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Referat fra referansegruppe klassisk 30.10.2013  
 
1: Emneevaluering 
 
4. klasse:  

• Studentene er stort sett fornøyd. 
 
3. klasse:  

• Studenten virker fornøyd. 
• Musikkformidling: bra opplegg 
• Gehør: bra 

2. klasse: 
• Veldig fornøyd med undervisningen. Særlig er musikkhistorien bra. 
• Gehør er bra 

 
1.klasse: 

• Ole Bull- uka: Mange synes det er litt frustrerende å bruke en hel uke på folkemusikk 
i stedet for å øve, mens andre synes det er bra.  
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• Fysiologi: fornøyd med undervisningen. Litt blandede tilbakemeldinger på 
torsdagsforelesningene, mest fordi man mister en del verdifull øvingstid. Yoga-kurset 
var veldig bra. Studentene fra andre trinn kunne gjerne også tenke seg det.  

• Musikkhistorie A: Tung start med gregorianikk. Studentene slet med motivasjonen, 
det burde vært mer fokus på hvorfor dette er en viktig byggestein i musikkhistorien. 
Gregorianikk senere?  

• Satslære A fungerer bra. 
• Gehør A: Tone Åse var veldig inspirerende. Odd Johan er mye mer krevende men det 

er bra med høye krav. Han er også flink til å relatere faget til hovedinstrument.  
• EXFAC0007: Studentene øver generelt lite på støtteinstrument. 

Gruppesammensetningene litt ujevne nivåmessig. Oppleves som rart å ha timer 
sammen, men fungerer greit.  

 
Andre faglige forhold:  

• Sang: Aktive og engasjerte lærere. Den nye interpretasjonsformen fungerer godt.  
• Stryk: Interpretasjonene er bra. NTNU kammerorkester er et bra opplegg som 

studentene ønsker å fortsette med. Kunne ha startet litt mer intensivt i høst.  
• Blås:   

o Interpretasjoner: messing ønsker seg flere eksterne lærere, blir litt lite 
variasjon. Dessuten blir det for ofte med den læreren man også har 
hovedinstrumenttimer med. 

o Fast ensemble på timeplanen er ønskelig 
o Bekymring for rekrutteringen 
o Korps?  

• Klaver:  
o Bra interpretasjoner- de nye grepene fungerer bra 
o Prosjekt i uke 45 ikke bra nok planlagt siden ikke faglig godt nok fulgt opp.  

 
2: Rammer rundt undervisningen 

• LUFTKVALITET I 5. ETASJE: Oksygenmangel, det MÅ gjøres noe med. 
Aircondition? Hvor hente mer oksygenrik luft? Studentene må også få informasjon 
om hva som gjøres, bli orientert om hvor man er i prosessen. Alliere seg med TSO 
som også sliter med luftkvalitet?  Det som oppleves som rart er at det er korte 
perioder der lufta er ok. Studentene som opplever dette bør registrere dato og 
klokkeslett for de tilfellene, slik at det kan sjekkes opp mot ventilasjonssystemet.  

• KAMMERSALEN: har muligens blitt bedre luftkvalitet.  
• Ønsker mer mentalt trening/fokus på prestasjonsforberedelse og øvingspsykologi på 

alle trinn. 
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• UFORSVARLIG LYDNIVÅ PÅ ØVINGSROM I 5. ETASJE: Støynivå bør måles i 
perioden 10.00 til 14.00 en vanlig hverdag: da er forholdene uforsvarlige i enkelte av 
øvingsrommene. Lyddemping og lydisolering mellom rommene. 

• ØVINGSROM: må få et system på bruken av rommene. Nå er det fullstendig anarki. 
Tiltak: få hengt opp de platene som var tenkt hengt opp. 

• Rombooking: Det er behov for oppdaterte lister utenfor hvert rom, slik vi hadde det 
tidligere.  

• REKRUTTERING: Studentene kan bli flinkere til å sende ut positive signaler: dette 
bør kommuniseres bedre ut til studentene.  

• LÅSBARE SKAP I KJØPMANNSGATA: det ble lovet låsbare studentskap til 
studentene som øver i Kjøpmannsgata tidligere. Hvor blir de av?  

• EKSPEDISJONENS ÅPNINGSTID: Ønskelig at ekspedisjonen er åpen lenger enn til 
kl 14.00.  
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