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Til stede: 

Bjørn Moe 

Paul André 

Anna Cecilie 

Mie (sekretær) 

 

1. Bruk av orgelsal: 

- Rot og manglende rydding, ofte i sammenheng med konserter. Bord og lignende fra 

andre steder på bygget er også ofte plasser i salen. 

- Kan konsertvertene ta mer ansvar for opprydding ette konsertene og påminning om det? 

Orgelsalen brukes til mye og bør se presentabel ut. 

 

2. Renhold: 

- Studentene synes det har vært mangel på noe renhold i 5. etasje. Mye støv, spesielt 

under pedalbrettene. Det ønskes et bedre system på renholdet, og studentene er villige 

til å gjøre dette selv når det er behov for det, om det bare legges opp til det. 

 

3. Kopimaskiner: 

- Er det noen mulighet for å få skaffet en skriver/kopimasjon til kirkemusikkgangen? Andre 

mulige løsninger? Kortsystem? Samarbeid med biblioteket? Studentene ønsker bedre 

tilgang til kopimaskiner og skrivere, i sammenheng med oppgaver, innleveringer, noter 

og lignende. Stort sett er dette ønsket i sammenheng med feil og mangler på de 

eksisterende kopimaskinene, eller begrenset tilgang på dem. 

 

4. Kantorikoret: 

- Studentene ønsker klarhet i hvordan kantoripraksisundervisningen kommer til å arte seg 

framover. 

 

5. Interpretasjon: 

- Foredrag om ulike emner ønskes, i tillegg til rent musikalsk utøvende interpretasjoner. 

 

6. Foredrag: 

- Det er stor interesse blant elevene for å ha foredrag (av gjester eller “lokale” 

foredragere) om ulike arbeidssituasjoner, -steder, osv., med fokus på lønn og lignende, 

om mulig. Generelt om forberedelse til arbeidslivet. 

 

 

 



7. Orgelfestuka: 

- Studentene ønsker gratis adgang til konserter og andre hendelser ved orgelfestuka, i 

studiesammenheng. 

 

8. Linjeforening: 

- Er det stemning og mulighet for å starte et sosialt tiltak, en klubb, av noe slag? 

 

Konklusjon: 

Studentene er fortsatt fornøyde med studiet, selv om det ønskes klarhet om enkelte emner og at det 

ordnes opp i småproblemer. 

 

Møte avsluttet kl. 15.00. 


