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Referat af studienævnsmøde 1/E18 for Musikterapi MANDAG 3. september 2018, kl. 08.00-10.30 

Lokale: Musikkens Hus, lok. 468, 4. sal 

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Amanda Fog-Møller Haar (AF-MH) 5. sem.,), Karen Bjørnskov Chri-
stensen (KBC) 3. sem., Kirsten Christensen (KiC), 

Gæster: Winnie Ritterbusch (WR 

 

Afbud: Jens Anderson-Ingstrup (JA-I), Emil G.P. Eriksen (EGPE) 9. sem., Daniel Skak Mazhari-Jensen 
(DSM-J) 10. sem., Anne Uttrup Svendsen (AUS) 9. sem., Tom Nyvang (TN),  

 

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 1/E18 

2 Godkendelse af referat 4/F18 – 16.05.2018 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen…? 

2. Studieinaktivitet (bilag) 

3. Uddannelsestilskud 2019 (www.ufm.dk/bevillingsreform-uddannelsestilskud) 

4. Ændringer i eksamensbekendtgørelser (bilag) 

5. Oplevelse af krænkende adfærd (bilag) 

6. Faktaark (bilag) 

5 Valg af studienævnsrepræsentanter 

6 Selvevalueringsmøde 

7 PBL læringsmål i studieordning 

8 Booking af lokaler (Amanda) 

9 Dag på tværs samt forårsfest 

10 Rummand 

11 Eventuelt 
  

http://www.ufm.dk/bevillingsreform-uddannelsestilskud
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Ad 1 Godkendelse af dagsorden 1/E18 

 Godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 4/F18 – 16.05.2018 

 Referat godkendt 

Ad 3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 
 

Pkt. + dato for 
SN-referat 

Opgave Tovholder Opfølgning 

SN-dato 

Bemærkninger 

 

DONE 

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

3/F18 

18.04.2018 

16.05.2018 

03.10.2018 

OBS,  

Christian H.S., 7. sem. 
har lovet midlertidigt at 
ta’ over indtil ny ”Rum-
mand M/K” er ansat… 

 

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

MDD 

SLJ 

F18 

3/F18 

18.04.2018 

16.05.2018 

03.10.2018 

OBS,  

Evt. et skemalagt mini-
kursus ??? 

 

Ad 10/18.04.2018 Booke MH Øvre foyer, 3. sal til Husfest F19  SLJ 5/F18 

03.10.2018 

? om forårsfesten skal 
holdes et andet sted i 

MH –  

Husråd møde og tjekker 
op, hvor forårsfesten 

skal holdes… 

 

Ad 7/16.05.2018 Frivillige – Cool Camp 2018, genovervejel-
se af adgangsprøve krav, når der er få 
frivillige 

SLJ 5/F18 

1/E18 

OBS  

Ilan Sanfi deltager på 
opstartsmødet F19 

Done 

Ad 6/03.09.2018 Undersøge interessen for BA-delen hos 
gymnasier i Kbh./Roskilde  

SLJ, m.fl. ?   

Ad 7/03.09.2018 PBL/læringsmål tydeligt for teorisporet i SO 
og skal tydeligøres for musik- og terapispo-
rene. 

SLJ + 

MT UV’ere 

Sept.2019   

Ad 4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen v. WR: 

SOL (Skema Og Lokalebooking) fylder meget, i det Instituttets uddannelser i RBG 14 er udpeget til pilot-

projektet med skema F19. Indebærer nye arbejdsgange/deadlines for VIP, TAP m.fl. 

Studieordning- og moduldatabasen er næsten klar for hele AAU og for Instituttets uddannelser er Else-

beth Bækgaard, Psykologi udpeget som superbruger. 

2. Studieinaktivitet (bilag) 

Tjekke at de studerende har været aktive og bestået deres eksamener på 1. studieår, i det 1. studieårs 

eksamener (1. og 2. sem.) skal være afsluttet ved udgangen af 2. studieår (4. sem.) – hvis ikke bestået, 

medfører det udmeldelse! 

Før lå denne kompetence/opgave hos fakultetet, men er nu overgået til uddannelsernes studienævn. 
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3. Uddannelsestilskud 2019 (www.ufm.dk/bevillingsreform-uddannelsestilskud) 

Uddannelsestilskuds midlerne afhænger af andet, end de STÅ som leveres – bl.a. studietiden, kvalitets-

tilskud og ledighedstal mm. – dog udgør STÅ den største faktor.  

Hvordan AAU fordeler/videre administrerer ufm-midlerne til uddannelserne, vides ikke. 

4. Ændringer i eksamensbekendtgørelser (bilag) 

Bl.a. ændringerne ved valg til censorformandsposten, at kravene til censorformandskabets medvirken i 
løbende dialog mm. fritstilles og fremover indgår i instituttets kvalitetsarbejde. 

Uddannelsen fik meget bedre dialog efter elektronisk tilbagemeldinger fra censorformanden/-korpset.   
MT og MT’s censorformand er meget bevidste om det etiske på uddannelsen.  

5. Oplevelse af krænkende adfærd (bilag) 

Der er NUL tolerance med en krænkende adfærd på AAU 

Informationen findes på følgende hjemmesider: 

 https://www.studerende.aau.dk/kraenkende-adfaerd/ 

 https://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/vejledning/kraenket/ 

 https://www.en.aau.dk/education/student-guidance/guidance/offensive-behaviour/ 

6. Faktaark (bilag) 

Der er udarbejdet et Faktaark om uddannelsen og ”Hvad kan musikterapeuter…?”. Informationerne er 
mest rettet mod aftagere. 
https://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/398/398634_musikterapi.pdf  

Ad 5 Valg af studienævnsrepræsentanter 

 EGPE har meldt fra som næstformand pga. 9. sem. praktik. Det besluttes i SN at AF-MH overtager næst-
formandsposten og KBC indgår som studenterrepræsentant i E18 – og forhører pr. mail til øvrige SN-
medlemmer om der er indsigelser – det var der ikke!  

 Tillykke  

Ad 6 Selvevalueringsmøde 

 Det er anden gang MT selvevalueres og en fin proces. 

 MT selvevalueringsmøde afholdt 24. august 2018 med eksterne deltagere samt interne fra AAU. Mødet 
er en opsamling/tjek på de tre år der er gået siden sidste selvevaluering og uddannelsens handleplan. 
Der udarbejdes en ny handleplan for de kommende tre år og næste selvevaluering i 2021. 

 SLJ –  

 Vigtigt at ha’ fokus på optag/aftag, tværfaglighed og formidling/rådgivning/vejledning til andre grupper. 
Mht. aftag er der pt. flere musikterapeut stillinger i udbud end der er kandidater. Det er et ”luksus” pro-
blem, men hvis ikke der er nok færdige kandidater, til de stillinger som er opslået, kan man frygte at afta-
gerne mister interessen og ansætter til ”anden” side… 

 For at få et større optag til uddannelsen, skal det på sigt forholdes/overvejes at udbyde/satse på BA-
delen i København og fastholde at KA-delen fortsat kun findes i Aalborg.  

 Før at BA-delen kan udbydes i København skal der en masse undersøgende arbejde til, så der vil gå to til 
tre år før det vil være en realitet og uddannelsen behøver ikke at blive udbudt hvert år – hvis det viser sig, 
at behovet ikke er til det. 

  
  

http://www.ufm.dk/bevillingsreform-uddannelsestilskud
https://www.studerende.aau.dk/kraenkende-adfaerd/
https://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/vejledning/kraenket/
https://www.en.aau.dk/education/student-guidance/guidance/offensive-behaviour/
https://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/398/398634_musikterapi.pdf
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Ad 7 PBL læringsmål i studieordning 

 Tydeliggøre at der er læringsmål for PBL i SO. MT’s teorispor er læringsmål/PBL tydeliggjort – men for 
musik- og terapisporet er PBL ikke tydeligt.  

 Underviserne sammensættes i grupper, udarbejder generelle læringsmål/PBL for ”eget modul” og teksten 
godkendes i SN. Deadline for beskrivelse af læringsmål/PBL til musik- og terapisporene er september 
2019 (godkendelse?) 

Ad 8 Booking af lokaler (AF-MH) 

 Har oplevet flere gange at lokaler var i brug selvom de ikke var booket i 
http://book.webbook.dk/auc/portal_booking2/index.php + at blive bedt om at forlade et booket lokale til 
underviser, som ikke havde booket. Det er især i projekt skrivnings perioderne, at lokale problemet op-
står. 

 Det er ikke fordi der ikke informeres vedr. vigtigheden af at booke diverse lokaler, men det er lidt som 
”Hesten og truget – man kan ikke tvinge…”! Håber bookningen fremover ændrer sig det det bedre. 

Ad 9 Dag på tværs samt forårsfest 

 Husråd mødes snarest og aftaler nærmere om dag på tværs og forårsfest 2019 – bla. hvor skal forårsfe-
sten holdes? 

Ad 10 Rummand 

 Stillingsopslag udarbejdes ASAP og lægges på Jobportalen. KiC informerer semestrene via Moodle, når 
stillingen er opslået. 

Ad 11 Eventuelt 

 

 

 

MT SN-mødekalender E2018– Musikkens Hus, lokale 468, 4. sal. 

Møde 1, uge 36 Mandag 3. september 2018, kl. 08.00-10.30 

Møde 2, uge 40 Onsdag 3. oktober 2018, kl. 09.00-11.30 

Møde 3, uge 44 Torsdag 1. november 2018, kl. 09.00-11.30 

Møde 4, uge 50 Onsdag 12. december 2018, kl. 09.00-11.30 

http://book.webbook.dk/auc/portal_booking2/index.php

