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Referat af studienævnsmøde 2/E19 for Musikterapi ONSDAG 2. oktober 2019, kl. 09.00-11.30 

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

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Ester Haslund-Gjerrild (EH-G), 3. sem., Karen Bjørnskov Christensen 
(KBC) 5. sem., Jens Anderson-Ingstrup (JA-I), Amanda Fog-Møller Haar (AF-MH) 7. sem., Kirsten 
Christensen (KiC), 

Gæster: Tom Nyvang (TN) 

Afbud: Winnie Ritterbusch (WR) 

Uden afbud: Christian Horty Stenrøjl (CHS) 

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 2/E19 

2 Godkendelse af referat 1/E19 – 04.09.2019 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

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

2. Censorkorps (bilag) 

3. Ordinært Valg (bilag) 

4. Nye ændringsbekendtgørelser (bilag) 

5. Eksamensordning for AAU (bilag) 

6. Uddannelsesprofil (bilag) 

7. Studenterstudievejleder 

5 SO-ændringer (bilag – læs forklaring doc) 

6 Modulbeskrivelser 

7 Semesterevaluering (bilag) 

8 Studieaktivitetsmodellen (bilag) 

9 Billeder af færdige kandidater 

10 PR tour & video 

11 Husråd – dag på tværs 

12 Eksterne tilbud til studerende (bilag) 

13 ”Om at være 14 studerende, 7. sem.” 

14 Eventuelt   
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Ad 1 Godkendelse af dagsorden 2/E19 

 Godkendt – med tilføjelse af pkt. ”Om at være 14 studerende, 7. sem.” 

Ad 2 Godkendelse af referat 1/E19 – 04.09.2019 

 Referat godkendt 

Ad 3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 
 

Pkt. + dato for 
SN-referat 

Opgave Tovholder Opfølgning 

SN-dato 

Bemærkninger 

 

DONE 

Ad 6/03.09.2018 

 

 

 

 

Ad 7/06.03.2019 

Undersøge interessen for BA-delen hos 
gymnasier i Kbh./Roskilde, evt. via stude-
rendes NETVÆRK…? 

PR-turne – Primo marts 2020 (3 dage) 
Sdr.jylland, Fyn og Sjælland. 

 

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

SLJ, m.fl. Februar 2020 

 

Primo marts 
2020 

10 efterskoler, højsko-
leer, gymnasier udvæl-

ges og kontaktes… 

 

 

 

 

 

 

DONE 

Ad 3/29.05.2019 Afhentning af instrumenter i depotrum (bl.a. 
trommer) – og i stigehøjde er det KUN rum-
folket som må hente! 

JA-I foreslår evt. hylder i lok. 447/449 til 
trommer, hvis ikke rummand skal stå 
”standby” = flaskehals. 

JA-I, SLJ, 
GG og JO 

E19 

 

PÅGÅR… 

Evt. aftale med rum-
mand MT – i go’ tid – 

hjælp til at hente trom-
mer ind/ud til undervis-

ning… 

 

Ad 9/29.05.2019 Udarbejde katalog over instrumenter til 
praktik udlån – og først til mølle! 

JO Uge 47/50 Praktik F = 6. sem. 

Praktik E = 9. sem. 

Vigtigt at vide, hvilke instru-
menter der kan lånes 

 

Ad 7/29.05.2019 Zoom raiting MT KA = NUL, hvorfor? SLJ til 
WR? 

Uge 47 WR undersøger, hvor-
for… 

 

Ad 10/29.05.2019 Husorden, 5. sal 

 

AUB undervisning - mail 

SLJ til  

Esben Kons. 

KBC til SLJ 

E19/uge 40 

 

E19/uge40 

KONS og M/MT bytter 
lokale. KONS trommer 
flytter fra 4. sal til 5. sal 
(Musik og KONS aftale) 

DONE 

Ad 4.1/04.09.2019 

X-tra 

Ny ”fælles” eksamensordning, aug. 2019 

OBS – Pålagt ovenfra, at eksamens noter 
skal gemmes i et år (aktindsigt) – Retnings-
linjer for opbevaring af noter mangler…? 

WR til 

Udd. Jura? 

Uge 40 OBS 

Eksamens noter 
kan/skal gemmes i Digi-
tal eksamen, i et lukket 

rum… 

 

DONE 

Ad 5/04.09.2019 Opfølgning på praktikrapporter – sikkermail 
til fremsendelse af 2. sem. praktikrapport til 
praktikstederne/praktikterapeuten. 

WR/KiC E19/F20 Deadline for løsning 
april/medio maj 2020 

KiC har fået adgang til at 
sende via sikkermail… 

DONE 

Ad 10/04.09.2019 Bergen, Erasmus udveksling – finde BA se-
mester der kan passe ind… 

JA-I/SLJ F20 Afventer, til der er flere 
informationer… 

 

Ad 4.7/02.10.2019 Stillingsopslag SLJ+KiC Uge 47 Stillingopslag sendt til 
Studie/Inst. HR 

DONE 

Ad 10/02.10.2019 Mere PR-tour – udkast til brev vedr. PR-
mødet + oversigt over relevante steder der 
kan/skal besøges 

SLJ Uge 47   

Ad 12/02.10.2019 Siddende ventetid i undervisningen - Stole 
med ryglæn til lok. 447ønskes 

SLJ Uge 47 Mail til Charlotte H. og 
videreformidlet til CAS 
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Ad 6/03.09.2018 + Ad 7/06.03.2019 

OPFØLGNING, uge 40 MT PR-turne primo marts 2020 og midler til transport forplejning godkendt. CHS og 
Aumira A. Meier-Nielsen har meldt sig og muligvis AM-MH. 

Ad 3/29.05.2019 JA-I, SLJ og Gustavo Gattino (GG) hjælper JO med ”støvsugningen” da underviserne 
ved, hvilke instrumenter der altid indgår og der er stadig for mange instrumenter. 

Ad 4 Meddelelser og spørgsmål 

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

Budget 2020 fylder meget på Instituttet – afventer udspillet i Finansloven 2020 fra Regeringen. Udmeldt 

at besparelsen på 2 % omprioriteringsbidraget forsvinder og taxameterløftet for TAKST 1 ikke fortsætter, 

så TAKST 1 er retur til taksten før løft i 2010. Dette manglende ”løft” rammer SAMF- og HUM-uddannel-

ser hårdt. 

AAU har ikke ret til at eje bygninger – kun leje. Huslejen beregnes/værdisættes af Staten, nu sammen 

med Brandsikring, hvor eksisterende bygningerne værdisættes efter nybyggeri. Huslejen udgør en stor 

post i Instituttets budget. 

Studiemiljøevaluering udført af CampusService (CAS) – hvor Musikkens Hus loungeområde for stude-

rende er på i 2019/20. CAS indbyder muligvis studerende med i planlægningen af loungeområdet. For-

venter at CAS kontakter MH, før opgaven påbegyndes! 

2. Censorkorps 

Information, fra prodekan uddannelse, til censorkorpsene – at der er besluttet en gennemgribende reform 

af censorkorpsenes struktur. Hvad det kommer til at betyde for MT’s censorkorps = ? 

3. Ordinært valg 

Yderligere information om opstilling, stemmeafgivelse, tidsplan for valg, valgregler og meget mere på 

AAU’s valghjemmeside https://www.aauvalg.aau.dk/ 

4. Nye ændringsbekendtgørelser 

Ingen ændringer i Bacheloradgangsbekendtgørelsen for MT, i det MT har adgangsprøver til kvote 2 og 

kvote 1 ansøgere. 

5. Eksamensordning AAU 

OBS – at prøve med mulighed for afløsning = 80 % fremmøde mv. ikke opnås, er 1. prøveforsøg brugt 

https://www.studieservice.aau.dk/digitalAssets/639/639752_eksamensordning-for-aalborg-universitet-

01.09.2019.pdf  

6. Uddannelsesprofil 

Uddannelsesprofilen – se link https://www.kvalitetssikring.aau.dk/kvalitetssystemet/ 

7. Studenterstudievejleder 

MT-uddannelsen skal have ansat en studenterstudievejleder mere – til hjælp/sparring og glidende overle-

vering fra CHS (kandidat i S20). Opslag udarbejdes (KiC/SLJ). 

Ad 5 SO-ændringer (bilag – læs forklaring doc) 

Under ”Færdigheder”, for alle moduler, er der tilføjet/præciseret progressionen i forhold til niveau og fokus for 
PBL-læring samt opdatering/rettelse af små sproglige fejl/utydeligheder. 

 Tilføjelser/opdateringer/rettelser til BA-SO 2016 og KA-SO 2014 – godkendt. 

Ad 6 Modulbeskrivelser 

 MB’ere godkendt og upload https://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/modulbeskrivelser/  
  

https://www.aauvalg.aau.dk/
https://www.studieservice.aau.dk/digitalAssets/639/639752_eksamensordning-for-aalborg-universitet-01.09.2019.pdf
https://www.studieservice.aau.dk/digitalAssets/639/639752_eksamensordning-for-aalborg-universitet-01.09.2019.pdf
https://www.kvalitetssikring.aau.dk/kvalitetssystemet/
https://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/modulbeskrivelser/
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Ad 7 Semesterevaluering (bilag) 

 MT Aalborg – opdateret med SN’s refleksioner/handleplan. Præsenteres/tilbagemeldinger for/fra MT un-
dervisningsgruppen 30.10.2019 og MT’s aftagerpanel og censorformand, 31.10.2019. 

 PROMUSA – punkter til refleksion/handleplan: 

 At det er svært at skrive i grupper 

Kan som EVU studerende være svært med projektgrupper, i det de studerende har arbejde ved 
siden af EVU’en. 

 Tydeliggøre, hvordan vejleder-/vejledningstimer bedst anvendes ved projekt. 

For at tydeliggøre vejleders og den studerendes rolle ved projekt – forslag, evt. udarbejde en 
kontrakt/forventningsafstemning mellem vejleder og den/de studerende. 

Ad 8 Studieaktivitetsmodellen (bilag) 

 Et tænkt redskab/”forventningsafstemning” mellem undervisere og den fuldtidsstuderende (825 timer = 30 
ECTS), hvor grafen viser fordelingen af semestrets undervisningstimer mm. og hvor belastningen er 
størst på semestret. SLJ præsenterede udfyldt model for studieaktiviteten på 1. semester E19. De øvrige 
semestres studieaktivitet følger. 

Ad 9 Billeder af færdige kandidater 

 Niels Hannibal har sendt KA-billeder til JA-I – SLJ kontakter Susanne Togeby mht. print + navne påsæt-
ning – montering i rammer, evt. JO/CHS. 

Ad 10 PR tour & video 

 Primo marts 2020 (tre dage) – Sønderjylland, Fyn og Sjælland er målet for PR. Udarbejdelse af oversigt 
over steder at kontakte før besøg – maile et brev direkte til musikundervisererne. 

Ad 11 Husråd – dag på tværs (fredag uge 41/2019) 

 To fra MT, en fra Musik (M) og ½ fra KONS (K) har pt. meldt sin hjælp til at arrangere dagen for M, MT og 
KONS 1. semester studerende. I 2018 var tilbagemeldingen fra MT’s 1. semester, at det havde været en 
go’ oplevelse, men åbenbart stadig svært at få K med på ideen. Måske det kun skal være for M og MT, 
E20. 

Ad 12 Eksterne tilbud til studerende (bilag) 

 Positivt at musikterapi studerende modtager henvendelser om oplæg/opgaver, men altid med et OBS. 

 SLJ har udarbejdet et notat for at gøre opmærksom på udfordringerne, med etik, ansvar og kompetencer, 
når eksterne institutioner m.fl. henvender sig med ønske om kursus og/eller opgaver løst med musik 
for/med sårbare mennesker. 

 Etiske retningslinjer, se DMTF http://www.danskmusikterapi.dk/  

 Færdigheder og kompetencer, se BA-SO https://www.fak.hum.aau.dk/digitalAssets/148/148737_ba_mu-
sikterapi_2016_hum_aau.dk.pdf  

 Enighed i MT-SN at notat informeres for 2. semester, efter observations praktikken (Ulla Holck). 

Ad 13 ”Om at være 14 studerende, 7. semester” 

 AF-MH – 14 studerende i ”Klinisk improvisation 1”, med visse udfordringer. Pladsmangel i lok. 447/449, 
ventetid på taburetter og i flg. MB ”flere end 10 studerende på et hold = opdeling”. 

 SLJ, det giver det ikke mening at opdele KI1 i to hold, i det holdene så bliver sårbare, hvis bare én stude-
rende ikke møder op + at opdeling i to hold medfører mindre undervisning og mindre læring. 

 AF-MH – Giver mening og ok med ventetid, hvis der fremskaffes stole med ryglæn. SLJ kontakter CAS 
for stabelbare stole med ryglæn  

  

http://www.danskmusikterapi.dk/
https://www.fak.hum.aau.dk/digitalAssets/148/148737_ba_musikterapi_2016_hum_aau.dk.pdf
https://www.fak.hum.aau.dk/digitalAssets/148/148737_ba_musikterapi_2016_hum_aau.dk.pdf


   5 

Ad 14 Eventuelt 

 Lidt forvirring vedr. litteratur. Hvem har ansvaret for at skaffe litteratur til undervisningen, når der er for få 
eksemplarer til udlån på biblioteket af den opgivne litteratur? Dette er et fælles ansvar – biblioteket kan 
skaffe flere eksemplarer, når litteraturen findes i begrænset omfang – hvis der spørges! 

 

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 


