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1. år:  
Ex.fac.: Preget av lav motivasjon hos studenter.  

Gehør: Fungerer fint, men får generellt lite oppgaver mellom timene. 

Teori: Gjerne gå dypere i aktuelle øvelser, ellers bra. 

Jazzhistorie: Engasjerende og bra undervisning! Timene oppleves som litt for lange, fra 10-14. Vanskelig att 

holde konsentrasjon. 

Fysiologi: Grunnet en feil i jazzlinjekalenderen blev hele klassen sein till prestasjonspsykologiforelesningen. 

Ellers fint med workshops, både yoga og Timani. 

Rytmikk: Bedre strukturert undervisning med nåværende lærer. 

 

2. år: 
Støtteinstrument: Engasjerende undervisning! 

Gehør/teori: Litt for dåligt engasjemang blandt studentene, sakter ned undervisningen når man kommer 

uforberedt. Men er relevant og viktig undervisning! 

Rytmikk: Begynte litt kjedelig men har gått seg til og blitt mer spennende og strukturert. Kunne eventuellt 

ønsket en litt tydligere rød tråd. 

Musikkteknologi: For lange timer, og oppleves ikke altid helt relevant. Veldig bra å få samarbeide med 

mustekstudenter! 

Formidling: Veldig bra og vesentlig undervisning.  

Ex.phil.: Litt for mye stoff i litt for høyt tempo. Tar ikke hensyn til musikkformidlingsturnéen, vanskelig for 

studentene å følge med i videre undervisning. Hade eventuellt fungert bedre sammen med mustek/annen 

profesjonsutdanning?  

 

3. år:  
Arr/komp: Har fungert fint og vært givende oppgaver. 

Gehør: Bra opplegg nå i vår, å gå så dypt i en spesiell ting. Fint med litt nøye plukking i slutet i våren. 

Rytmikk: Tydlige og grundige øvelser med oppgaver. 

Entreprenørskap: Også lange timer, men fungerer bra takk vare vekslingen mellom forelesere, variasjonen 

gjør at man klarer å holde konsentrasjonen oppe. Veldig bra også at Eldbjørg er med og leder samtalen i en 

relevant retning. 

 

Generelle saker: 



Ensemble: Bra med ensemble sammen med de andre årene! Hade også vært fint med varierte grupper innen 

klassene under ensemblekursene. 

Hovedinstrument: Har tidligere vært litt få gitartimer, men virker som det har tatt seg opp. Var også litt 

uklarheter runt vikarier for langtidssykemeldte hovedinstrumentlærere. Generellt gjerne legge en plan for 

enkelltimene i begynnelsen av semesteret så det blir relativt jevnt utdelt, så hellre gå fra planen når det 

trengs. 

- Bråkete ventilasjon på A002 (det lille rommet i kjelleren) 
- Lydanlegget på A301 piper 
- Dårlige kabler på A101. Rutinesjekk? 
- For lite stemming på pianoer, ofte surt. Veldig ofte problemer med dempingspedal på pianoet på A101. 
- Hade vært fint å gjøre ting sammen med mustek allerede i 1.e klasse, for å knytte kontakter og ge 

plattform for samarbete. Kan også gi bedre ordninger for hvordan studio kan brukes. 
- Det på lista fra generelle sakernfra forrige møte gjelder fortsatt. Om det ikke finnes mulighet for 

oppholdsrom så kansje i hvert fall et kjøleskap/kaffetrakter/mikrobølgeovn. 
- Studentmail fungerer fortsatt ikke for de aller fleste studentene. Kan man bare gjøre det sammen med 

studentene under oppstartsuka? Sammen med hjemmeserver. Kan også åpne opp for bruk av It’s learning. 

Generellt bedre informasjon om bruk av data og internet på universitetet, også i forhold til skriver fra din 

egen datamaskin gjennom eduroam, som de fleste ikke heller har fått med seg å bruke. 
- Datarommet i musteklabben (5. etasje Kjøpmannsgata) er helt ubrukelig, flash er utdatert og ingenting 

funker. Skriveren er ikke installert på dataene så det funker. Datarommet på 6. etasjen i Olavskvartalet 

fungerer ikke heller.  


