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Referat af studienævnsmøde 2/E18 for Musikterapi ONSDAG 3. oktober 2018, kl. 09.00-11.30 

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., Christian Horty Stenrøjl (CHS) 7. sem., Kirsten Christensen (KiC), 

Gæster: Winnie Ritterbusch (WR 

 

Afbud: Jens Anderson-Ingstrup (JA-I), Anne Uttrup Svendsen (AUS) 9. sem., Tom Nyvang (TN),  

 

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 2/E18 

2 Godkendelse af referat 1/E18 – 03.09.2018 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra Instituttet…? 

2. Forskningsdækning (bilag) 

3. GDPR sendt ud til studerende (bilag) 

4. Referat fra selvevalueringsmøde & handleplan (bilag) 

5 Musikambulancen  

6 Semesterevaluering (bilag) 

7 Nyt semesterevaluering & årshjul (bilag) 

8 Modulbeskrivelser opsamling 

9 NGP 

10 Opdatering – studenterkonferencen, 22.-24. februar 2019 

11 På tværs i Musikkens Hus 

12 Eventuelt 
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Ad 1 Godkendelse af dagsorden 2/E18 

 Godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 1/E18 – 03.09.2018 

 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/XX F18 

3/F18 

18.04.2018 

16.05.2018 

03.10.2018 

01.11.2018 

OBS,  

Aftales med ny rum-
mand, forventet ansat 

primo nov. 2018 

 

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

XX 

SLJ 

F18 

3/F18 

18.04.2018 

16.05.2018 

03.10.2018 

01.11.2018 

OBS,  

Evt. et skemalagt mini-
kursus? 

Aftales med ny rum-
mand, forventet ansat 

primo nov. 2018 

 

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

LAD OS SPØRGE TIL STORMØDET, 
TORSDAG uge 44/2018 

SLJ 5/F18 

03.10.2018 

01.11.2018 

? om forårsfesten skal 
holdes et andet sted i 

MH –  

Husråd møde og tjekker 
op, hvor forårsfesten 

skal holdes… 

 

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 5/03.10.2018 Musikambulancen – kontakt… Ny rum-
mand 

?   

      

Ad 6/03.10.2018 Søge midler til mere gardin i lok. 339, MH SLJ 01.11.2018   

Ad 8/03.10.2018 Bogliste skal ligge på MT’s udd.hjemmeside 
under MB-fanen 

SLJ/KiC ?   

 Nyt semesterevalueringsskema SLJ/JAI F19 Med udgangspunkt i 
forslag fra instituttet og 
med MT tilpasninger 

 

Ad 4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen v. WR 

Pr. 1. oktober 2018, er HUM Fakultetet nedlagt, hvilket medfører at diverse administrative opgaver er 

overgået til Instituttet og videre ud til ”områderne”. Samtidigt har Instituttet fået ny medarbejder Bjørn Dan 

Andersen, tidligere studieområdet på Fakultet og knyttet til Studieområdet på Instituttet – velkommen. 

Pr. 1. oktober 2018, er ny studieordning og modul database oprettet – denne database skal erstatte den 

nuværende udgave af studieordninger. 

2. Forskningsdækning (bilag) 
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Denne beregning udarbejdes to gange årligt og skal redegøre for grænseværdierne i forhold til VIP 

(forskningsbaseret undervisning) og D-VIP (ikke forskningsbaseret undervisning). MT’s grænseværdier er 

OK, dog afviger modulet ”Indv. læreterapi”, 7. sem. (efterår) hvor det skal være D-VIP som underviser, af 

etiske årsager. 

3. GDPR sendt ud til studerende (bilag) 

Mail udsendt centralt fra til alle studerende vedr. GDPR. MT studerende er meget opmærksomme på 

persondata, bl.a. i forhold til deres praktikophold. Vejlederne skal klædes godt på til at rådgive studeren-

de fremover. OBS at man som privat person hæfter for misbrug af data – det er aldrig AAU! 

Læs mere – www.gdpr.studerende.aau.dk  

NB: Da Aalborg Universitet ikke har rådgivningspligt overfor studerende, beder vi om, at du stiller 

spørgsmål vedr. Databeskyttelsesforordningen til Datatilsynet http://www.datatilsynet.dk  

4. Referat fra selvevalueringsmøde & handleplan (bilag) 

Referat fremsendes til SLJ/KiC ASAP og videresendes til Aftagerpanelet før møde tirsdag 9. oktober 

2018, hvor handleplan vil blive diskuteret. 

Ad 5 Musikambulancen 

 Skal denne ordning fortsætte med tjek af instrumenter – ja, det er en OK aftale. Forslag at få besøg to 
gange pr. semester (februar/maj + august/november).  

 Proceduren for, hvordan det aftales og betales skal Musikambulancen have på skrift. Tjek/oprydning og 
evt. reparationer, tilbud skal sendes til MT-SN (SLJ). SLJ sender tilbud til Instituttet og ansøger om belø-
bet fra Instituttets lab.konto og fakturaen sendes til Instituttets EAN nr. 

 Ved ”små reparationer” – måske et max. beløb, uden at skulle ansøge Instituttet for hver lille reparation. 

 Klaverstemning er på lab.konto, vedligeholdelse af instrumenter bør også være en del på den konto. Mu-
sik melder sig også med i Musikambulance ordningen. 

 Ny rummand får til opgave at kontakte Musikambulancen for nærmere information. 

Ad 6 Semesterevaluering F18 (bilag) 

 Semesterevalueringerne for MT ordinær og MT PROMUSA EVU gennemgået og drøftet hovedtema, hvor 
der kræver handling. 

 MT Ordinær 

 Placering af eksamener 4. semester – Improvisation, som kunne ligge tidligere evt. ca. 14 dage efter 
sidste undervisning, så der er tid til at øve og gerne før projekt aflevering. OBS til S19 eksamen. 

 Projektvejledning og eksamen 2. semester – Aktion/handling, at kulturen på uddannelsen er, hvis/når 
der opstår problemer, at dialogen mellem den studerende og vejleder sker i tide og ikke i sidste øjeblik, 
hvor det er for sent af gribe ind samt at studenterstudievejlederen/studievejlederen altid er lydhøre. 

 Gruppedannelser – Er en svær proces, i det forskelligheden hos de studerendes er bred samt at gruppe-
dannelser oftest er et problem på 4. semester. Aktion/handling: VIP info til de studerende, italesætte vil-
kår, retningslinjer og tydeliggøre forventningerne til gruppedannelsesprocessen og altid komme i god tid, 
hvis der opstår problemer. Informationer skal italesættes ofte… 

 CHS tilbyder at give oplæg om forventningen til gruppedannelse (4. semester F19) 

 Forskellen på individuelt niveau i hørelære – Aktion/handling: Italesætte studerende til studerende, at 
det er vigtigt at de bruger og lærer af hinanden i de ”Lærerfrie timer” – bedre læring ved øvning. 

 AF-MH nævnte at hendes hold havde udarbejdet en struktur til Lærerfri timer, som gav god læring – AF-
MH giver et lille oplæg på Stormødet, torsdag uge 44 til inspiration for 1. og 3. semester. 

  

http://www.gdpr.studerende.aau.dk/
http://www.datatilsynet.dk/
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 MT PROMUSA EVU 

 Regler for at skrive i grupper – Aktion/handling: Enighed i MT-SN at BA-SO reglerne fastholdes, dog 
kan der altid søges dispensation hos MT-SN for at skrive individuelt. Vigtigt at underviser tydeliggør reg-
lerne i god tid til de studerende. 

 Ønske om ”Modulbeskrivelse kun til PROMUSA” – Aktion/handling: Modulbeskrivelse udarbejdes. 
  
Ad 7 Nyt semesterevaluering & årshjul (bilag) 

 Instituttets kvalitetssikringsteam har udviklet en ny evalueringsskabelon (SurveyXact) som er sendt til 
godkendelse hos SN. SN er velkommen til at videreudvikle/tilpasse skabelonen til uddannelsen udover 
AAU’s krav til visse spørgsmål. 

 SLJ påpeger MT’s tre spor. Der er nogle spørgsmål i skabelonen, hvor der skal svares på to ting på én 
gang – og det duer ikke! 

 WZ indkalder Pia Thorsen og SLJ til møde, hvor MT’s spørgsmål tilpasses den nye skabelon og forventet 
implementeret E18. 

Ad 8 Modulbeskrivelser - opsamling 

 Modulbeskrivelser til godkendelss hos SN – og godkendt. Lægges på hjemmesiden ASAP. 

Ad 9 NGP 

 NGP arrangementet er fredag 2. november 2018 – semifinale? Hvem er med? 

 SLJ mailer Arndt og forhører! 

Ad 10 Opdatering – studenterkonferencen, 22.-24. februar 2019 

 Instituttet har bidraget med DKK 10.000,00 . Spørgsmålet er, hvor skal konferencen foregå, Musikkens 
Hus eller RBG 14?  

 Ved max deltagere på 60, vil det muligvis kunne foregå i Musikkens Hus, 3. sal, dog vil det være bedst 
med et stort lokale til plenum, her må det være RBG 14 eller evt. forespørge på Rytmisk sal (Kons.) i x-
antal timer (pris?)!  

Ad 11 På tværs i Musikkens Hus, torsdag uge 40/2018 

 Dagen er planlagt  Musik og Musikterapi deltager. 

Ad 12 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 


