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Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 
 

2. Fællessang 
” Spurven sidder stum bag kvist…” blev sunget. 
 

3. Status synergidag i Musikkens Hus v/MWH 
Synergi dag i samarbejde mellem Musik, Musikterapi og Konservatoriet forløb godt. 
Der afvikles et møde mellem Konservatorie og AAU for at aftale fremtidige synergidage. 
 

4. Status for valg til studienævn m.m. for studerende v/MWH 
Der er studerende, der opstiller til studienævnet. 

 
5. Semesterkoordinatorer på Musik v/MWH 

På foranledning af Studielederen er der taget initiativ til at uddelegere koordinering af semestre. 
Det er aftalt, at Ole Izard Høyer koordinerer 2. og 4. semester. Anders Bonde koordinerer 1. og 3. semester. 
MWH koordinerer fremadrettet 5. og 6. semester samt Kandidat- og tilvalgsfag. 
Få og konkrete opgaver er fordelt, bl.a. semesterstartsmøder, afslutningsmøder, koordinering omkring 
gruppedannelse og afholdelse af midtvejsseminar. Der er afsat 20 timer til at koordinere et semester. 
 

6. Status fra arbejdsgruppen vedrørende adgangsprøver v/MWH 
Arbejdsgruppen består af Mads, Ole og Maia. Arbejdsgruppen er pt indstillet på, at nodekravet skal væk, men at 
der til adgangsprøven også skal testes for musikalitet 
Adgangsprøve foreslås 3-delt: Grundlæggende musikalitet (skal bestås) og derudover skal man bestå enten 
Musikteori eller Udvidet musikalitet. 
Afgangsprøverne skal formuleres af arbejdsgruppen. Formuleringerne skal ud på hjemmesiden snarrest, udkast til 
formulering sendes rundt til studienævnet. 
Studienævnet diskuterer varslingskravene. Det besluttes, at den nye adgangsprøveform kan meldes ud i den 
kommende måned. 
Det diskuteres om tiltaget skal markedsføres. Den gode historie om forskellige typer af musikalitet skal fortælles. 
Studienævnet er enige i at budskabet skal kommunikeres. 
MWH har møde med censorkorpset 16/11, hvor den reviderede adgangsprøve vil blive præsenteret. 
AB informerer om at de reviderede adgangsprøver er diskuteret på lærermøde.   
Der er indføjet et krav om at færdighed og performance 1 skal bestås for at komme videre til færdighed og 
performance2. Der er ikke lagt op til yderligere studieordningsrevision på baggrund af reviderede adgangsprøver. 
Arbejdsgruppen foreslår at aktiv-deltagelse kravene til færdighedsfagene indskærpes af underviserne. 
9. semester studerende, der er i praktik på gymnasierne, kan evt. formidle budskabet. 
 

 
7. Status på oprettelse af samarbejdsaftaler med eksterne aktører/MWH  

Kristine og MWH har fundet matchmaking-aftaler med Aalborg Havn, Ung Aalborg, Musikkens Hus og Vinyl Road. 
Aftalerne er primært rettet mod de nye studerende på tilvalg.  
Studienævnet roser det gode arbejde.  
 
 

8. Status på arbejdet med udviklingen af Musikpædagogisk kandidatuddannelse v/MWH  
Kristine Ringsager og MWH har haft møder med UCN fra lærer- og pædagoguddannelserne om at udvikle et 
samarbejde med henblik på at tilbyde kandidatuddannelse til bachelorer fra UCN. MWH har holdt et oplæg for 
studerende på UCN og efterfølgende haft et fokusgruppemøde med ca. 10 studerende. Der peges på, at det evt. 
er mere interessant at lave eftervidereuddannelse. De studerende har påpeget, at de ønsker at prøve at være 
folkeskolelærer inden de tager en overbygning. De studerende er endvidere bekymrede for at blive 
overkvalificerede. 
Der arbejdes videre med samarbejdsmuligheder med UCN samtidig med, at der skal arbejdes med EVU modellen, 
heltid på deltid, med udbud af kandidatmoduler evt. i samarbejde med Musikterapi til betalende studerende. 
MWH kontakter Stine Lindahl Jacobsen med henblik på at afsøge deres interesse for heltid på deltid. Tom Nyvang 
rådgiver til at kontakte skoleforvaltningen i Aalborg Kommune. 

  



9. Studiestartsundersøgelse 2018 v/MWH   
De 3 deltagende studerende (ud af 15) er meget positive og roser tutorerne i høje vendinger. THA informerer om, 
at der er afviklet møde med nye studerende, med gennemgang af eksamener og eksamensformer, hvilket de nye 
studerende var meget glade for. Det aftales, at denne aktivitet sættes på årshjulet over aktiviteter for nye 
studerende. 

 
 
10. Behandling af ny skabelon til evalueringsskemaer v/MWH  

En række ønsker og forslag blev diskuteret og fremsendt til evalueringsteamet til viderebearbejdelse. 
Studienævnet ønsker en fortsættelse af evalueringerne vedr. færdighed og performance.    
 
 

11. Status Studiepraktik 2018 v/MWH, THA og FVØ 
Frederikke og Trine har planlagt og afviklet en fantastisk studiepraktik. Evalueringerne var meget positive. 
 
 

12. Nyt fra studieledelsen ved instituttet v/TN  
Organisationsændringer på Aalborg Universitet er implementeret pr. 1 /10 2018. 
Sol-pilotprojektet vedr. skemaplanlægning er igangsat i Rendsburggade 14. Formålet er bl.a. at optimere 
udnyttelse af lokaler på tværs af campus. Skema udmeldes til studerende og undervisere via outlook-kalenderen. 
 
Studieordnings- og moduldatabaser implementeres nu. Nye studieordninger gældende pr. 1. september 2019 er 
inddateret i baserne. Der har været en række indkøringsvanskeligheder, bl.a. er undervisningssprog meldt ind pr. 
modul. 
 
Budgettet for 2019 er under udarbejdelse. Det ser meget stramt ud, også på Institut for Kommunikation og 
Psykologi. 

 
13. Meddelelser og forespørgsler v/MWH 

o Lejermøde i Musikkens Hus d. 10. oktober 2018 
Adgangsforhold: Der bliver ikke, som ellers tidligere udmeldt, lukket ved de 2 indgange for uddannelser. 
Dørene er åben fra 8-16. Der indføres dog specifikke restriktioner på adgang til andre etager i Musikkens 
Hus. 
 
Ventilationssystem: Der er rettet henvendelse om merudgift ifm øget ventilation i varme perioder.  
Campusservice har accepteret denne merudgift.  
 

o Der er en række aktiviteter på Studienævnets bord i den kommende måned:  
• Strategi og handlingsplan (behandles på næste studienævnsmøde) 
• Aftagerpanelmøde 27/11 
• Censormøde 16/11 
• Studienævnsrapporten (behandles på næste studienævnsmøde) 
 
 

14.  Evt. 
• Loungemøbler: 

Ønske om nye loungemøbler videreformidles til Campusservice. 
 

• Studerende klager over at lokalerne på 5. etage og biblioteket på 4. bliver låst af rengøringen. 
Sagen rejses ift. Campusservice. 
 

• SoMe  
SoMe medarbejdere skulle lave et opslag vedr. studiepraktik, men der er fortsat intet sket. Ligeledes er 
tidligere henvendelser til SoMe-gruppen ikke blevet fuldt op. Musik er ikke tilfreds med SoMe-
gruppens arbejde. TN vil gå videre med det. 
 

• Ansøgning om dispensation: 
En studerende har søgt studienævnet om dispensation for tidsfristen for tilmelding til eksamen. 
Studienævnet imødekommer ansøgningen. 

 
Næste møde d. 27. november 2018 kl. 9.00-11.00 
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