
   1 av 1 
 

 
 

 

Det humanistiske fakultet 
Institutt for musikk  

Dato 
13.4.2010 

Referanse 
 

 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Førsteamanuensis 
7491 Trondheim E-post: Olavskvartalet + 47 73 59 73 00 Jørgen Larsen 
 musikk@hf.ntnu.no 6 etg Telefaks  
 http://www.hf.ntnu.no/musikk Trondheim sentrum + 47 73 59 73 01 Tlf: + 47 73597321 

 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

Møtereferat 

Til stede: Cecilie Karlsen (CK), Ingrid Lode (IL) og Jørgen Larsen (JL) 

Forfall:  

Kopi til: Karen Riis 

Gjelder: Referansegruppe Masterutdanningen 

Møtetid: 13/4-2010, kl. 1200-1240 Møtested: Rom 502 

Signatur:  JLa 

I 

Foranledningen til møtet var diskusjonen rundt EiT(Eksperter i Team), etter innspill fra Erik Hagtun, 
Sissel Høyem Aune, Carl Haakon Waadeland, Torkil Skille m. fl. 
Referansgruppa slutter seg til CHW’s kommentarer; IM kan gjerne ha egen landsby(men med 
studenter også utenfra(minst 50%)), og den bør være intensiv. Ingen negative kommentarer til 
Mesen som leder, og det er gode tilbakemeldinger på Julia Krankenhagen som veileder. Vi er 
usikker på om vi har fagpersonale som kan, eller har mulighet til å gjøre denne jobben. 
Vi drøftet en del rundt erfaringer med de forskjellige landsbyene, og det er en gjennomgående 
reaksjon at det stilles for store arbeidskrav i forhold til de 7,5 studiepoeng faget gir. Det er ikke noe 
ønske at faget skal utvides til 15, da bør det heller ses på omfanget/størrelsen av rapporten (ev 
reduksjon i antall sider og lignende). Når det gjelder spørsmålet intensivt eller langsgående landsby, 
blir det litt ”pest eller kolera”, for å sette det litt på spissen. De fleste synes det er tungt å holde opp 
helt med øving/fordypning i de ukene det intensive opplegget tar, samtidig vil det oppleves at enda 
mer tid går med i en langsgående landsby, fordi man er opptatt med/engasjert av den også i mellom 
samlingene. 
Læringsassistentene oppleves som lite verdifulle, NTNU bør se på rekrutteringen og ”utdanningen” 
av disse. 
Ellers uttrykkes det at mange er unødvendig negative til EiT pga forhåndsskepsis, de fleste får et 
annet syn på faget og etter hvert åpnet opp for positive prosesser og opplevelser i det mangfold av 
muligheter som de varierte arbeidsforhold faget innbyr til. Her har vi alle en oppgave i forhold til å 
motivere studentene gjennom positiv oppbygging av motivasjonen. 
Faglig relevans er et ofte tilbakevendende argument når det gjelder teorifag ved vårt institutt, men 
for EiT synes det som et lite om noe problem. Det anses som en fordel å kunne jobbe ”utenfor” 
faget, gjerne sammen med studenter med totalt forskjellig bakgrunn. 
Ingen hadde meldt eller tok opp andre saker, møtet ble hevet 1240. 
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