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Til stede

Forfall

17.10.2013
13.00-14.30
Grupperommet i biblioteket
Inger Anne Westby (leder), Jorunn Marie Bratlie, Vegar
Storsve, Marte Kristine Hansen (stud.rep.), Silje Nygaard
(referent). Bjørg Bjøntegaard var tilstede under sak 15/13 og
17/13
Morten Halle og Geir Johansen

Saksnummer

Tittel/innhold

U.off.

PED 15/13

Godkjenning av referatet fra 12.06.2013, samt innkalling.
Innkalling og referat godkjent. Bjørg Bjøntegaard ga følgende
kommentar til sak PED 14/13:
Det var et ønske om å gjøre programutvalgene mindre for at det
skulle bli enklere å jobbe i dem. I tillegg har det blitt lagt vekt på
medlemmenes funksjoner i sammensetningen. Dvs. representanter
fra både ped. og utøversiden, fagseksjonsledelse og
studiekontakter.

PED 16/13

PED 17/13

PED 18/13

Norges musikkhøgskole
Org. nr: 974 761 106

Valg av nestleder
Jorunn Marie Bratlie ble valgt til nestleder. Nestleders rolle er å stille
på studieutvalgsmøter og å lede programutvalgsmøter ved leders
fravær.
Gjennomgang av mandatet for PUMP
SU-leder Bjørg Bjøntegaard informerte om programutvalgenes
mandat og forholdet mellom SU og programutvalgene.
Møteplan for 13/14
Følgende datoer ble foreslått:
• 4.11 kl. 10.00-11.30
• 12.12 kl. 13.00-15.00
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Saksbehandler
Silje H. Nygaard
E: silje.h.nygaard@nmh.no
T: 23 36 70 30

•
•
•
•

17.1 kl. 13.00-15.00
5.3 kl. 10.00-12.00
4.4 kl. 13.00-15.00
19.5 kl. 13.00-15.00

På det første møtet skal vi diskutere studentenes evaluering av
studieprogrammene. Rapporten fra evalueringen blir sendt ut i god
tid før møtet.
PED 19/13

PED 20/13

PED 21/13

Videreutdanningen Minoritetskulturer i musikkundervisningen.
Skal denne lyses ut for startkull 2014?
Vegar informerte om dette kurset. De to siste årene har det ikke blitt
satt i gang på grunn av lave søkertall. For å nå gruppen som er
aktuelle søkere til dette programmet er det viktig å sette i gang
informasjons- og rekrutteringsarbeid tidligere enn det som er mulig
hvis det blir vedtatt samtidig som de andre videreutdanningene.
PUMP ønsker at dette studiet skal lyses ut for startkull 2014 og at
denne beslutningen tas så tidlig at det er mulig å gjøre et godt infoog rekrutteringsarbeid. PUMP anmoder studieutvalget om å gi et
signal om hvorvidt de ønsker å utlyse emnet og sette av ressurser til
informasjonsarbeid.
Eventuelt: Informasjonsmøte på åpen uke:
Vegar undersøker om han kan holde informasjonen til
videregående- og folkehøgskoleelever i uke 46. Hvis han ikke kan
tar han på seg å finne en erstatter.
Eventuelt: Prosjektuker og KAMP-studenter
Det viser seg at ped-studentene får et veldig varierende tilbud i
prosjektukene når det gjelder kammermusikk. Noen blir inkludert
blant utøverstudentene, mens noe harikke tilbud i det hele tatt. Det
varierer med studieretning og instrument. PUMP ønsker at alle skal
garanteres et likeverdig tilbud og ønsker å se på innholdet i
prosjektukene. Dette vil bli en sak på møtet i november eller
desember, og Silje Marie Skeie vil bli invitert for å informere om
prosjektukene.
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