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Onsdag d. 15. februar 2017 kl. 10.30-12.30 i lokale 468 - mødelokalet (4. etage) - Musikkens Hus
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde

3.

Synergi-arrangementer 2017 – afrapportering fra husmøde 7. februar v/MWH

4.

Sygemeldinger og frafald – drøftelse af struktur og arbejdsbelastning v/MWH

5.

Status Musikkens Hus v/MWH

6.

Meddelelser og forespørgsler

7.

Evt.

Tilstede:

Mads Walther Hansen (MWH)
Anders Bonde (AB)
Ole Isak Højer (OIH)
Anders Sproegel Larsen (ASL)
Maia Lundqvist Holm (MLH)

Med afbud:

Winnie B. Ritterbusch (WBR
Falk Heinrich (FH)

Uden
afbud:

Marie Bülow Nielsen

Referent:

Anne Nielsen

Ad. 1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.
Velkommen til Anders. Dette er hans første møde MWH orienterede om retningslinjer for
studienævnets arbejde – fortrolighed i f.m. de behandlede sager.

Ad. 2.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

Ad. 3.

Synergi-arrangementer 2017 – afrapportering fra husmøde 7. februar v/MWH.

MWH har været til møde i husrådet som består af konservatoriet, musikterapi og musikkens hus.
Der har været afholdt en Workshop i E16 og evalueringen af dette var at der ønskes yderligere
arrangementer som dette. Derfor er der planlagt et nyt arrangement i F17. Arrangementet er for
både undervisere og studerende, og det afvikles som en workshop hvor alle arbejder sammen
omkring opgaven musik.
Næste møde i husrådet er i marts, hvor der nedsættes et festudvalg som arrangerer det sociale
aspekt.
Arrangementet afvikles den 28. april om eftermiddagen og aftenen – sluttes af med fælles
spisning.
Arbejdstitel Musikkens Hus på tværs.

Ad. 4.

Sygemeldinger og frafald – drøftelse af struktur og arbejdsbelastning v/MWH.

Orientering fra MWH.
Der har været mange sygemeldinger blandt de studerende i den sidste tid og MWH har haft
mange henvendelser pga. stress.
Hvorfor er situationen sådan – er der et stort pres på studiet er der noget studiet kan gøre?
En af årsagerne kan være at det opleves som et stort pres, at starte på sidefag samtidig med at
der skal laves et BA-projekt som enkeltmands gruppe.
Studiet kan opfordre til at arbejde i grupper og undgå enkeltmandsarbejde.
Henvise de studerende til samtale med studievejledningen og med studenterpræsten.
Bedre information til de studerende omkring vejlederfunktionen. Indføre klyngevejledning for det
enkelte semester.
Lav statistik over hvor mange enmandsgrupper søger og får udsættelse af aflevering af projektet
– for at få mulighed for at orientere semestret.
Der afholdes et orienterende møde i april/maj måned omkring BA-projekterne. Der ønskes en
oversigt over tidligere års BA-projekter – antal grupper/antal studerende/udsættelse af
afleveringstidspunktet som kan bruges i f.m. mødet med de studerende.
Arbejdsbyrden har været fordelt skævt i løbet af semestret. MWH – der er arbejdet med at ændre
det i dette semester og det afventes et resultat af dette – kan først afgøres ved afslutning af
semestret.
AB foreslår at dette diskuteres på et lærermøde.

Ad. 5.

Status Musikkens Hus v/MWH.

Sidste gang at dette er på dagsordenen, da Musik er nu flyttet ind og etableret godt i bygningen.
Der er intet nyt fra Musikkens Hus.
Der er stillet en opvaskemaskine op til brug for de studerende og ansatte – der er stadig nogle
udfordringer i f.t. at få kopper o.l. retur til køkkenet. Det er eget ansvar at sørge for at der bliver
ryddet op i huset.

Ad. 6.

Meddelelser og forespørgsler.

ASL Der har været mange eksamener i løbet af semestret og de er kommet oveni hinanden, så
det har været svært at forberede sig grundigt.
MWH lover at der bliver set på planlægningen i det kommende semester.
Musik har fastlagt mødedatoer for de kommende måneder:




16.03 – kl. 13-15
12.04 – kl. 9-11
17.05 – kl. 9-11

Ansøgning fra studerende om forhånds godkendelse af sidefag – tysk på KU - 45 ECTS.
Godkendt.
Henv. fra HUM-FAK – fordeling af optag på kvote 1/ kvote 2 – som det er nu er det 80/20 (er kun
aktuelt hvis der er flere ansøgere end der kan optages). MWH indstiller at fastholde denne
fordeling – og det blev vedtaget.

Ad. 7.

Evt.

Næste møde den 16.03.2017 kl. 13-15.
Møde slut kl. 11.25

