
Referat, referansegruppe klassisk 28.11.11 
 
Tilstede: Emely, Jostein, Rasmus, Jørgen. Lærer: Wenche 
 
 

 Informasjon om referansegruppe v/ Wenche. Hva, hvorfor og hvordan. Viktig 
organ for å gi tilbakemelding til forelesere/lærere. Hva fungerer godt/mindre 
godt. Hovedfokus på det vi kan endre, metoder, innhold, rot i systemet etc. Det vi 
ikke kan gjøre noe med, holder vi utenom. I all hovedsak skal dette være ei 
gruppe som tar seg av den faglige delen av studiet, læringskvaliteten innenfor 
emnene, men andre rammefaktorer kan være så presserende, samt virke så 
direkte inn på studiet, at vi tillater oss å ta det med ved behov. 
 

 Eksamenslengde. Kåre Bjørkøys forslag om endring ble diskutert. Vi er ikke 
negativ til å kutte ned på tida, men ser at det kan være behov for å kommunisere 
nedre tidsgrense bedre, samt at dette bør variere fra instrument til instrument. 
Lengre tredjeårstentamen kan hjelpe for å forberede studentene til den mye 
lengre eksamen. Disse bør stå i forhold til hverandre. Alle sammen tar opp temaet 
om lengden på bachelor eksamen med sine respektive instrumentgrupper til 
våren. Hva vil studentene? Differensiering? 

 
 Kopiering: Det er et akutt behov for studenter å kunne kopiere noter til 

innstudering og interpretasjon. Vi ser at prøveordningen kan ha vært misbrukt, 
og dermed strammes inn. Vårt forslag er å få til ei ordning der studentkortet 
benyttes for å få tilgang til kopimaskin, sånn som det fungerer andre steder 
ved NTNU. Det er upraktisk i hverdagen å ikke kunne kopiere ved behov, og 
tungvint å måtte spørre først. Vi håper at dette kan la seg ordne relativt fort. 
 

 Printer på Mac-laben trenger jevnlig tilsyn. Ofte er den ute av drift i lengre 
perioder på grunn av lite toner. Dette skaper frustrasjon, samt at det forbrukes 
unødvendig mye papir når man printer ut sider som ikke er lesbare, men med 
nok farge på til at de ikke kan gjenbrukes. 
 
Printeren i 6. Etasje er ikke automatisk lagt til som printer når man logger på 
maskinene. Dette gir Dragvoll mange rare utskrifter, samt at studentene ikke får 
skrivd ut. Vi må legge til printeren manuelt for hver utskrift vi tar, noe som burde 
være unødvendig. I tillegg er det kun mulig å skrive ut en utskrift i gangen, altså 
ikke kopier, samt at det kommer et tomt ark per utskrift. Vi ber om at også dette 
gjøres noe med relativt fort, samt jevnlig tilsyn med printeren. 
 

 Fysiologi; Tina Nilsen er meget bra, oser av kunnskap og kompetanse for faget, 
og gir stort utbytte for studentene, både forebyggende og lærende. Fins det 
mulighet for å ha dette som valgemne? Det ville være nærmest en garanti mot 
belastningsskader.  Eller melde seg på til timer når hun er i byen. Det er flere enn 
1. årstrinn som har behov for dette. Vi anbefaler NTNU å tilby henne fast 
ansettelse så snart sjansen byr seg, før noen andre tar henne. 
 

 



 Musikkformidlingsfaget ser ut som det har hatt positiv utvikling . Veldig nyttig 
og lærerikt å få jobbe med DKS og få prøve seg ute i skolen. Kan det her være en 
ide å få lov til å prate med lærerne på skolen vi besøker, og at en av de kan få lov 
til å gi en kritisk tilbakemelding?  De har den største kompetansen på å se 
forestillingen/ konserten fra ungenes perspektiv, noe som er svært relevant for å 
tilrettelegge opplegg i framtida. 
Musikkformidlingsfaget evalueres av Faglærer (Jarl Strømdal). 
 

 Musikkhistorie; hvorfor obligatorisk oppmøte? Dette er et fag med skriftlig 
eksamen, basert på reine forelesninger og det er mulig å lese og lytte seg til 
kunnskapen som formidles på disse. Referansegruppe vil prioritere en 
undersøkelse blant studentene omkring dette. 
 

 Gehør bør utvides til å være et emne også fjerde studieår, og ppu-studentene bør 
også være med. De trenger også et velutviklet gehør til den dagen de evt skal 
undervise i faget sjøl. 
Det bør sikres god kontinuitet i gehørfaget. Sånn som det er nå virker det tilfeldig 
hvilke emner vi dumper innom, og vi risikerer å gjøre det samme opplegget flere 
ganger (ulike lærere) Vårt forslag er å lage en undervisningsplan som sier noe om 
ulike temaer og innfallsvinkler gehørfaget skal gjennomføre, sånn at alle får lært 
det vi skal. Et av problemene her er at det er for mange (dyktige) lærere som får  
(tilsynelatende)frie tøyler og dermed er det ingen kontroll med hva som er gjort. 
De som underviser vet heller ikke hva vi har gjort tidligere.  
 

 Vi vil bruke spørreskjema for evaluering av fagene gehør, musikkhistorie og 
fysiologi. Viktig å få inn fra alle studentene, samt at det skal skje midtveis i året. 
Ref.gr. tar ansvar (noen frivillige?). 
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