
NTNU-Institutt for musikk 
 
REFERAT  
MØTE I REFERANSEGRUPPA MASTER onsdag 14. november 2012 
 
Til stede: Stefan Bivand, Eivind Helgerød, Andreas Lines og Odd J. Overøye (referent). 
Nye representanter i gruppen: Andreas Lines og Oscar Grönberg. Eivind Helgerød er vara og 
møtte for Oscar Grønberg som var forhindret. 
 
Det materielle  
Fortsatt klager på inneklima, spesielt i 4. etasje i Olavskvartalet (dårligere siden i fjor). 
Studenter trette og slitne etter kort tids opphold i lokalene. Samme problem gjelder for 
øvingsavdeling i 5. etasje, samt jazz-annekset. Aktuelt med nye målinger / tiltak fra 
Olavskvartalet? Dør inn til strykeavdelingen i 4. etasje er ødelagt og kan medføre tilgang for 
uvedkommende (her finnes dyre instrumenter etc.) 
 
Faglige saker 
Masterforum: Det meldes om forbedring fra i fjor der studentene er fornøyde med oppleggene 
så langt i høst. Det har vært en avlysning. Noen ønsket seg flere påminnelser om tid og sted 
for samlingene, samt info på forhånd til alle om repertoar / tematikk. 
 
Utøverpsykologi: Gode tilbakmeldinger. Det ble ytret ønske om evt. relevante 
litteraturhenvisninger, / ”pensum” samt litt mer info om kursets mål og innhold (evt. med 
henvisning til hvor denne informasjonen muligens allerede finnes…!?) 
 
Refleksjon rundt  musikalsk praksis: Også bra score. Studentene ville gjerne bli utfordret på å 
møte mer forberedt til de ulike temaene, noe som vil gi bedre gunnnlag for diskusjon og 
ytringer etc.. Kan den røde tråden for kurset som helhet klargjøres enda bedre? 
 
Generelt for emnene over og studiet som helhet: Flere studenter ønsket å bli møtt med klarere 
forventinger og krav til studieinnsats og fremdrift, spesielt på jazz-siden. Dette kunne f eks ha 
vært tydeliggjort i høvelige fora ved studiestart. Rammene oppleves litt for løse og 
uforpliktende. ”Tydelige krav = inspirasjon til innsats!” 
  
Nye studenter (fra andre skoler) vil ha et spesielt behov for klargjøring av rettigheter / plikter / 
rammer etc., siden de ikke kjenner «Trondheimkulturen» og dynamikken her på huset fra før. 
 
Ny masterstruktur (vedr. nyorganiseringen) 
Det kan ligge en utfordring i å komme skikkelig i gang med studiet når endelig 
prosjektbeskrivelse for 2. året leveres såpass sent. En tidligere frist ville være et push til å 
formulere prosjektet og komme i gang med hovedsaken tidligere. Noe av problemet kan 
kanskje skyldes at veilederen er blitt borte, og som tidligere bl a hadde en viss 
pådriverfunksjon. 
 
Noen lurte på om det er mulig å få forskuttert penger fra 2. årsbudsjettet for studenter som 
gjerne vil komme i gang med spesifikk undervisning / fordypning i løpet av 1. året. 
 
 
Referent: Odd J. Overøye 


