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Referat af studienævnsmøde 4/E17 for Musikterapi onsdag 6. december 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., Daniel Skak Mazhari-Jensen 

(DSM-J) 8. sem., Anne Uttrup Svendsen (AUS), Jens Anderson-Ingstrup (JA-I 

Gæster: Tom Nyvang (TN), Winnie Ritterbusch (WR) (ref.) 

 

Afbud: Mads Duevang Dahl (MDD) 5. sem., Oda B. Dypvik (OBD) 9. sem, 

Kirsten Christensen (KiC), Amanda Fog-Møller Haar (AF-MH) 3. sem 

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 4/E17 

2 Godkendelse af referat 3/E17 – 08.11.2017 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. NOCKS konference 5. februar 2018, med kulturminister 

3. Pilotprojekt med projektskrivning (ikke i denne omgang). 

5 Stemmebrug, modulbeskrivelse (bilag) 

6 Udvælgelseskriterier (bilag) 

7 Semesterevaluering  

8 Forårsfest 

9 Eventuelt 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 4/E17, uge 49 

 Det nævnes at MT har vundet NGP. (EGPE og 1. sem. studerende). 

 Der har været afviklet julekoncertcafe: Det vurderes, at der har været 100-150 i alt i løbet af dagen. 

MT 1. semester har afviklet julematine – men meget få deltagere – SLJ foreslår om det kan kombineres, 
fx med mad og arrangement. Der er sendt evaluering ud – det må efterfølgende vurderes om 1. sem. skal 
indgå i arbejdet 

Dagsorden godkendt 
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Ad 2 Godkendelse af referat 3/E17 – 08.11.2017 

 Vedr. Musikambulancen: Der er givet et tilbud, som er blevet accepteret.  

Der er sendt fakturaer fra Musikambulancen uden at det var en aftale. Der skal tjekkes om lokalet faktisk 
er sat i orden og der skal laves aftale om betalingen. 

 Referatet godkendes. 

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

? Ongoing… 

4/E17 

06.12.2017 

Evt. info på Moodle… 

Campus Service, udfor-
dring når det er lejemål! 

BESLUTNING: 

…at der skal info på 
MOODLE til de stude-
rende vedr. App. ”Buil-

ding Service! 

DONE 

Ad 7/06.09.2017 Depotrum – tjek/oprydning af instrumenter SLJ/MDD F18 Ved semesterstart F18  

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

MDD F18 ?  

Ad 9, f/10.10.2017 ”f”: MB, 7. sem. ”Vidr. MT samr TT” – 
Fokus på retorik. Besøge andre uddannel-
ser i Skolen med formidling/retorik og delta-
ge i UV.  

SLJ?? 4/E17 

06.12.2017 

Forslag –  

Kontakt Janne Bang 

 

Ad 8/10.10.2017 Loungelokale 3. sal, MT STORMØDE, u. 44 MT stude-
rende (+ 
Musik?) 

4/E17 

06.12.2017 

MT studerende har 
meldt sig til at studiemil-
jø forbedring i loungen 

 

Ad 14/10.10.2017 Undersøge om M og MT har adgang til 
”hinandens” sammenspilslokaler på 4. sal. 
+ Kons…? 

KiC til 
LN/MH 

4/E17 

06.12.2017 

Adgang til MH, 2018 - 
afventer 

 

 
  

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

1. Nyt fra skolen: 
Arbejdet med at sikre at AAU efterlever Databeskyttelsesforordningen er igangsat med en proces om-
kring ’fortegnelser over behandlingsaktiviteter’ for administrative data ved AAU. Vi skal lave disse forteg-
nelser, for at kunne skabe overblik over, hvor vi behandler personoplysninger, og vi skal bruge fortegnel-
serne til at kunne dokumentere, hvordan vi behandler personoplysningerne.  Det forventes at der også 
kommer yderligere involvering af de studerende. 
 
Der er afviklet studierådsmøde. Temaet for mødet var evaluering af semestrene. Der er nedsat en TAP 
gruppe, der gennemgår spørgeskemaerne for at undersøge, hvorvidt de overholder regler og procedurer 
for kvalitetssikring og hvorvidt, der er noget, der kan gøres smartere og bedre. Det er aftalt, at de stude-
rende skal inddrages, da den største samlede udfordring blandt skolens SN er svarprocenter. 

2. NOCKS konference mandag 5. februar 2018, med kulturminister 

Undervisningen på 2. semester er presset, så det er ikke sikkert, at der kan laves undervisningsfrit. Der er 
i øvrigt en konference i Finland. Studenterkonference på tværs af Norden - Der arbejdes med at finde 
løsninger så de studerende har mulighed for at deltage.  

Kulturministeren og Rektor vil være med til at åbne konferencen. 

3. Pilotprojekt med projektskrivning (ikke i denne omgang). 

MT er ikke udvalgt til at deltage i pilotprojekt i denne omgang, men evt. senere. 

Ad 5 Stemmebrug, modulbeskrivelse (bilag) 

 Udsat til SN-mødet i februar 2018 (07.02.2018, uge 6) 

Ad 6 Udvælgelseskriterier (bilag) 

 Der er rettet henvendelse fra Studieservice for at få vurderet, hvilke udvælgelseskriterier, der skal være 
gældende i tilfælde af, at der er flere ansøgere, end der er pladser (vedr. kvote 2). Optagelseskontoret er 
blevet opmærksomt på, at 6 måneders uddannelse (30 ECTS) ikke umiddelbart anerkendes. Studienæv-
net diskuterer kriteriet og bliver enige om at fastholde. Såfremt det på et senere tidpunkt er relevant, ta-
ges diskussionen op igen. 

Ad 7 Semesterevaluering  

 På baggrund af møde med aftagerpanelet og diskussionen om spor i uddannelsen har Studienævnsfor-
manden forslag til at gentænke evalueringsspørgsmål. 

 Der er stillet forslag om, at spørgsmålene justeres således, at de studerende overvejer deres egen identi-
tet som musikterapeuter. 

 Der er enighed om at spørge til et musikfokuseret musikterapi spor, et musikterapi teorietisk spor, og 
terapifokuseret musikterapi spor.  

 Derudover er der enighed om at spørge ind til de studerendes egen oplevelse af identitet 
 
I hvilken grad har semestret generelt bidraget til dine musikterapeutiske færdigheder? 
I hvilken grad har semestret generelt bidraget til din selvopfattelse omkring at være/blive musikterapeut? 
 
Følgende begreber bruges hvor relevant: 
Musikfokuserede musikterapeutiske færdigheder,  
Terapifokuserede musikterapeutiske færdigheder 
Musikterapiteoretiske færdigheder 

 

 Aftagerpanelet støtter, at undersøge hvornår/på hvilket semester de studerende oplever deres egen iden-
titet som musikterapeut.  
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 SJL bemærker at der er mange spørgsmål i MTs evaluering, men at der er høj svarprocent. De studeren-
de påpeger, at det tager lang tid at besvare spørgsmålene også længere tid, end det bliver angivet at det 
vil tage. 

Ad 8 Forårsfest 

 SJL annoncerer at der er møde, 14. december 2017, om forårsfesten 2018. AUS inviteres. Evalueringen 
fra seneste forårsfest peger på, at samarbejdet med Konservatoriet var lidt problematisk. EGPE påpeger, 
at der skal være en klar forventningsafstemning.  

 Der stilles forslag om, at der skal være en ”formand” for udvalget, der planlægger. Det diskuteres, om 
formand/planlægningsudvalg vil kunne aflønnes eller anerkendes. Formålet var, at skabe synergi og 
samarbejde imellem de tre uddannelser i Musikkens Hus. Der er enighed om at alle uddannelser deltager 
ligeligt. Det er vigtigt at sikre, at udfordringer løses internt. Studielederen TN påpeger at MT, Musik og 
Konservatoriet er kommet meget langt i deres samarbejde sammenlignet med andre områder af AAU. 

 Forårsfesten er planlagt til torsdag 5. april 2018. Der er søgt og bevilget kr. 5000 fra Fakultetets studiemil-
jøpulje. 

 EGPE tilføjer at der er mulighed for at de to fredagsbarer kunne samarbejde og at man også til forårsfe-
sten kunne inddrage festudvalg fra Konservatoriet og Musik/Musikterapi. 

Ad 9 Eventuelt 

 DSM-J spørger om adgang til at se studiepraktik-evaluering. SLJ har modtaget et link og opdaterer DSM-
J efter mødet. 

 EGPE foreslår bog til samtaletræning: ”Helping Skills” af Laura Hill. Rettet mod 6. sem. 

 

 

 

 

 

MT SN-mødekalender F2018– Musikkens Hus, lokale 468, 4. sal. 

Møde 1, uge 6 Onsdag 7. februar, kl. 09.00-11.30 

Møde 2, uge 11 Onsdag 14. marts, kl. 09.00-11.30 

Møde 3, uge 16 Onsdag 18. april, kl. 09.00-11.30 

Møde 4, uge 20 Onsdag 16. maj, kl. 09.00-11.30 

Møde 5, uge 24 Onsdag 13. juni, kl. 09.00-11.30 


