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Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Konstituering af nævnet v/MWH 
 

3. Fastsættelse af mødedatoer i foråret v/MWH (medbring venligst kalender) 
Forslag: 
9. marts 12.30-14.30 
6. april 12.30-14.30 
4. maj 9.00-11.00 

 
4. Endelig strategi og handlingsplan v/WR og MWH (Bilag vedhæftet) 
 

5. Bemanding af adgangsprøver forår 2016 v/MWH 
 

6. Status uddannelseskaravanen v/MWH 
 

7. Oprettelse af facebook profil for markedsføring uddannelsen v/MBN og JPH 
 

8. Promovering af uddannelsen - studerende præsenterer v/JPH 
 

9. Nyt fra rummanden v/JPH 
 

10. Status Musikkens Hus v/MWH 
 

11. Meddelelser og forespørgsler 

 Deltagelse i samarbejdet med Den Rytmiske i Nordkraft, drøftelse af omkostninger: 
Kr 4.000 for Nordisk Melodi Grand Prix 
Kr 10.000 generelt 2 x årligt 

 
12. Evt. 

 

 
  



 

1. Godkendelse af dagsorden 

Punkt 7 og 8 sammenlægges. 
 
Dagsorden godkendt. 
 

2. Konstituering af nævnet v/MWH 

MWH vælges enstemmigt som studienævnsformand, MLH vælges enstemmigt som næstformand. 
 
MWH indstiller konstitueringen til fakultetet. 
 

3. Fastsættelse af mødedatoer v/MWH   

Forslag: 
9. marts 12.30-14.30 
6. april 12.30-14.30 
4. maj 9.00-11.00 
 
Følgende datoer fastsættes: 
7. marts 9.00-11.00 
13. april 9.00-11.00 
4. maj 9.00-11.00 

  

4. Endelig strategi og handlingsplan v/WR og MWH (bilag vedhæftet) 

Planen blev gennemgået, nye input og forslag blev debatteret herunder blandt andet: 
 
Punkt 1: PR skal udbredes yderligere, fx ved dagsordenens punkt 7 og 8. Der er allerede meget 
arbejde i gang og dette forventes at bære frugt i form af flere ansøgere til uddannelsen. 
 
Punkt 3: Der afvikles møde med 5. semester ang. øget optag til KA, hvor der skal lyttes til ønsker og 
input for at flere ønsker at læse kandidatuddannelserne her. 
 
Punkt 4: Ordlyd vedrørende plan for punkt 4 skal ændres. CAT skolen varetager kontakt til fakultetet. 
 
Punkt 5: Mere dialog blandt både studerende og undervisere, større involvering i studiemiljø, dette ses 
allerede i væsentlig forbedring og der er gode tiltag. 
 
Punkt 8: Oversættelse af studieordning til engelsk på KA. En studieretning udvælges og der laves 
forsøg med dette.  Initiativet igangsættes efter institutions-akkrediteringen er færdig - september 2016. 
 
 

5. Bemanding af adgangsprøver forår 2016 v/MWH 

Adgangsprøver afvikles d. 26. og 27. april 2016. 
 
MWH/JPH varetager ansøgerne vedrørende populærmusik og lydproduktion. 
MK/MLH -> varetager ansøgerne vedrørende almen musikvidenskab. 



6. Status uddannelseskaravanen v/MWH 

MWH og Mark Grimshaw har sammen med en del studerende besøgt 4 gymnasier i Nordjylland for at 
promovere vores uddannelse. 
Det var en stor succes med deltagelse af ca. 170 elever fra de 4 gymnasier. 
 
Karavanens program indeholdte oplæg ang. uddannelserne, workshop med studerende, information 
om indholdet i adgangsprøverne, præsentation af forskning etc. 
Studienævnet debatterede, hvorvidt det er muligt at afvikle karavanen på fx Fyn og Sjælland. Dette 
skal drøftes i skolens regi. 
 
Studienævnet beslutter, at der ved adgangsprøverne skal undersøges, hvor ansøgerne har hørt om 
vores uddannelse. Dette blandt andet for at undersøge, hvorvidt karavanen har effekt. 
 
Dækning af udgifter til billeje, forplejning og brændstof i forbindelse med karavanen forventes 
varetaget af skolen. 
 

7. Oprettelse af facebook profil for markedsføring af uddannelsen v/MBN og JPH samt 
Promovering af uddannelsen - studerende præsenterer v/JPH 

JPH har lavet en aftale om besøg hos sit tidligere gymnasium på Fyn, hvor han laver et kort oplæg og 
fortæller om vores uddannelse. 
 
Der er ønske om at oprette en facebook profil/gruppe til at promovere uddannelsen, det undersøges 
hvilke muligheder der er tilgængelige. FH har kontaktet fakultetet. 
 
Forslag fra studerende om at lave YouTube indslag til reklame for uddannelsen, det bifaldes. 
 
Musiks hjemmeside skal opdateres, bl.a. udskiftes foto på forside. MWH varetager. 

 

8. Nyt fra rummanden v/JPH 

JPH er i gang med at foretage oprydning i lokalerne, han laver en mangelliste og videreformidler til 
MWH. 
 
Udstyret skal vedligeholdes og der skal ryddes op efter brug. Det kniber med at holde lokalerne 
ryddelige således disse er klar til undervisning m.m. 
 
Generelt finder Studienævnet at det er et problem, at der ikke kan sikres en bedre kontrol med hvem 
der har adgang til lokalerne. 
Problematikken består blandt andet i, at det stadig ikke er TF som varetager håndtering af 
adgangskort til AAU Musik og Musikterapis lokaler i Musikkens Hus. Dette klares af Musikkens Hus 
Driftsafdeling, som indtil videre gør dette på goodwill. 
Dette kan vi ikke forvente fremadrettet. 
Men i nuværende situation kan vi heller ikke stille større krav, da dette ikke er i AAU regi. 
 
Det foreslås, at der gives klar udmelding om adgang til lokalerne til studerende. 
 



9. Status Musikkens Hus 

Som nævnt på de sidste møder, har Studienævnet stadig ikke hørt fra Teknisk Forvaltning vedrørende 
påbud fra Brandtilsynet angående elektriske apparater i lounge på 4. etage. 
Dette finder Studienævnet kritisabelt. 
Det blev diskuteret, hvorledes vi kan tackle problematikken vedrørende kaffemaskiner osv. da der 
åbenbart ikke er hjælp at hente andre steder fra.  
En mulighed er at maskinerne må fjernes og de studerende dermed ikke har adgang til at lave kaffe 
og the. 
 
Som nævnt på de sidste møder har Arbejdstilsynet været på besøg d. 28. maj 2015. 
Der blev påpeget problematik vedrørende støvgener i undervisningslokaler på 5. etage i Musikkens 
Hus, hvilket skal udbedres. 
Der er stadig ikke sket mere i sagen, hvilket er utilfredsstillende, da lokalerne på 5. etage af den årsag 
ikke kan anvendes til formålet.  
Der er rykket for udbedring, men dette er ikke sket. 
 
Der er blevet stjålet et lydkort fra lydstudierne, det undersøges nærmere og der foretages de 
nødvendige handlinger. Der er ligeledes stjålet et midi keyboard. 
Sanktionsmuligheder efterlyses, hvorledes gør vi ved fremtidige hændelser? Studienævnet 
debatterede flere muligheder. 
Der er mistanke om, at det ikke er studerende herfra som har fjernet udstyret. 
 

10. Meddelelser og forespørgsler 

 Deltagelse i samarbejdet med Den Rytmiske i Nordkraft, drøftelse af omkostninger: 
Kr 4.000 for Nordisk Melodi Grand Prix 
Kr 10.000 generelt 2 x årligt 
 
Studienævnet undersøger, hvorvidt der fra Den Rytmiske i Nordkraft kan ændres på 
priserne samt hvorvidt Musikterapi kan være interesserede i at deltage/bidrage. 
 
Studienævnet har budgetteret med deltagelse i Grand Prix, det er et god og udbytterigt 
arrangement. Det fastholdes, at vi deltager i dette. 

 

1. Evt. 

Åbent Hus og Kandidat/Sidefagsdage i foråret er d. 2. og 3. marts 2016. MBN varetager bemanding, 
der er samarbejde i stand på tværs af CAT skolen, således der hjælpes på de enkelte stande.  
 

 

Næste møde er d. 7. marts 2016 kl. 9.00-11.00 

  



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 

02/16  

Tilretning af hjemmesiden mwh  02/16  

Tjek på adgang til lokaler SN  02/16  

 

Opfølgning på evt. ombygning 

af lounge/thekøkken  

 

mwh/crc 

Der rykkes for 

svar hos TF 

Kaspar Busk 

02/16  

     



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført 

 

Opfølgning på manglende 

udbedring af støvgener på 5. 

etage 

 

mwh/crc  02/16  

 

Udgifter ifm. Den Rytmiske i 

Nordkraft 

 

mwh 
MWH tjekker 

med Musikterapi 
02/16  

 
For referat: Connie Rørbæk Christophersen 
 

 


