
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møde i Studienævnet for Musik 4/16 - d. 13. april 2016 
 
 
 
13. april 2016   Ref.: crc J.nr.: 4/16 - Captia: 2016-017-00008 
 
 
Til stede:  
 
Mads Walther Hansen, VIP, (MWH) 
Anders Bonde, VIP, (AB) 
Maia Lundqvist Holm, studerende (MLH) 
Jonas Peter Hammer, studerende (JPH) 
Ole Izard Høyer, observatør, VIP, (OIH)  
Marie Bylov Nielsen, observatør, studenterstudievejleder, (MBN) fra kl. 9.30 
Connie Rørbæk Christophersen, sekretær, (CRC) 
 
 
Gæster: 
 
Winnie Ritterbusch, skolesekretær CAT-Skolen, (WR) 
Maria Norup Jensen, elev CAT-Skolen, (MNJ) 
 
 
Fraværende med afbud: 
 
Sara Scully, observatør, studerende (SS) 
Falk Heinrich, studieleder CAT-Skolen, (FH) 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Forespørgsel tilføjet under punkt 9. 
Dagsorden godkendt. 
 

2. Forslag til fagfordeling v/ MWH 

MWH præsenterede udkast til fagfordeling vedrørende undervisningen i efteråret 2016. 
 
Oplæg fra MWH til en debat angående sammensætning af undervisningen generelt og timerne på de 
enkelte kurser. 
Udkast til fagfordelingen er udarbejdet på baggrund af de normer og takster, som tidligere har været 
anvendt på Musik. 
MWH har forsøgt at opjustere timerne til undervisning, workshop, portefølje behandling m.m., hvilket 
medfører et overforbrug af timer i forhold til budget og timer til rådighed. 
Et overforbrug, som i praksis er flere hundrede timer, er ikke en mulighed, derfor skal der findes 
besparelser i en eller anden form, fx færre timer, kursusgange eller andet. 
 
Det foreslås at indføre flere timer som workshop, men måske i en anden form og model end den som 
hidtil har været i brug, fx forelæsninger via podcast, timer uden underviser m.m.. 
 
Det aftales, at der afvikles et lærermøde, hvor underviserne kan debattere modeller til nye workshops 
etc. 
 
Især færdighedsundervisningen er en dyr omkostning, SN har tidligere arbejdet med forskellige 
modeller med henblik på at minimere omkostningerne. 
Der er generel bekymring for at fjerne færdighedsundervisningen/performancefag, da dette kan 
medvirke til færre studerende. 
Den praktiske del af uddannelsen vægtes højt af studerende. 
 
MWH beder SN om at overveje muligheder for at minimere omkostningerne for efterårets 
undervisning. 
 
Punktet drøftes igen på næste møde, hvor udkast til fagfordeling forventes at være konkretiseret med 
hensyn til undervisere, kurser m.m. 
 

3. Udvekslingsaftaler og engelsksproget undervisning v/MWH   

MWH og vidensgruppeleder Mark Grimshaw har et stort ønske om at internationalisere uddannelsen, 
især i form af udvekslingsaftaler. 
Det vil give udfordringer, da der i dag ikke er engelsksproget undervisning på bacheloruddannelsen, 
det anses dog ikke som værende et større problem at indføre enkelte kurser på engelsk. 
På kandidatuddannelsen er der i forvejen engelsksprogede kurser. 
Der er stor tilslutning fra SN til at der arbejdes videre med dette. 
 
Pt. har Musik en udvekslingsaftale med University of Malta, Glyndwr Universityr (Wales), University of 
Salford (England) og ICLA (Japan). 



Desuden har Internationalt Kontor mange samarbejdsaftaler med universiteter, hvor også musik 
studerende vil kunne finde relevante kurser og studieretninger. 

4. Ansøgere forår 2016 v/ MWH 

Der er 26 ansøgere til musik uddannelsen på kvote 2 - 15 med prioritet 1, 5 med prioritet 2 og 6 med 
prioritet 3. 
Der er 4 ansøgere på kvote 1 - 3 med prioritet 1, 1 med prioritet 7. 
Der er yderligere 4 tilmeldinger til prøve via Musiks hjemmeside. 
Der er 1 ansøger på sidefag. 
 
Efter spørgeskema modtaget retur, er der positiv tilbagemelding om deltagelse i prøve fra 14 på 
Poplyd (kvote 1 og 2), 14 fra Almen (kvote 1, 2 og sidefag) 
 
Der er sendt information til alle ansøgere, afventer endelig tilbagemelding. 
 
På kandidatuddannelsen er antallet af ansøgere usikkert, vi kan få de endelige oplysninger ultimo juni. 
Pt. er der 14 ansøgere i pipeline. 
 

5. Eksamen sommer 2016 v/CRC 

Eksamensplanen er offentliggjort d. 12. april 2016. 
Der er rekvireret ekstern censur og der afventes tilbagemelding herom. 
Der er stadig risiko for en del ændringer i den forventede plan. 
 

6. Ansættelse af tutorer v/MBN  

MWH har været til flere møder med henholdsvis Musikterapi og Konservatoriet angående en fælles 
koordineret RUS tur for Musikkens Hus lejerne. 
Dette er ikke blevet en realitet af flere årsager, der er bl.a. sket en del ændringer på Konservatoriet. 
 
Derfor afvikles RUS turen af og for Musik. 
 
Der opslås stillinger til RUS tutorer, MBN har allerede adviseret de studerende om at søge stillingerne. 
 
Lønudgifterne til RUS turen placeres på CAT skolens omkostningssted efter aftale indgået på CAT 
Studierådet. Øvrige udgifter vedr. RUS turen finansiers af Musik studienævnet efter ansøgning og af de 
studerende selv. 
 

7. Nyt fra rummanden v/JPH 

JPH har igangsat oprydning, der skal indarbejdes en ny kultur, således alle brugere tager ansvar og 
rydder op i lokalerne. Det er en stor udfordring i dag, ofte er det nødvendigt med oprydning før 
undervisning kan igangsættes.  
 
Der er bevilliget nyt udstyr, der er bl.a. indkøbt nyt lydkort, kabler, kabeltester m.m. 
 



8. Status Musikkens Hus 

Flytning af køkken er godkendt. Dette flyttes fra lounge på 4. etage til kopirum. Kopirummet flyttes til 
grupperum. Instituttet er tovholder på at organisere flytningen i samråd med Campus Service. 
 
Der er bestilt hylder til depotrummet, da Musikterapi fremadrettet også skal anvende depotet. 
Ligeledes vil vi også få adgang til et depotrum i kælderen. 
 
Der er lejermøde i Musikkens Hus i morgen d. 14. april 2016. 
 

9. Meddelelser og forespørgsler 

 

o Ansøgning om ændrede prøvebestemmelser vedrørende Performance og Produktion 
Der ansøges om at kunne benytte videomateriale til eksamen i stedet for en egentlig 
performance. 
Ansøgning er godkendt. 
 

o Ansøgning vedrørende korprojekt i efteråret 2016 
Ansøgning vedrørende ekstra timer til korprojekt og udarbejdelse af dertilhørende 
videomateriale. 
Korprojektet ønskes afviklet først på semestret, hvor der er 5 kursusgange af 2 timer samt 
5 timer til udarbejdelse af videomateriale. 
 
MWH tager kontakt til ansøger for nærmere uddybning og videreformidler information til 
SN. 
 

o Ansøgning vedrørende eksamen i Korledelse og lokation  
Ansøger ønsker at afvikle sin eksamen i Profileringsfag 2 Korledelse, hvor det er beskrevet 
som kunstmusikalsk korledelse. Han ønsker dog at benytte en rytmisk sats i repertoiret til 
eksamen. Dette godkendes. 
Der ansøges om afvikling af eksamen i en kirke, da det ønskes at benytte et kirkeorgel. 
Studienævnet stemte om beslutningen, flertallet kunne ikke imødekomme ansøgningen om 
afvikling af eksamen udenfor egne lokaler i denne forbindelse. 
 

o Ansøgning om fremrykket eksamenstidspunkt for Performancefag  
Ansøger modtager svar fra CRC, da SN ikke finder at spørgsmålet er i studienævns regi, 
men i stedet et administrativt spørgsmål. 
Flere af problematikkerne er allerede afklaret. Svar er sendt til ansøger. 
 

o Henvendelse vedrørende rod i ensemblerum og studier 
Henvendelse om optimering af oprydning i ensemblerum og lydstudier. 
Der er enkelte studerende som ikke rydder op i lokalerne, hvilket er til stor irritation for alle. 
Der efterlades desuden brugt service, affald, egne instrumenter, tøj, tasker etc. 
 
Efterladte instrumenter, tøj og tasker, som ikke er tilhørende AAU, kan forventes fjernet og 
låst inde i depotet. Efterfølgende kan ejermænd henvende sig hos MWH/CRC for at få 
udleveret ejendelene. 



 
o Ansøgning om udlån af lydstudier til Musikkens Hus 

Der ansøges om at benytte lydstudierne til et projekt i Musikkens Hus - ”Aktiv Sommer”, 
arrangementet forventes afviklet ultimo juni og/eller primo august med en varighed af 3 
dage. 
Projektet er for børn og unge. Projektet afvikles med forventning om at ansætte 
studerende fra AAU som undervisere, hvilket vil give gode kompetencer til studerende. 
Desuden er målgruppen unge mennesker, som er potentielle kommende studerende. 
 
SN ønsker at imødekomme ansøgningen, såfremt der kan godkendes udlån af lokaler fra 
instituttets side samt arrangementet kan afvikles udenom øvrige aktiviteter i lokalerne. 
 
MWH kontakter instituttet for godkendelse. 
 

o Forespørgsel vedrørende rundvisning i Musikkens Hus 
Ansøgning om forevisning af vores lokaler i forbindelse med rundvisninger af gæster i 
Musikkens Hus. 
Ansøgningen imødekommes under forudsætning af, at det er vores studerende, der 
foretager rundvisningen, at der ikke er undervisning i lokalerne samt der sørges for 
minimal adgang til lokalerne. Gæster må under ingen omstændigheder færdes på egen 
hånd i lokalerne. 
 

o Ansøgning om deltagelse af ekstra studerende til eksamen i Rytmisk Arrangement 2 
Grundet frafald af studerende på det ene hold i Rytmisk Arrangement 2, ansøger holdet 
om at bruge øvrige studerende i forbindelse med eksamen. 
Dette imødekommes og svar er sendt til ansøgerne. 
 

o Deltagelse i samarbejdet med Den Rytmiske i Nordkraft, drøftelse af omkostninger: 
 

 Kr 4.000 for Nordisk Melodi Grand Prix 
Dette godkendes og vi ønsker at deltage fremadrettet. 
 

 Kr 10.000 generelt 2 x årligt 
MWH har undersøgt hvorvidt Musikterapi har interesse i at deltage i disse 
arrangementer samt bidrage til betaling af udgifterne. Dette er ikke tilfældet. 
 
SN finder det vanskeligt at finansiere deltagelsen i Artist Corner, da oplevelsen er 
at kun ganske få af vores studerende har deltaget i arrangementerne. 
 
OIH er netop indtrådt i samarbejdsgruppen angående Artist Corner. Han håber, at 
der kan findes en løsning således vi stadig kan være en del af samarbejdsaftalen. 
 
MWH kontakter projektet for at forhøre nærmere om hvilke muligheder der 
forefindes for et fremtidigt samarbejde.  

 



10. Evt. 

 

Næste møde er d. 4. maj 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 

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  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 

Afstemning 

igangsættes af 

jph 

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  

 
For referat: Connie Rørbæk Christophersen 
 

 

 

 


