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Først evaluerte vi fysiologi-faget og tok for oss de spørsmålene som 
Studentarbeidsgruppen ved IM hadde stilt. 
 
Vår konklusjon er som følger: 

- Kontaktimprovisasjonen (gruppetimene) er ikke relevant nok og bør bort som 
obligatorisk undervisning 

- Undervisninga i Aleksanderteknikk (enetimene) opplever mange som 
meningsfull og viktig. Men det vi har, er ikke tilstrekkelig til å forebygge, og i 
alle fall ikke til å få bort, belastningsskader. Vårt forslag er å erstatte 
kontaktimprovisasjonen med flere timer i Aleksanderteknikk. Det er bra at 
også andre enn førsteklassinger har tilbud om timer. For de fleste er det en 
lang prosess å opparbeide gode sittestillinger og en riktig holdning  

- Det hadde også vært flott med en fysioterapeut eller kanskje en osteopat som 
fast ansatt ved skolen 

 
Det kom også et ønske om et kurs i forebygging (og lindring) av hørselsskader, som 
øresus og tinnitus. Ellers er råd om trening et relevant emne, men dette kan kanskje 
tas på enetimene. 
 
Ellers snakka vi om disse sakene: 
 

1) Speil på orgelrommene: Dette koster lite og er veldig nyttig med tanke på 
øving i direksjon og andre fag. 

2) Vasking av orgler: Orglene blir ikke vasket og er meget skitne. Det gjelder 
også pianoene. En jevnlig vask av tangentene hadde vært veldig ønskelig! 

3) Jazzpiano/besifring piano: I første klasse er dette gruppeundervisning, og 
ulike instrumentgrupper er blandet. Noen lærer veldig lite på dette og føler det 
er bortkastet, siden man er på ulike nivåer, blir utrygg, og får lite tid med 
læreren. Altså er det et sterkt ønske om enetimer i dette faget. Ellers mener 
noen at besifring piano burde være et obligatorisk fag for 
kirkemusikkstudenter, siden dette er en kompetanse man trenger som kantor. 
Kanskje cembalo ikke er så relevant, siden de færreste kirker har et slikt 
instrument. 

4) Sangundervisning i første klasse: Man rekker ikke å lære så mye på ett år, 
derfor kom det fram et ønske om sangundervisning også i første klasse. Dette 
er relevant for korarbeid, ikke alle kirkemusikkstudenter føler de er 
tilstrekkelig kompetente her. 

5) Hørelærefaget: Enkelte opplever at det ikke blir stilt nok krav til elevene i 
dette faget. Man ønsker mer konkrete lekser slik at faget får høyere prioritet. 
Vi oppfordrer Studentarbeidsgruppen til å foreta en vurdering av dette faget. 

 
 
 
 
Ranveig Karlsen, sekretær 


