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Møtereferat 

Til stede:  Erling Aksdal, Jan Ivar Ekroll, Rohey Taalah, Cattis Janner og Hanne Formo 

(referent) 
 

Forfall:  
 

Kopi til:    
 

Gjelder: Referat fra referansegruppemøte jazzlinja 20.10.2014 

Møtetid: 10.00-12.00 Møtested: 622 

 

 

 

På møtet ble studieprogrammets emner for hvert årskull og emner som går på tvers av årskullene 

gjennomgått. Slutten av møtet ble brukt til generelle saker som angår alle studentene på 

studieprogrammet.  

 

Generelt for 1. år:  

Støtteinstrument: Dette fungerer bra.  

Teori/gehør: Det ble nevnt at to uker uten undervisning har vært lite heldig, men det skyldes 

sykdom hos vikar og er ikke noe varig problem.  

Jazzhistorie: Foreløpig er det bare en undervisningstime som er avholdt, men den hadde vært 

engasjerende.  

Fysiologi: Generelt er det et ønske om å ha mer av dette emnet senere i studiet.  

Rytmikk/gehør: Undervisninga var litt rotete i starten, men har bedret seg etter samtale mellom 

faglærer og programrådsleder.  

 

Generelt for 2. år: 

Støtteinstrument: Ingen klager rundt undervisninga her.  

Teori/gehør: Ingen direkte klager, men gehørundervisninga har vært litt vanskelig å følge med på, 

blant annet fordi tema som taes opp i en time ikke følges opp på neste. Erling vil følge opp dette med 

en samtale med faglærer.  

Rytmikk: Studentene på 2.året er veldig fornøyd med både faget og faglærer.  

Musikkteknologi: Workshopene kan bli i det lengste laget (10-14 eller 10-16) og det er et ønske om 

å dele de opp på flere og kortere økter. En god del av studentene kan også bruke Sibelius fra før, og 

disse kunne med fordel fått andre oppgaver.  
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Jazzhistorie: Fungerer bra, engasjerende lærer.   

Formidling: Bra fag, kan virke litt uforståelig i starten, men gir mening etter hvert.  

 

Generelt for 3. år: 

3. årsstudentene er generelt fornøyde med undervisningen som blir gitt i alle emner.  

Ensembler:  

Studentene vil gjerne ha flere opptredener med det de jobber inn. Det blir det også trukket fram at det 

gjerne skulle vært mer fysiologi gjennom hele studiet.  

For 2. årsstudentene virker deler av undervisningen litt uklar. De er positiv til faglærer og ønsker å 

beholde ham, men de ønsker en litt mer strukturert undervisning. Erling følger opp dette.  

 

Generelle saker: 

Oppstartsuka: kan virke litt forvirrende og inneholder mye gjentagelser av informasjon. Et foredrag 

som ble holdt om studieteknikk kan med fordel holdes senere i semesteret.  

Oppholdsrom: Studentene ønsker et oppholdsrom i tilknytning til jazz-huset. 

Hovedinstrument: Det råder en viss usikkerhet blant studentene om hvor mange timer de skal ha, 

og om de får alle timene. De som har vokal som hovedinstrument ønsker å ha færre heller enn flere 

lærere for å få kontinuitet i undervisningen.  

 

Ellers nevnes:  

- Dårlig ventilasjon og temperaturregulering 

- Rydding av A401 er for dårlig 

- Lærere som spiller klaver bør få flygelnøkler til jazzhuset.  

- Lydanleggene er for dårlig på A101 og A301 

- Det kunne med fordel settes opp flere sykkelstativ. 

 

Neste møte ble satt til mandag 24. november kl 12.00 på instituttets møterom 622 

 

 

 

 

 


