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1. Vedlikehold av orgel og lokaler: 

Det er fortsatt nødvendig at alle slår av orglene etter bruk, åpner svell for 

luftgjennomstrømning og eventuelt lufter rommet etter bruk, og studentene håper det 

opprettholdes. Det vurderes å sette opp lapper på øverommene for å minne studentene om 

dette. Ellers bør kirkemusikklokalene holdes ryddige, da spesielt orgelsalen. Er det mulighet 

for å få et nytt oppsett på plassering av stoler i orgelsalen etter bruk? Mange synes den 

nåværende ordningen, med sammenhektede stolrader, er tidkrevende og unødvendig, og 

ønsker heller å stable stolene etter bruk, og vil gjerne få dette offentliggjort med nye lapper i 

salen. 

 

2. Skapplass og oppbevaring: 

Studentene synes det er problematisk å bruke orgelrommet i 5. etasje som 

oppbevaringsrom, pga forstyrrelser i øving for dem som bruker rommet, og er veldig 

interesserte i å få bruke lagerrommet til orgelsalen som oppbevaringsrom/garderobe. Marièl 

har sagt seg frivillig til å prate med Bjørn Stene om å rydde ut av rommet og innrede med 

skap, stumtjener, knagger, eller lignende. Studentene er selvsagt villige og forberedte på at 

dette vil bli tatt som en felles dugnad. 

 

3. Oppsett av øvetid på orgel og i orgelsal: 

Oppsettet med lapper for hvert øverom og «påmeldingsskjema» for orgelsalen fungerer 

godt, men studentene ønsker bedre kommunikasjon med administrasjonen om eventuelle 

arrangementer eller annen bruk av orgelsalen, siden dette påvirker øvemuligheter. Ser helst 

at dette kan komme på hver ukes oversikt over bruk av orgelsalen, så langt det lar seg gjøre. 

Marièl tar dette opp med Harald Rise. 

 

4. Engasjement: 

Det er ønskelig at lærere og professorer ved kirkemusikk støtter mer opp om konserter med 

elever og viser interesse utenfor studiesammenheng, i større grad enn tidligere, for å styrke 

miljø og fellesskap. Selvsagt innenfor rimelighetens rammer, men mange synes at det har 

vært lite oppmøte ved elevkonserter eller lignende arrangement. 

 

 



5. Orgelfest: 

Studentene er godt fornøyde med orgelfestivalen slik det har gått i år, men ønsker, om mulig, 

å bli inkludert i større grad til neste festival. Vi anser oss for å være ressurser, og ønsker å 

samarbeide og bidra på alle vis vi kan, spesielt i lys av at orgelfestivalen kun arrangeres annet 

hvert år, og er den eneste prosjektuken ved Institutt for Musikk som er viet kirkemusikk og 

kirkemusikkstudentenes interesser. 

 

6. Uvedkommende på konservatoriet: 

Det har blitt observert at personer uten tilknytting til instituttet har benyttet seg av lokaler 

på konservatoriet (nærmere bestemt gangen i 5. etasje, på orgelsalsiden, hvor man ikke 

trenger kort for å komme inn) som oppholdssted, men også som sprøyterom. Studentene har 

ved flere anledninger gått inn på disse mens de har satt skudd, og synes det har vært 

ubehagelig og vanskelig å forholde seg til. Det har blitt meldt til administrasjonen, som videre 

må ha tatt kontakt med Securitas, og studentene har ikke sett noe til personene siden det ble 

meldt. Det virker som om sikkerheten nå er godt vedlikeholdt, og det ønskes fortsettelse av 

dette. 

 

7. Renhold: 

Er det kirkemusikkstudentene eller renholderne som har ansvar for renhold/støvsuging 

under orgelpedalene? Dette har vært en gjentatt sak på flere referansegruppemøter, og det 

ønskes klarhet rundt saken. Studentene er villige til å rengjøre selv, om de får tilgang på 

utstyr. Videre vil studentene gjerne ha én ryddedag per semester, for å få ryddet lokalene. 

 

8. Kopieringsmuligheter: 

Hvordan blir kopieringssituasjonen framover, etter kopieringsforbudet på musikkbiblioteket 

ble opprettet? Det er enorme behov for en kopimaskin, i sammenheng med studiene, og 

studentene ønsker en løsning på dette så fort som mulig, enten det blir ved innkjøp av en ny 

kopimaskin eller ved en ny ordning ved biblioteket; studentene selv foreslår kontantbetaling 

(rundt 50 øre – 1 kr per kopi) for å få fortgang i prosessen. 

 

9. Røyking på Skogstads kontor: 

Søte, snille Jon, kan du slutte å røyke på kontoret ditt? Studentene øver på rommet og synes 

det er ubehagelig og irriterende med røyklukt innendørs. Kontor er en ting, men selve 

orgelrommet er fellesareal og bør behandles deretter. Rommet står i tillegg i særstilling ved 

at det er både undervisningsrom og at orgelet er et stilorgel, og derfor brukes flittig. 

 

10. Interpretasjonstimer og kirkemusikalsk forum: 

Prinsippet bak den nye ordningen med forum/interpretasjon er bra, og har til tider funket 

svært godt, men det ønskes et bedre system på ordningen, både fra lærere og studenter. 

Engasjement og orden fra begge hold, pluss tidsnok beskjed om frafall er nødvendig, for å 

unngå bortkastede timer eller timer uten innhold. 

 

11. Studietur: 

Er det framgang i planleggingen av studietur? Godt arbeid så langt, men mer informasjon 

underveis i prosessen ønskes, spesielt om aspekter hvor studentene selv kan bidra, for 



eksempel ved ulike legat, andre økonomiske muligheter, ulike former for planlegging og 

samling av informasjon, mulige attraksjoner, kontakter og lignende. 

 

Oppsummering: 

Studentene er i det store og hele fornøyde, men vil ha større klarhet på ulike felt, og fortgang 

i kopieringsprosessen. 

 

Møte avsluttet kl. 14.58. 


