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Tilstede: Ingvild Ranum, Camilla Gule, Terje Bjørklund, Peter Mellgren og Alexander Nohr. 
 
Møteleder: Terje Bjørklund 
 
1. Vi må få videresendt alle referat fra referansegruppa til Erik Hagtun og Kåre Bjørkøy. 
 
2. Viktig å få videreformidlet det faglige vi har gått gjennom på møtene, slik at det kan bli tatt 
opp og evnt. bli gjort noe med. Spesielt det faglig som angår undervisningssituasjonen som 
konservatoriet elevene har på Dragvoll. Det blir nok en gang påpekt at det er komplisert å ha 
timer på Dragvoll, spesielt midt på dagen, da dette gjør at elevene mister øvingsrom som de 
har skaffet seg på morgenen, siden det er stor pågang på disse midt på dagen. 
 
2.1. Ang. eksamen i musikkhistorie, synes mange det er rart at konservatorietstudentene skal 
ha skriftlig eksamen i det som musikkvitenskapstudentene har hjemmeeksamen i. Studentene 
fra konsen må dermed pugge mye fakta, men får ikke nødvendigvis vist hva de kan når det er 
et så bredt stoff. Det blir forelest i mye stoff, noe som gjør at det blir lite gått i dybden. 
 
2.2. Det blir påpekt at lærebøkene kan bli for detaljert. Spesielt det som er hentet fra Gads 
musikk historie. Blir for mye uvesentlige detaljer, slik at det er vanskelig å vite hva man skal 
konsentrere seg om. Struktur  og oversikt blir nevnt som en viktig faktor for at det skal bli 
enklere å lære. Det er også en ide at undervisninga ikke forandrer seg fra semenester til 
semester, slik at det kan bli en slags oversiktelig kontinuitet i undervisningen. Nevnes at det 
kan være mer motiverende å yte nå man vet at det er et planlagt undervisningsforløp. 
 
2.3. En ganske sannsynig grunn til det store fraværet på forelesningene på Dragvoll er bussen. 
Mange av elevene bruker ikke buss til vanlig, og har defor ikke busskort. Det kan bli et stort 
innhugg i studentøkonomien å kjøre tur-retur hver uke (60 pr uke). Selv om bussutgifter er 
noe alle studenter stort sett må ut med, kan det kanskje føles unødvendig nå vi vet at vi har 
mus. Hist. ressurser stasjonert i Olavskvartalet. Sparer skolen noen penger på at studentene 
må dra til Dragvoll?  
 
3.1. Ryddig av øvingsganger og øvingsrom er fremdeles et tema. Har en tendens til å bli ekle 
tilstander på øvingsrommene. Eksempelvis står det en pakke knekkebrød som gikk ut i 2003 
ved skapene i 5.etg. 
 
3.2. Klima i øvingsrommene. Blir filterene på ventilasjonen skiftet?  
 
3.3. Manglende demping på stort sett alle øvingsrom. Blir veldig mye klang. Dette kan ikke 
være så vanskelig å få gjort noe med?    
 
4.1. Beslutningslinje på skolen. Hva skjer med elevrådet? 
 



5.1. Hjemmesiden til Institutt for Musikk har blitt bedre og mer oversiktelig. Men det hadde 
fremdeles være enklere å finne hjemmesiden hvis den hadde hatt et eget domene.  
 
5.2. Ønske om at all info om studieplaner og det som nåværende studenter trenger  kunne 
være samlet på en oversiktlig meny. F.eks det mest spurte spørsmålene kunne vært 
utgangspunkt for en meny på åpningssiden til Institutt for Musikk. Spesielt det som har med 
brukernavn og passord er kronglete å finne ut av for mange. Et forslag er en meny med info 
om  
Nye studenter (info som kan være kjekt å vite når man begynner) 
Konserter 
Studenter 
Lærere 
Timeplaner 
 
5.3. Hadde det vært en ide med fadderordning på Konservatoriet?  
 
 
Ref. Camilla Gule 


