
 

  1 

I N S T I T U T  F O R  K O M M U N I K A T I O N   

O G  P S Y K O L O G I  

S T U D I E N Æ V N E T  F O R   

M U S I K T E R A P I  

M U S I K K E N S  H U S  

R E N D S B U R G G A D E  1 4 ,  

9 0 0 0  A A L B O R G  

 

 

 

 

 

 

Referat af studienævnsmøde 2/F20 for Musikterapi ONSDAG 11. marts 2020, kl. 08.00-10.30 

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

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Jens Anderson-Ingstrup (JA-I), Karen Bjørnskov Christensen (KBC) 
6. sem., Amanda Fog-Møller Haar (AF-MH) 8. sem., Bolette D. Beck (BDB), Kirsten Christensen 
(KiC), 

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

Afbud: Ester Haslund-Gjerrild (EH-G) 4. sem 

Uden afbud: Christian Horty Stenrøjl (CHS),  

 

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 2/F20 

2 Godkendelse af referat 1/F20 – 06.02.2020 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

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

2. Handleplan godkendt 

3. Udmeldelsesbegrundelser 

4. Årsrapport fysisk studiemiljø (bilag) 

5. Studieråds referat (bilag)  

6. FN-forbundets Skoletjeneste søger studerende (bilag) 

7. Aalborg FRI-TID (bilag) 

5 Semesterevaluering E19 (bilag, eftersendes) 

6 SN sammenlægning 

7 Overvågning af studieaktivitet på Moodle (bilag) 

8 Evaluering af PR-tour 

9 PURE registrering (samarbejdsflader bilag) 

10 Eventuelt 
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Ad 1 Godkendelse af dagsorden 2/F20 

 Dagsorden godkendt  

Ad 2 Godkendelse af referat 1/F20 – 06.02.2020 

 Referat godkendt  

Ad 3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 
 

Pkt. + dato for 
SN-referat 

Opgave Tovholder Opfølgning 

SN-dato 

Bemærkninger 

 

DONE 

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

JO 

SLJ 

F20 

On going 

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? 

F20 

On going 

WR undersøger, hvor-
for… 

 

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 10/02.10.2019 Tilbagemelding til SN SLJ Uge 11  DONE 

 

Ad 5/20.11.2019 FOKUS på Digital indsats… SLJ m.fl. E20   

Ad 5/11.12.2019 OBS – Valgfag i SO’er HVERT år! 

BA: 3.+5. sem. / KA: 7.+8. sem. 

SLJ E20 Deadline for ”nye” valg-
fag E21 = 1. oktober 

2020 

 

Ad 7/11.12.2019 Kor MT, Jim Daus- Udkast af brev/mail til 
studerende  

SLJ Uge 6/F20 Sendt ud 16.12.2019 

Deadline for tilmelding 
09.01.2020 

DONE 

 

Ad 4.6/06.02.2020 Information vedr. VALGFAG E20 på MT’s 
Stormøde, tirsdag uge 16/2020 

SLJ OBS på…   

Ad 4.4/11.03.2020 Udluftning på 4. sal – diverse lokaler, er det 
ønske med på CAS-listen (måske CAS og 
driften i MH er i dialog…). WR tjekker op 

WR Uge ?   

 
Ad 7/11.12.2019 Koret er i gang, dog kun med seks medlemmer. En årsag til, at koret ikke vælges til, at MT er 

et fuldtidsstudie. 
Kor invitationen har også været sendt til Musik studerende. 
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Ad 4 Meddelelser og spørgsmål 

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

Sammenlægning af studienævnene (SN) for Musik (M), Kunst og Kultur (KK) og Musikterapi (MT) er i 

proces. Det samlede SN kommer til at bestå af seks VIP og seks studerende = to VIP og to stud. Fra hver 

uddannelse. SN skal først godkendes – derefter beslutninger om modellen. 

CORONA fylder – og dagen efter SN-mødet 11.03.2020, kom udmeldingen at AAU lukkes for ALLE i to 

uger (27.03.2020). Virtuel undervisning forsøges gennemført, hvor det er muligt. 

2. Handleplan godkendt 

Møde afholdt 2. december 2019 og efterfølgende er MT SN handleplan godkendt, januar 2020. 

3. Udmeldelsesbegrundelser 

Udmeldelsesbegrundelser fra uddannelsen – den studerende har selv valgt at stoppe pga. personlige 

årsager, fået en job mulighed, vil noget ”mere” musik end MT – SLJ haft gode samtaler med de stude-

rende som har meldt sig ud – ikke yderligere handling. 

4. Årsrapport fysisk studiemiljø (bilag) 

De nye sofaer og borde i studenterloungen på 4. sal MH – godt modtaget af M og MT’s studerende. 

https://www.campusservice.aau.dk/  

Årsrapport https://www.campusservice.aau.dk/digitalAssets/750/750917_aarsrapport-2019---komprime-

ret.pdf  

Udluftning af diverse undervisningslokaler i MH, 4. sal – er det påført CAS-listen? Måske CAS og MH drift 

er i dialog. WR tjekker op (aktionspkt.) 

5. Studierådsreferat (bilag) 

Orientering fra mødet bl.a. at relevante valgfag er at finde i uddannelsernes egne studieordninger – et 

valgfag fra anden uddannelse/studieordning, som også kan være relevant for den studerende, skal god-

kendes af prodekan. SLJ informerer ovennævnte til de studerende på STORMØDET, uge 16, hvis der er 

et stormøde! 

Dimittendundersøgelse – uddannelses specifikke spørgsmål, mailes af SLJ til WR (deadline ?) 

Vedtaget et IKP medarbejdermøder månedligt – mødevarighed ca. en time. Det første aftalte møde, 12. 

marts 2020 – aflyst pga. AAU Corona tiltag. 

Læringens dag, 5. og 6. maj 2020, Tema ”Diversitet og interaktion” – aflyst pga. AAU Corona tiltag. 

6. FN-forbundets Skoletjeneste søger studerende (bilag) 

Information lægges på MOODLE 

7. Aalborg FRI-TID (bilag) 

Information lægges på MOODLE 

Ad 5 Semesterevaluering E19 (bilag) 

Opsummering af evalueringen E19 gennemgået og en god evaluering. Dialog af nedenstående hovedte-
maer på F20 opstartsmødet 7. februar 2020 og tilbagemelding fra UV-gruppen 27. februar 2020 og nu 
refleksioner og handlingsplan SN-MT 11. marts 2020. 

 Hovedtemaer i studerendes kvalitative kommentarer, der kræver handling: 

1. Undervisningsgangene i udviklingspsykologi (3. semester) lå for tæt 

 Årsag til tæthed, at underviser er i DK i blokke, ønsket ændring af tæthed taget til efterretning af undervisere 
og bliver imødekommet i E20 

2. Der ytres ønske om mere teori og undervisning i selve handlingen ”at formidle” (7. semester) 

 Mere teori og formidling – tilbagemelding fra UV-gruppen, at Ph.D-kursusmateriale ang. ”pitching” kan integre-
res i undervisningen. 

  

https://www.campusservice.aau.dk/
https://www.campusservice.aau.dk/digitalAssets/750/750917_aarsrapport-2019---komprimeret.pdf
https://www.campusservice.aau.dk/digitalAssets/750/750917_aarsrapport-2019---komprimeret.pdf
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3. Udfordringer i forbindelse med planlægning af GIM-kurset (7./8. semester), da ønsker/muligheder for at tage 
på selvbetalt ophold eller blive i Musikkens Hus (MH) er forskelig fra studerende til studerende 

Løsningen – hvert andet år afholdes GIM-kurset ”hjemme” i MH og næste gang ”ude” med selvbetaling. Den 
studerende kan rykke de 5 ECTS (valgfag) mellem 7., 8. 9. og 10. sem. så man kan vælge om deltagelsen er 
hjemme eller ude.  

En udfordring med GIM-kurset, er at de studerende melder sent fra, hvilket giver et problem i antal deltagere, 
som skal være et lige antal. Tomplads er her en løsning, som er brugt! 

4. Der ønskes et bedre skemasystem med bedre overskuelighed end det nuværende 

 Der forsøges med Moodle/CallMoodle/WebBook for overskueligheden – ingen tidsbesparelse/let-
telse for studieadministrationen ved skemaændringer, idet der skal opdateres tre steder (pt. to…). En 
App findes til de studerende, så muligvis mere overskueligt (evt. forhøre hos Musik studerende…) 

Der efterspørges knagerækker i lok. 301, 339, 447, 449 MH. WR kontakter CAS (er done) 

Ad 6 SN-sammenlægning 

Sammenlægning af studienævnene (SN) for Musik (M), Kunst og Kultur (KK) og Musikterapi (MT) er i 
proces og det ”ta’r tid” med opstart, de forskellige ændringer/forbedringer under vejs – skal være gode til 
at evaluere undervejs og huske at være ”Go’e ved hinanden”! 

Det samlede SN kommer til at bestå af seks VIP og seks studerende = to VIP og to studerende fra hver 
uddannelse. SN studerende skal i høring i to uger - 

Møde 25. marts 2020 – aflyst pga. AAU Corona tiltag og intet nyt møde aftalt!  

Ad 7 Overvågning af studieaktivitet på Moodle (bilag) 

 SN var ikke bekendt med denne funktion i Moodle – ser det ikke som et problem og MT VIP har ikke tiden 
til at tjekke op på den enkelte studerende. Det er altid et undervisnings-/etisk ansvar ikke at bedømme 
den studerende på ”baggrund af…” bedømmes på det reelle! 

Ad 8 Evaluering af PR-tour 

MT PR-touren uge 10/2020 – en go’ tur, hvor ca. 300 elever på udvalgte gymnasier, efter- og højskoler 
nu er informeret/præsenteret om Musikterapi og Musik, AAU Aalborg og tour-folket blev godt modtaget  

Forår er ikke det bedste tidspunkt til PR-tour – årsagen, at i forårssemestret har eleverne på gymnasierne 
”den store opgave” og efterskolerne opfører teater/musicals, så svært at få en tid i deres skema til besøg. 
Så næste PR-tour skal planlægges i efterårssemestret, udmeldes i go’ tid og koncentreres om øerne. 

MT PR-tour projektet er udført med et minimum DKK budget + antal timer og i flg. TN støtter IKP gerne 
økonomisk/timer igen. 

Ønsket resultat af touren nu/på sigt – at der kommer flere ansøgere og altid godt at markedsføre uddan-
nelser med et besøg, en gevinst med direkte og generel information/afprøvning af MT-uddannelsen.  

Ad 9 PURE registrering (samarbejdsflader bilag) 

 AAU er interesseret i samarbejdsflader mellem studerende og den omgivende verden og VBN-teamet 
understøtter med løbende opdateringer/vejledninger https://www.team.vbn.aau.dk/ 

 MT’s praktik samarbejdsflader skal ikke skrives ind i PURE ved upload. 
  

https://www.team.vbn.aau.dk/
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Ad 10 Eventuelt 

MT har et rigtigt godt samarbejde med Musikkens Hus (MH) bl.a. har MT lånt Intim salen til undervisning 
F20 og et samarbejde omkring morgensang på tværs i huset og med Create på 3.sal undervejs  

Kommende samarbejde med MH. I forbindelse med at MH har modtaget bidrag/beløb fra Aalborg kom-
mune til kultur projekter, bl.a. at køre på ”Demens kor/MH-bustur” med MH-bussen til plejehjem i fjern-
kommuner, hvor beboerne ikke har mulighed for at besøge Demens kor dagen i MH, vil fire MT-stude-
rende være med i MH-bussen som kor. Demens-MH-bus-touren er udsat pga. Corona foranstaltningerne! 

 

 

 

 

MT SN-mødekalender F2020– Musikkens Hus, lokale 468, 4. sal. 

Møde 1/F20, uge 6  TORSDAG 6. februar 2020, kl. 08.00-10.30 

Møde 2/F20, uge 11 ONSDAG 11. marts 2020, kl. 09.00-11.30 

Møde 3/F20, uge 16 TIRSDAG 14. april 2020, kl. 09.00-11.30 

Møde 4/F20, uge 22 ONSDAG 27. maj 2020, kl. 09.00-11.30 

(Møde 5/F20, uge 24 ONSDAG 10. juni 2020, kl. 09.00-11.30…) 

 


