
1 av 1 
  

 
 

Det humanistiske fakultet 

Institutt for musikk 
Dato 

02.02.2012 
Referanse 

2011/4039/LHP 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

 

7491 Trondheim 

E-post: Olavskvartalet, 6. etg., 
Trondheim sentrum 

+47 73 59 73 00 Lill Hege Pedersen 

musikk@hf.ntnu.no Telefaks 

http://www.ntnu.no  +47 73 59 73 01 Tlf: +47 73 59 65 77 

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:  

Studenter: Anna Gjendem og Siri Strige 

Faglærer: Marit Stranden 

Referent: Lill Hege Pedersen 
 

Forfall:  
 

Kopi til:    
 

Gjelder: Referat referansegruppemøte DANS1007-1010 

Møtetid: Mandag 30.januar 
2012 

Møtested: Dansesalen, Rff 

Studentenes synspunkter: 

 

- Undervisningen til Ami og Ellika var veldig bra 

- Refleksjonen underveis i kurset er veldig bra 

- Det er ikke nødvendig med strukturoppsummeringer i plenum det er tilstrekkelig med 
referansegruppemøter. 

- Delte meninger blant studentene om hvilke forelesninger som gir best/mest utbytte. 

- Det ble brukt mye tid på metodikkoppgaven på 1.samling. Allikevel har de fleste misforstått hva 
de skal gjøre. 

- Kravet til oppgaven er fortsatt ikke klart for studentene. Hva kreves på 7,5 studiepoeng. 

- Klargjøring av kurset. Mange som kanskje mener at de ikke har fått det de forventet. 

- Ønsker oppgaver mellom samlingene. For eksempel øving i å presentere noe og får 
tilbakemelding, refleksjonsnotat 

- Fint med anbefalt litteratur til forelesningene, men de som har forberedt seg føler ikke at det har 
gitt det store utbyttet. 

- Forventer at foreleserne er forberedt og kjenner faget sitt. Rullerende veiledere på bygdedansen 
hadde vært spennende. 

- Bra med detaljert timeplan, men den kom for sent. 

- Praktiske økter kan godt være lengre enn 45 minutter, men teoriøktene bør ikke være lengre. 

- Skulle vært flere som delte på arbeidet rundt samlingene. 

- Kravet til opptak på emnet er blitt for lavt, det er tatt opp studenter som ikke kan det som er 
forventet. 

 

 


