
Møtereferat referansegruppen 14.03.2005 
 
Referansegruppen holdt møte mandag 14. mars 2005.  
Deltakere:  
Karen Sophie Lund (bachelor 2. semester)  
Ingeborg Brun (bachelor 4. semester)  
Gunnhild Haslund (bachelor 4. semester)  
Anders Thue (master)  
Ingrid Dalaker og Leif Jonsson (faglærere/instituttrepresentanter) 
 
Ved møtet ble følgende saker tatt opp: 
 
1.  Opptaksprøver til bachelor musikkvitenskap 1. semester, dato 11. mai 2005, og til 

bachelor musikkvitenskap 3. semester, dato 12. mai 2005. 
 

Ved disse opptaksprøvene skal det (ifølge vedtak i NTNUs styre) være en 
studentrepresentant i hver kommisjon, totalt behov for 4-5 personer. 
Studentrepresentanten (som får timebetaling) har aktiv deltagelse i beslutning av hvilke 
utøvere som skal tas opp på programmet. 

 
2. Huskonserter.  
 

Det ble foreslått at timelærer vil ha ansvar for å fortelle sine elever om aktiv deltagelse på 
huskonserter. Timelærere vil bli informert om dette. Dette er fortsatt et tilbud med 
frivillig deltagelse, hvor det oppfordres til å delta for å få nødvendig spilletrening, bl.a. til 
eksamen i hovedinstrument. Dette vil det bli informert om ved semesterstart. 

 
3. Eksamen i hovedinstrument hvert semester. 
 

Dette er en del av studiepoeng, og må derfor bestås ved hvert semester. Dette er også å 
se på som jobbing fram mot 3. semesters avsluttende eksamen. Det er ikke mulig å 
tidligere fastsette dato for eksamen mer nøye enn som gjøres nå, dvs. en bestemt uke. 

 
4. Undervisning på hovedinstrument. 
 

Dette må tas opp med timelærer, hver har sin plan for læring og blir ikke overstyrt av 
instituttet. Det er hver students ansvar å få de timene man er tildelt igjennom et 
semester.  

 
5. Populærmusikk og jazzhistorie. 
 

Det ble fremført ønske om mer populærmusikk og jazz i undervisningen. Samtidig 
fremførtes også en frustrasjon over for lite tid til å fordøye musikkhistoriestoffet. 
Populærmusikk er lagt under etnomusikologi II mens jazzhistorie er en del av 
musikkhistorie II. Begge kurs har 7,5 poeng og gir etter kvalitetsreformens regler 2 timer 
forelesning per uke (i tillegg kommer kollokviene med læringsassistenter). Det er 
faglærerne som prioriterer hva som skal vektlegges innen respektive kurs, men 
synspunktene er viktige for kommende år.  



 
6. Stilling i populærmusikk. 
 

Det er ved instituttet svært ønskelig med en spesialist i populærmusikken. En ny stilling 
på dette område er prioritert i instituttets planer men hindres fortsatt av manglende 
økonomiske rammer.  

 
7. (Norsk) folkemusikk. 
 

Emnet vil bli dekket av faget etnomusikk II. Det ble foreslått samarbeid med 
dansevitenskap, da dans kan fremme den rytmiske forståelse bedre enn skriftlig teori av 
den norske folkemusikken. 

 
8. Akkompagnatør. 
 

Instituttet har ikke økonomiske rammer for å tilgodese ønsket om en akkompagnatør på 
klassisk piano, som kunne ha vært tilgjengelig for eksamen og huskonserter, samt 
øvinger. Løsningen på dette har i alle tider vært å søke fremst blant aktive studenter, 
hvilket også er med å skape en aktiv musikalsk miljø på huset.  

 
9. Isolering av øvingsrom for trommer. 
 

Ett øvingsrom vil per omgående bli isolert første omgang, rom 2430?, som ligger rett 
ovenfor studentrommet. Resultatet av dette avgjør også om de andre rommene blir 
isolert. 

 
10. Trommer på øverom. 
 

Det trengs en opprydning av trommer i studio og på øverom, I studio står det igjen halve 
trommesett etter tidligere studenter, og på et par øverom er det plassert trommesett av 
tidligere studenter og/eller studenter som ikke har trommer som hovedinstrument. 

  
11. Rydding av kaffemugger m.m. på øverom. 
 

Vaskedamen har ved flere tilfeller klaget på manglende rydding av kopper. Det er alles 
ansvar å medvirke til et så godt miljø som mulig, et allment trivselsspørsmål helt enkelt. 

 
12. Allmøte. 
 

Et allmøte for studenter og ansatte ved musikkvitenskap for å informere om møtesaker i 
referansegruppen er satt til 1. april 2005, kl. 12 på rom 2425. Instituttet vil bekoste kaffe 
og te. 

 
13. Sommerfest. 
 

Det er ønske om å arrangere en sommerfest ved semesterets slutt for studenter og 
ansatte ved musikkvitenskap. Det skal undersøkes om lokale og beliggenhet. 
Underholdning vil bli planlagt senere 



 
 
 
Møtereferat 17.03.2005 
ved Karen Sophie Wahlberg Lund og Leif Jonsson 
 
 
 


