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Det foreligger et generelt informasjonsproblem. Bruken av og opplæring i It’s learning er ikke på 
plass verken hos lærere eller studenter. Dette kunne kanskje løst noe av problemet. Hvis lærerne er 
konsekvente i bruken av It’s learning ville studentene kanskje komme etter.  
 
Prosjektukene er et problem nok en gang. Spesielt uke for 100-års jubileet/NTNU. Ingen 
informasjon om hva prosjektet gikk ut på og mange opplevde at de ikke hadde noe ”prosjekt”. I 
slike situasjoner må det gjøres nødvendige administrative og organisatoriske grep. Det ville være 
fint om en forsøker å få med alle i små eller store grupper uavhengig av tema. Kammermusikalske 
grupper i større utstrekning vil engasjere flere. En liste over tilgjengelige rom og lærerkrefter som 
ender opp med konsert er bra. Det prosjektet vi hadde med kammermusikk der vi ble delt inn i 
grupper og fikk tildelt øverom og lærere per liste som vi skrev oss på kan fungere som modell. Det 
kan gjøres med dem som ikke kommer med i det opprinnelige prosjektet.  
 
Blokkbaserte fag som gehør og satslærer kunne gis en evaluering etter hver blokk og slik gi lærerne 
en mulighet til å forbedre, men det synes som om noe endringsvegring finnes her. 
 
Musikkformidling er stort sett greit, men noen synes fagets innhold er uinteressant og lite relevant.  
 
Datarommet i 6. etasje må fikses og oppgraderes slik at alle maskiner fungerer og at det går an å 
bruke skriveren der. 

 Akustikk kurs for blås/slagverk (nylig gjennomført) får mye ros og gode tilbakemeldinger. 
 
Tina Nilssen får mye ros for Goerts-metodikken. Mange ville sikkert like mer av dette.  
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