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Referat af studienævnsmøde 3/F19 for Musikterapi ONSDAG 24. april 2019, kl. 09.00-11.30 

Lokale: Musikkens Hus, lok. 303, 3. sal 

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Amanda Fog-Møller Haar )(AF-MH) 6. sem., Jens Anderson-Ingstrup 
(JA-I), Winnie Ritterbusch (WR) 

Gæster: Tom Nyvang (TN), 

 

Afbud: Karen Bjørnskov Christensen (KBC) 4. sem., Kirsten Christensen (KiC), 

 

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 3/F19 

2 Godkendelse af referat 2/F19 – 06.03.2019 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra Institut for Kommunikation og Psykologi, v. WR/TN 

2. Frafaldstruede (bilag) 

3. Censormøde (bilag) 

4. Bekendtgørelser (bilag) 

5. Høring om timeplanlægning (bilag) 

6. Ledighedstal (bilag) 

5 Modulbeskrivelse for speciale (bilag) 

6 EMTC studenter-frivillige/stormøde 

7 Optag og PR tour E19 

8 Udveksling til Oslo 

10 Eventuelt 
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Ad 1 Godkendelse af dagsorden 3/F19 

 Godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 2/F19 – 06.03.2019 

 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/JO F18 

3/F18 

 

 

05.02.2019 

OBS,  

Aftales med ny rum-
mand, forventet ansat 

primo nov. 2018 

Pågår – se note… 

 

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

JO 

SLJ 

F18 

3/F18 

18.04.2018 

16.05.2018 

03.10.2018 

F19 

OBS,  

Evt. et skemalagt mini-
kursus? 

Aftales med ny rum-
mand… 

KURSUS i APRIL 2019 

Done 

Ad 6/03.09.2018 

 

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

(PR-turne) 

SLJ, m.fl. Efterår 2019 10 efterskoler, højsko-
leer, gymnasier udvæl-

ges og kontaktes… 

 

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 Udkast til PBL lærings-
mål til marts 2019 

Udkast på mødet u. 10  

Done 

FYI Nyt semesterevalueringsskema 

F19 evalueringen… 

 

MEGET GLAD for samarbejdet… 

SLJ/JAI 

Pia Thor-
sen (PT) 

F19 

SLJ og PT af-
talt møde… 

SLJ og PT tager ud-
gangspunkt i den simple 
model og tilføjer/tilpas-

ser med x-tra spørgsmål 
– målrettet Musikterapi 

Done 

Ad 7/06.03.2019 PR-turne E19 –  

Søge PR-turne midler hos TN til transport 
og forplejning… 

SLJ Uge 17/22 Aktion - sammen med 
”Ad 6/03.09.2018” 

 

Ad 7/06.03.2019 NGP E19 – tovholder til E19 

Tovholder – en person, som er tæt på huset 

Pkt. til STORMØDET onsdag, uge 17/2019 

JA-I Uge 22   
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Ad 4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra Institut for Kommunikation og Psykologi (IKP), v. WR/TN 

Studieområdets adm. er reduceret med et årsværk (TAP valgt at gå på efterløn), hvilket medfører en ny-

tænkning/fordeling af opgaver til de øvrige TAP-medarbejdere.  

Der er udmeldt flytteplaner pr august 2019. Psykologi skal ind i Nordkraft og der skal laves tegninger for 

kontorer og undervisningslokaler. 

Ift. Musikterapi påvirkes uddannelsen ikke i efteråret 2019, men da psykologi også flytter deres klinikker, 

vil det være oplagt at samtænke deres klinikker med Musikterapi-”lab”. Der er ganske sjældent ”klienter” 

på besøg, men det har været ønsket fra Musikterapis side. Der er god synergi-potentiale i samarbejdet 

med psykologi. Der er ligeledes potentiale i evt. samarbejde med andre beboere i Nordkraft. 

Der arbejdes fortsat på at få bemandingen for efterår 2019 på plads.  

Som fase 2 indgår evt. også noget samlokalisering af Musik og Musikterapis medarbejdere. 

Det er udmeldt at Pro-dekanen for uddannelse Hanne Dauer Keller fratræder 1. august 2019. Der arbej-

des på at finde en anden. 

2. Frafaldstruede (bilag) 

KiC og SLJ har gennemgået listen og det konstateres, at de studerende der fremgår af listen er på barsel 

eller har orlov. Der er dermed ikke behov for at indkalde til samtaler. 

3. Censorårsmøde (bilag) 

Der har været afviklet et censorårsmøde. Et af de punkter der er lidt bekymring omkring er at det nu er 
meddelt, at de studerende har aktindsigt i noterne i tilfælde af en klagesag.  Den studerende har indsigt i 
de kommentarer de enkelte parter har til klagesagen. SLJ har et forslag om at noterne fra eksamen evt. 
kan opbevares i digital eksamen.  

Der er en del nye censorer i MT censorkorpset. Der er etableret et e-learning kursus om censorrollen, 

Det diskuteres, at det at evalueringerne er udsendt efter eksamen har været givtigt. Og om MT faktisk 
skulle tage dette ind i årshjulet. 

4. Bekendtgørelser 

Vedr. adgangskrav. HF uden overbygning ikke er adgangsgivende. Der er tvivl om, hvordan en optagel-
sesprøve defineres. MT har en adgangsprøve og det er derfor ikke relevant. 

5. Høring om timeplanlægning 

SLJ fremlægger høring om årshjul. Studienævnet finder forslaget interessant, dog påpeges sen anbefa-
ling om udmelding af skema. 

 

6. Ledighedstal 

Studienævnet konstaterer med glæde, at der er lav ledighed blandt færdiguddannede Musikterapeuter. 
Udfordringen er, at der faktisk ikke er nok færdiguddannede musikterapeuter til at besætte ledige stillin-
ger 

Det diskuteres hvad situationen er, hvis der optages 25 studerende (hvilket er loftet/ dimensioneringen). 
Der er enkelte fag, hvor der vil være behov for holddeling. Det vil give skematekniske og bemandings-
mæssige udfordringer.  SLJ arbejder med en plan A og en plan B. AF-MH beder om at punktet kommer 
på dagsordenen igen i juni. md. 

Ad 5 Modulbeskrivelse for speciale 
Specialemodulbeskrivelsen er revideret og det er nu muligt at skrive speciale artikelbaseret. Anbefales 
såfremt man ønsker at gå forskervejen (PhD). 
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Det diskuteres om det bør fremgå ”Sidetallet på artikelmanuskriptet må ikke overstige det sidetal som an-
gives i det tilsigtede tidsskrift.”  – ændres til ”bør være mellem 5 og 8 sider”. Vejleder og studerende kan 
evt. have dialog med henblik på publicering efter eksamen. 

Ad 6 EMTC studenter-frivillige/stormøde 

De studerende informeres i dag om konsekvenserne af afskedigelsesrunderne. 
Vedr. EMTC: kon-action (præ-konference) for de studerende. SLJ ønsker input til sociale aktiviteter for dels 
studerende og dels andre konferencedeltagere. Streetfood stiles som forslag. 

Opgaver til de frivillige studerende til konferencen. Studenteraktiviteter, teknik, information, navigation og exhi-
bition poster. 

Ad 7 Optag og PR tour E19 

 Det fremgår af MTs strategi og handlingsplan, at man ønsker at lave en PR tour. Planen er at en stude-
rende og en VIP skal deltage (evt. 2 studerende og 2 VIP) – der er tvivl om økonomien. SLJ udarbejder et 
budgetudkast og fremsender til TN. Der er derudover en video på handlingsplanen. Pia T. kontaktes med 
henblik på at få budgettet for en video. Det skal undersøges, hvordan 06.03.2019 AF-MH kan aflønnes. 
Christian, Amanda, Jens og Stine tager på tour i starten af oktober. 

Ad 8 Udveksling til Oslo 
2 AAU studerende har meldt sig til udveksling til Oslo i en måned. Ligeledes kommer 2 studerende fra 
Oslo. Der udveksles ikke ECTS. Planen for undervisningstilrettelæggelse er, at de studerende, der er 
væk tager eksamener i stedet for afløsningsmulighederne. Fremadrettet kunne der evt. tænkes udveks-
ling på 4. semester. 

 Der skal afvikles et møde med internationalt kontor, da der også er kommet henvendelse fra Bergen og 
Oslo. Der skal arbejdes med en model, således at den faglige progression kan sikres. Fortsat på aktions-
listen. 

Ad 9 Eventuelt 

 I forbindelse med evaluering på gruppesupervision har det været diskuteret om det var muligt at få ECTS 
for deres praktikforløb.  På Musikterapi er der 15 ECTS til supervision og 15 ECTS til formidling.  

 AF-MH fremfører, at der er stor arbejdsbelastning på praktikforløbet på 6. semester. Det aftales, at AF-
MH kigger på fordelingen af timer i semesterbeskrivelsen og melder tilbage. 

 AF-MH påpeger, at der mangler flere studenterrepræsentanter til studienævnsmøderne. Der skal findes 
en repræsentant for alle semestrene så vidt muligt, ligesom det er en aftale, at studievejlederen indkaldes 
efter behov. 

 

 

MT SN-mødekalender F2019– Musikkens Hus, lokale 468, 4. sal. 

Møde 1, uge 6 TIRSDAG 5. februar 2019, kl. 09.00-11.30 

Møde 2, uge 10 Onsdag 6. marts 2019, kl. 09.00-11.30 

Møde 3, uge 17 Onsdag 24. april 2019, kl. 09.00-11.30 

Møde 4, uge 22 Onsdag 29. maj 2019, kl. 09.00-11.30 

 

MT SN-mødekalender E2019– Musikkens Hus, lokale 468, 4. sal. 

Møde 1, uge 36 Onsdag 4. september 2019, kl. 09.00-11.30 

Møde 2, uge 40 Onsdag 2. oktober 2019, kl. 09.00-11.30 

Møde 3, uge 47 Onsdag 20. november 2019, kl. 09.00-11.30 

Møde 4, uge 50 Onsdag 11. december 2019, kl. 09.00-11.30 


