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Møtereferat 

Til stede: Matilda Rolfsson, Oscar Grönberg, Astri Løften, Jørgen Larsen, Nina Laeskogen (ref.) 

Forfall: Andreas Lines 

Kopi til: Jarl Strømdal, Trine Knutsen 

Gjelder: Referansegruppa master utøvende 

Møtetid: Fredag 06.12.2013 kl 13-
14.30 

Møtested: Møterom 618 

Signatur:   

 

1. Oppfølging av saker fra forrige møte 
• Alle saker fra forrige møte er under oppfølging. Status ble referert. 

 
2. Evaluering av høstens undervisning 

• MUSP4703 Utøverpsykologi: Det gjentas at det har rådet noe forvirring rundt 
organisering av dette emnet og MUSP4714 Refleksjon rundt musikalsk praksis. Det er 
behov for tydeligere profilering og formidling av faglig innhold i begge emner. Kanskje 
kan dette løses ved å lage separate orienteringsmøter? Ønske om bedre temaforberedelse 
i utøverpsykologi. Mulig å få fagplanoversikt i starten av semesteret? Det etterlyses også 
en undervisningsform som åpner opp for større dialog mellom studenter og lærere.  
Følges opp av programrådsleder og emneansvarlig for både utøverpsykologi og 
refleksjonsemnet.  

• MUSP4714 Refleksjon rundt musikalsk praksis: Dialogen med lærer i emnet trekkes 
fram som svært velfungerende. Det fungerer også godt å bruke it’s Learning, og denne 
bruken kan gjerne utvides. 
For øvrig vises til det punktet over om Utøverpsykologi, som går på å skille de to 
emnene bedre fra hverandre. 

3. Masterforum 
• Studentene var invitert til å komme med innspill på form og innhold. Fra diskusjonen: 

-Spilling for hverandre og på tvers av sjangre bra 
-Presentasjon av egne prosjekter for hverandre kan være et fokus 
-I større grad studentstyrt, der lærere inviteres som publikum? 
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-Obligatorisk på den måten at alle som tar Kunstnerisk utvikling må presentere én gang 
i løpet av semesteret? Kan sette opp liste og fordele dette i starten av semesteret. To 
studenter kan presentere hver gang? Veileder/HI-lærer for studenten som presenterer 
kan være lærerressursen. 
-Viktig at forumet gjøres attraktivt for mange gjennom 
informasjon/annonsering/presentasjon.  
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