 
lokation kan ikke 
imødekommes 
 
svar er sendt til 
ansøger 

4/16  

 
Ansøgning om fremrykket 
eksamenstidspunkt for 
Performancefag  
 

crc 
Svar er sendt til 
ansøger 

4/16  

 
Ansøgning om udlån af 
lydstudier til Musikkens Hus 
ifm. projekt 
 

mwh/crc 
Svar er sendt til 
ansøger 

4/16  

 
Ansøgning om deltagelse af 
ekstra studerende til 
eksamen i Rytmisk 
Arrangement 2 
 

crc 
Svar er sendt til 
ansøgere 

4/16  

Undersøgelse af det 
fremtidige samarbejde ang. 
Artist Corner og udgifter i den 
forbindelse 

mwh 

mwh kontakter 
involverede 
parter for 
nærmere 
information 

4/16  

 
Budgetgodkendelse af RUS 
tur budget 
 

SN/crc 
Svar er sendt til 
ansøgere 

5/16  

 
Køkkenflytning - kontakt til 
tovholder Charlotte 
Hyldgaard 
 

mwh  5/16  

     






Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført 

 
Undersøgelse af hvorledes 
SN’s arbejde kan blive mere 
synlig overfor studerende 
samt større inddragelse af 
studerende i arbejdet 
 

mlh/jph 

Det undersøges 
hvilke ønsker 
der er fra 
studerende, 
punktet 
behandles på 
næste møde, 
udsat da der 
ikke er efterlyst 
ønsker fra 
studerende.  

5/16  

 
Udarbejdelse af notat 
vedrørende 
Uddannelseszoom, 
vejledningstimer ifm. 
feedback på porteføljer etc. 
 

mwh/fh  7/16  

 
Endelig godkendelse af 
semesterbeskrivelser 
vedrørende efteråret 2016 
samt offentliggørelse via 
Moodle/arkiv Captia 
 

mwh/SN/wr 

mwh sender de 
endelige 
beskrivelser til 
godkendelse 

7/16 30/8 2016 

 
Information vedrørende 
valgfaget Repertoire og 
Performance, som ikke 
udbydes til efteråret 
 

mwh  7/16  

 
Offentliggørelse af 
dokumentet Retningslinjer for 
projektvejledning 
 

mwh/crc 
Uploades via 
Moodle/ 
hjemmeside 

7/16  

 
Aftale/udarbejdelse af 
regelsæt for festudvalg 
 

mwh  7/16  

Særlig prøveforanstaltning 
vedr. Færdighed og 
Performance 1 Klaver for 
tomplads 

mwh 

mwh 
undersøger, 
hvorvidt der kan 
foretages 
fjernundervisning 
i klaver.  
Desuden træffes 
der nærmere 
aftale angående 
eksamens 
afvikling 

 

8/16  



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført 

 
Ansøgning vedr. lokale 
 

crc 
Svar er sendt til 
studerende 

8/16  

 
Forslag til kommende 
gæsteforelæsninger 
 

SN 

SN indsender 
forslag til 
kommende 
gæsteforelæsere 
til mwh senest 
uge 43 

8/16 Uge 43 

 
Undersøge hvorvidt det er 
muligt at ansætte ekstra 
rummand 
 

mwh 

Forhøre hos 
Instituttet 
hvorvidt det er 
muligt at 
ansætte 
studerende 

8/16  

 
For referat: Connie Rørbæk Christophersen 
 

 

 

 


