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Referat fra referansegruppemøte KIRKEMUSIKK 30.10.2013 
 

1: EMNEEVALUERING 
1. klasse: 

•  Savner direksjon fra starten av.  
• Generelt ganske strevsomt år med mange ulike fag å forholde seg til.  
• Savner mer fokus på hvordan det er å være ny student og å håndtere overgangen 

fra musikk som hobby til å skulle være musiker på heltid. 
• Fysiologi: Mer fokus på hvordan strukturere dagene. Hvordan komme seg i 

gjennom tunge perioder? Øvingsmetodikk!  
• Satslære er bra 
• Gehør er uvant, men har flinke lærere 
• Exfac0007: Ønsker seg høyere faglige krav 
• Musikkhistorie A: Den første delen med gregorianikk innebar språkproblemer. 

Kanskje denne bolken burde vært flyttet litt senere, slik at studenten har noen 
flere knagger å henge kunnskapen på samt har litt større selvtillit som studenter?  
Bolk 2 har fungert bra.  

• Trenger kurs i oppgaveskriving.  
 
2. klasse: Emnene fungerer bra.  
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3. og 4. klasse:  

• Dyktige fagpersonell som utfyller hverandre faglig. Henning S får skryt for måten han 
integrerer komposisjon og improvisasjon.  

• Kantoripraksis B: Magne Draagen er dyktig. Litt synd at han er på ferie i en periode, men 
det var planlagt før han takket ja til å ta på seg jobben.  

4. klasse og arbeidsmengde:  
 Studentene i 4. år har flere emner enn tidligere og dermed flere eksamener i eksamensperioden. 
Eksamensordningen medfører at det går vekk 4-5 dager til eksamensarbeid i andre emner enn 
orgelutøving, dager der det ikke blir tid til å øve så mye som man burde før en 
hovedinstrumenteksamen. Arbeidsmengden totalt kan medføre mindre fokus på Orgelutøving D enn 
ønskelig, særlig sammenlignet med hva studentene på klassisk har. Samtidig er alle emnene veldig 
relevante og nyttige.  
 
Kantoripraksis A og B: Bør vurderingen av emnene deles opp i deleksamener, der også 
prosjektene som gjennomføres underveis er en del av vurderingen?  
 

2: Rammer rundt studiene 
 

• Ønsker eget barokkorgel som et supplement til orgelet i Domen 
• Det er nok øvingsrom: bra 
• Luftkvaliteten er ok: bra 
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