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I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

II Referat fra BU/GA, 26. januar 2022 

III Saker 

BU/GA 5/22 Oppfølgingssak Kreativt arbeidsrom - ønske om rom til flerbruksfunksjon 

(undervisning, metodikk og midistudio-labs) for musikkterapi 

BU/GA 6/22 Innspill fra messingseksjonen om å få disponere rom A238 som kontor 

og ensemblerom. 

REFERAT Brukerutvalget GA Møte 3/22 

Onsdag 4. mai 2022 kl. 09.00 – 10.00 



BU/GA 7/22 Flytting av faglige og stipendiater som følge av lydlekkasje fra nye 

slagverkrom i Nygård nord. 

IV Eventuelt 

 

5/22 Oppfølgingssak Kreativt arbeidsrom - ønske om rom til flerbruksfunksjon (undervisning, 

metodikk og midistudio-labs) for musikkterapi. 

 Brukerutvalget diskuterte musikkterapis konkrete behov for et brukbart rom tder de 

kan installere midi-stasjoner og ha undervisning med grupper opp til 18 personer. Valget falt 

på A229. Det legges til grunn at musikkterapi vil legge mindre beslag på andre rom når de 

kan disponere dette rommet. Vi hører med EIA om dør kan sikres med kortleser, med tanke 

på verdiene som skal oppbevares i rommet.  

6/22 Innspill fra messingseksjonen om å få disponere rom A238 som kontor og 

ensemblerom. 

 Med tanke på at rom A238 ikke er lydisolert, kun akustisk behandlet, faller forslaget 

litt på sin egen urimelighet. Det er nå gjort test med en tuba og en trombone i rommet, og 

lydgjennomslag til etasjene over og under er så påtagelig at det ikke vil kunne pågå 

undervisning der hvis det skal være ensemblespill i A228. Messingseksjonen er informert om 

den manglende anbefalingen til forslaget. 

7/22 Flytting av faglige og stipendiater som følge av lydlekkasje fra nye slagverkrom i Nygård 

nord. 

 Eiendomsavdelingen tilbyr erstatningsrom til to ansatte som følge av lydgjennomslag 

fra de nye slagverkrommene. De vil også pusse opp rommene i forkant av innflytting, som 

trolig vil kunne skje i august: 

Rom A209: Petter Stigar. Davide mener det bør settes gummilister i alle vinduene, og kanskje 

absorbenter i karmene. Ellers: Nytt gulv og maling på vegg. Tilgang via kortleser. Vi må passe på at 

folk lenger inn i korridoren ikke forstyrres. 

Rom A407: Stephan Meidel. Nytt gulv og maling. Ettersyn av vinduer. Tilgang med nøkkel. 

 


