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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

Referat af studienævnsmøde 1/E17 for Musikterapi ONSDAG 6. sept. 2017, kl. 09.00-11.30 

Lokale: Musikkens Hus, lok. 468, 4. sal 
 
Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Emil G.P. Eriksen (EGPE) 7. sem., Jens Anderson-Ingstrup (JA-I), 

Daniel Skak Mazhari-Jensen (DSM-J) 9. sem., Winnie Ritterbusch (WR), 
Tom Nyvang (TN), Kirsten Christensen (KiC) 

 
Afbud: Mads Duevang Dahl (MDD) 5. sem., Amanda Fog-Møller Haar (AF-MH) 3. sem., Oda B. Dypvik 

(OBD) 9. sem 
 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 1/E17, uge 36 

2 Godkendelse af referat 5/F17 – 21.06.2017 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og orientering 

1. Nyt fra skolen…? 

2. Indkomst (bilag) 

3. Studiestart og frafald (bilag) 

4. Musikkens Hus (indgange) 

5. Evalueringsprocedure for studiemiljø (to bilag) 

6. Erkendtligheder (bilag) 

7. INP og undervisning E17 

8. Faktaark 

5 Semesterevaluering F17 (bilag, opsummeringen eftersendes efter opstartsmødet 04.09.2017, SLJ) 

6 VEK-ansøgning 5. sem. (bilag) 

7 Musikambulance (bilag, eftersendes af JA-I) 

8 Studieteknik på hjemmeside (bilag) 

9 Modulbeskrivelser (diverse bilag) 

a. 7. sem. Læreterapi, indv. terapi  (CL) 

b. 5. sem. MTT og –forskning 2   (HMR) 

c. 1. sem. Musikpsykologi   (UH/HMR) F 

d. 1. SEM. PBL      (UH)  F 

e. 5. sem. KGMF 1    (SLJ) 

f. 7. sem. Klinisk improvisation 1  (SLJ) 

g. 7. sem. MT Assessment, valgfag  (SLJ) 

h. 3. og 5. sem. MT sangskrivning, valgfag (?) 

i. 7. sem. Vidr. MT samt terapiteori  (NH) 

j. 3. sem. Stemmebrug mv.   (JA-I) 

k. 1. sem. Musikalsk formidling   (JA-I) 

l. 3. sem. Udv. og neuropsykologi  (UJS)  F 

10 Eventuelt   
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Ad 1 Godkendelse af dagsorden 1/E17, uge 36 

 Godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 5/F17 – 21.06.2017 

 Godkendt. 

Ad 3  Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

Pkt. + dato for 
SN-referat 

Opgave Tovholder Opfølgning 

SN-dato 

Bemærkninger 

 

DONE 

Ad 9/04.03.2015 Kandidatdag, udbygget til temadag – en 
diskussion for team MT 

Team MT --- On going…  

Ad 9/12.10.2016 Beskrive VF (KA), musikpskykologi Musik 
– møde med Mads Walther (musik) 

MT’s 1. sem. og M’s 9. sem. 

OBS: 

Pkt. stående på aktionslisten til efter se-
mesterevalueringen E17 

UH (MT) og 
Kristina (M) 

21.12.2016 

F2017 

Ongoing… 
Afventer 

evalueringen 
E17 

Afholdt møde, men ikke 
udarbejdet VF 

Samarbejde mellem UH 
(MT) og Kristina (M) 

UV-plan for E17 udar-
bejdet og skemalagt… 

 

Ad 5/05.04.2017 Book en fælles dato E17 for MPACT-udd. 
– og fælles indhold/kompromis for dagen 

SLJ  

m.fl. 

2/E17 

10.10.2017 

Fælles dato skema-
lægges i F18! 

 

Ad 6/05.04.2017 MB ”Vidr. MTT og TT”  tjek litteraturen i 
forhold til retorik undervisningen  

SLJ/NH E17   

Ad 7/05.04.2017 Oprette en side for færdige MT kandidater, 
på http://www.musikterapi.aau.dk/, med 
links til AAU Karrierecentret, Innovation, 
Business Aalborg mv. – én side = mange 
nyttige informationer. 

SLJ, JA-I 2/E17 

10.10.2017 

Aftale et møde… 

OBS: Besluttet fra HUM 
- at der skal udarbejdes 

et ”Faktaark”… 

 

Ad 6/21.06.2017 Terapeutisk samtaleteknik (i f.m. 6. seme-
sters praktik) 

Oplyse kilder til litteratur, når 5. sem. har 
praktikforberedelse med JØB 

SLJ, JA-I, 
JØB 

E17   

Ad 7/21.06.2017 Dokument med procedure for formatering 
af SD-kort = 100 % sletning af video opta-
gelser, praktik. 

EGPE 2/E17 

10.10.2017 

  

Ad 10/21.06.2017 VALG 30.09.2017 – forhører semestrene 
om der er interesse for opstilling til valg for 
AAU’s styrende organer. 

AF-MH m.fl 2/E17 

10.10.2017 

Evt. forhører ved 

OPSTART, 04.09.2017 

 

Ad 4.5/06.09.2017 Info vedr. CAS App’en ”Building Support” 
(www.bs.dk ) 

? 2/E17 

10.10.2017 

Evt. på Moodle…?  

Ad 5/06.09.2017 Tydeliggøre i UV, forbindelsen mellem 
musikken og det terapeutiske… 

SLJ E17   

Ad 7/06.09.2017 Depotrum – tjek/oprydning af instrumenter SLJ/MDD E17   

Ad 7/06.09.2017 Indkalde til oprydning i lok. 447 + 449 – 
alle semestre + evt. kursus i strengeskift 
mm. 

MDD E17   

Ad 8/06.09.2017 Undersøge om der må linkes direkte til 
DMTF’s hjemmeside? 

WR 2/E17 

10.10.2017 

  

 
  

http://www.musikterapi.aau.dk/
http://www.bs.dk/
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Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen v. TN/WR 

Budget 2018 processen er anderledes for Instituttet – processen skal ses som en generel forbedring til 
mere forskningsbaseret undervisning (UV)… 

Der er to parametre der kan justeres på er STÅ (forventede beståede eksamener) og de UV-timer STÅ-
midlerne udløser. MPACT forventer at STÅ-prognosen fra HUM FAK snart udsendes, derefter info videre 
til SN. MPACT og SN behandler udmeldt prognose/ressourcer til undervisere i 2018. MT-SN opfordres til 
at søge forhøjet STÅ-takst (= større timebevilling). 

Stillingsplan proces, ressourcer til undervisere – hvilke stillinger skal opslås? Tidligere meldte SN og VG 
ønsker til Inst.leder, som prioriterede stillingsønskerne ud til uddannelserne. Processen 2018, er at der er 
udarbejdet en fælles ønskeliste til stillinger og denne liste sendes retur til diskussion på ”skolen”. 

Udsendt høring af ændring i universitets vedtægt. Nyt, at der lægges op til at et studienævn kun må bestå 
af 8 medlemmer – 4 VIP og 4 studerende. Dette vil ikke berøre MT’s SN. 

2. Indkomst 
Det fremgår af listen over nordjyske uddannelser at MT, i de seneste år, har laveste startløn (UFM 
www.uddannelseszoom.dk ), det er ikke helt det billede SN MT har på lønningerne. 
En faktor til den lavere løn skal muligvis findes i at MT’ere ofte skal skabe sit ”eget” job og  oftest er of-
fentligt ansat – hvor muligheden for lønforhandling ikke eksisterer som en lønforhandling i et privat job. 
SN gør opmærksom på hjælp til lønforhandling, i f. m. ”Karrierevejledning” kurset på 9. sem. 

3. Studiestart og frafald 
En god studiestart, hvor der er fokus på det praktiske og det sociale på uddannelsen, er vigtigt for at und-
gå frafald.  
https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/studiestartens-betydning-frafaldet-paa-videregaaende-
uddannelser  
MT tager højde for pointer for studiestart og frafald. 
STOR ROS til MT’s tutorer og opstart fra 1. semester E17. 

4. Musikkens Hus (MH) (indgange…) 
Pga. sikkerheden og beredskabet i MH skal der mere styr på, hvem der færdes i huset – meget forståligt! 
MH udmelder klare retningslinjer for hvilke indgange man som studerende, som ansat/lejer eller gæst 
må/kan anvende og MH har lovet at udarbejde en ”flyer” med ”adgangs info” som kan mailes til gæster. 
Endvidere forventes der en bedre skiltning i og af MH! 

5. Evalueringsprocedure for studiemiljø 
Bilag til ”Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser”. ”Procesbeskrivelse for op-
følgning på decentrale studiemiljøer... Hvem indberetter/videreformidler info vedr. fysiske fejl/mangler og 
hvem tager aktion.  
Filtrering af ”mangler” først i SN, kan vi ”selv” klare problemet eller skal problemet videreformidles. Lø-
bende små fejl og mangler indberettes til Campus Service (CAS) via app’en ”Bulding Support” 
(www.bs.aau.dk ). 

6. Erkendtligheder 
Virksomhederne kan, som følge af ændringen, fremover tilbyde de studerende en erkendtlighed på op til 
DKK 3.000,00 om måneden, når der indgås aftale om: 

 Ulønnet projektorienteret forløb (kun bachelor- og kandidatuddannelser) 

 Ulønnet praktik (på AAU kun f.s.v.a. professionsbacheloruddannelser) 

 Studieophold i DK eller udlandet (kun bachelor- og kandidatuddannelser) 
Erkendtligheden må ikke være aftalt på forhånd som en på forhånd fastsat indkomst. De studerende 
bibeholder under forløbet deres SU, og beløbet er således fastsat sådan, at det ikke har karakter af 
at være løn.  

  

http://www.uddannelseszoom.dk/
https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/studiestartens-betydning-frafaldet-paa-videregaaende-uddannelser
https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/studiestartens-betydning-frafaldet-paa-videregaaende-uddannelser
http://www.bs.aau.dk/
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 Uddannelsesbekendtgørelsen (bachelor- og kandidatuddannelser) nr. 902 af 27. juni 2017: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192196  

 Uddannelsesbekendtgørelsen (erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser) nr. 903 af 27. 
juni 2017: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192200  

Fint at praktikpladsen nu kan honorere/takke en praktikant. Informationen skal formidles ”neutralt” til prak-
tikpladserne – evt. information via et link i kontrakten – opgave for praktikkoordinator Julie Ø. Bøtker. 

7. INP og undervisning E17 

Pga. private årsager varetages INP’s E17 undervisning på 1. og 5. semester af anden underviser. For 
INP’s undervisning på 9. semester er der en plan B, hvis det bliver nødvendigt. 

8. Faktaark 

SLJ har sendt udkast på MT faktaark til Pia Thorsen (PT) (MPACT’s kommunikationsmedarbejder) – af-
venter udkast retur fra PT til godkendelse i SN 

Ad 5 Semesterevaluering F17 (bilag, opsummeringen eftersendes efter opstartsmødet, 04.09.2017, SLJ) 

Høj svarprocent   

Nyt i F17 evalueringen, at der er spørgsmål vedr. studiemiljøet (fysisk og æstetisk). Arbejdsindsatsen le-
ver op til studiets forventninger på to spor et meget godt/godt udbytte – bortset på musiksporet, hvor ud-
bytte % er lavere en F16.  

Diskussion – Læring på den musiske del er meget eget ansvar, i det at MT ikke uddanner musikere. Læ-
ringen ligger i den terapeutiske måde at spille på og musik + teori ikke kan skilles samt i terapi og praktik 
er der masser af musik  

En pædagogisk formidling, hvad forventes der musikalsk i terapeutiske fag. Tydeliggøre 
match/forbindelsen mellem teori og musik. Forklaring på opbygningen af fag/spor + vigtigt at forstå, hvor-
for skal disse tre genrer beherskes og hvordan kan der kan forbedres. 

Hovedtemaerne i de studerendes kvalitative kommentarer gennemgået på Opstartsmødet 4. september 
2017 og kommentarerne fra de studerende er gennemgået/behandlet på SN og SN tager aktion og hand-
ler. 

Evalueringerne skal fremlægges på Aftagerpanelmødet 11. oktober 2017. 

MT’s semesterevalueringer – 
http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/studienaevn/semesterevaluering/  

Ad 6 VEK -ansøgning 5. sem. (bilag) 

Paraply projekt fra Aarhus, hvor MT er med som et 5. sem. projekt E17 for to studerende, EGPE, 7. sem. 
supplerende vejleder og JA-I vejleder. Indsendt ansøgning til VEK og positivt svar efter to uger, hurtigt – 
men skal være ude i god tid, beregn to måneder. 

Ad 7 Musikambulance (bilag, eftersendes af JA-I) 

 Der er indgået en samarbejdsaftale med ”Musikambulancen”, som tjekker op på ”hvad trænger til ”repara-
tion”, evt. et tjek hver anden måned.  

 Det første tjek er gratis og her tjekkes alle instrumenter/teknik og der sendes et overslag. SLJ og MDD 
vælger det som er vigtigst at få repareret og sender en ansøgning til Instituttet. MDD får mindre timer, 
hvilket gør at studerende bl.a. selv skal lære at skrifte strenge, batterier – MDD evt. arrangere et lille kur-
sus og indkalde til fælles oprydning i lokalerne 447 og 449. 

 JA-I har udarbejdet til skema som viser ”Hvem har ansvar for hvad…” er vigtigt og hænges op i 447/449 

Ad 8 Studieteknik på hjemmeside (bilag) 

 DSM-J har udarbejdet et godt forslag med nyttige links, forslag diskuteret, rettet til og videreformidlet til 
upload på hjemmesiden http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/studievejledning/. 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192196
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192200
http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/studienaevn/semesterevaluering/
http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/studievejledning/
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Ad 9 Modulbeskrivelser (diverse bilag) 

 Pga. tidsnød overføres flg. modulbeskrivelser a, b, e, f, g, i, j og k til SN-møde 2/E17 

 Rettelser godkendt for c, d, h og l og modulbeskrivelsen opdateres… 

a. 7. sem. Læreterapi, indv. terapi  (CL) 

b. 5. sem. MTT og –forskning 2   (HMR) 

c. 1. sem. Musikpsykologi   (UH/HMR) Godkendt, uploaded 

d. 1. SEM. PBL      (UH)  Godkendt, uploaded 

e. 5. sem. KGMF 1    (SLJ) 

f. 7. sem. Klinisk improvisation 1  (SLJ) 

g. 7. sem. MT Assessment, valgfag  (SLJ) 

h. 3. og 5. sem. MT sangskrivning, valgfag (?)  Godkendt, uploaded 

i. 7. sem. Vidr. MT samt terapiteori  (NH) 

j. 3. sem. Stemmebrug mv.   (JA-I) 

k. 1. sem. Musikalsk formidling   (JA-I) 

l. 3. sem. Udv. og neuropsykologi  (UJS)  Godkendt, uploaded 

Ad 10 Eventuelt 

  

 

 

MT SN-mødekalender E2017 – Musikkens Hus, lokale 468, 4. sal. 

Møde 1, uge 36 Onsdag 6. september, kl. 09.00-11.30 

Møde 2, uge 10 TIRSDAG 10. oktober, kl. 09.00-11.30 

Møde 3, uge 14 Onsdag 8. november, kl. 09.00-11.30 

Møde 4, uge 18 Onsdag 6. december, kl. 09.00-11.30 


