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Utbildningsnämnden för Musiker- och 

kyrkomusikerutbildningarna. 

 

Berth Lideberg, föredragande hälsade ledamöterna 

välkomna. 

§1 Val av ordförande 

§2 Val av vice ordförande 

§3 Förslag till nya ledamöter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Hjorth vald till ordförande 

Cecilia Kjelldén vald till vice ordförande 

UN föreslår följande ordinarie ledamöter:  

Cecilia Kjelldén 

Magnus Lindén 

UN föreslår följande suppleanter:  

Daniel Hjorth 

Samuli Örnströmer 

 

Närvarande ordinarie ledamöter:  

Mattias Hjorth Ordförande  

Cecilia Kjelldén Vice ordförande 

Magnus Lindén 

Marianne Jacobs 

Maja Wåhlin 

Adam Ohlson 

 

 

Studeranderepresentant 

Studeranderepresentant, suppleant 

Övriga: 

Anna Cronberg 

Berth Lideberg 

Malin Björnmarker 

 

Föredragande 

Föredragande 

Sekreterare 

Ärende: 

§ 4 Föredragningslista 

 

Beslut:  

Dagordningen godkändes efter tillägg av ett ärende 

under §8  
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§ 5 Val av justeringsperson 

 

 

Marianne Jacobs samt Magnus Lindén utses att 

jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 6 Föregående protokoll Musiker- och 

kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd 

 

Lades till handlingarna. 

§ 7 Föregående protokoll Institutionsstyrelsen 

 

§8 Information/meddelanden/diskussion 

• Granskning UK-Ä: Under läsåret kommer alla 

konstnärliga utbildningar i Sverige att 

granskas av Universitetskanslerämbetet. 

Granskningen innehåller olika moment, där 

studenternas självständiga arbeten är en viktig 

del. Det självständiga arbetet på MuKy består 

av en examenskonsert samt en 

kommenterande (oftast skriftlig) del. Utifrån 

valda examensmål granskas arbetena och 

måluppfyllelsen bedöms. I granskningen ingår 

också en självvärdering som Hans Hellsten 

kommer att skriva för våra kandidat- och 

masterutbildningar. 

En nationell granskningsgrupp har utsetts 

som ansvarar för utvärderingen av samtliga 

musikerutbildningar i landet. Karin 

Johansson har utnämnts till ordförande i 

gruppen. Övriga medlemmar är Gustav 

Djupsjöbacka (Sibeliusakademin), Åsa 

Unander-Scharin (Luleå tekniska universitet), 

Joakim Milder (Kungl. Musikhögskolan 

Stockholm), samt en studentrepresentant från 

Göteborgs universitet. UN beslutar att denna 

punkt ska vara återkommande på samtliga 

dagordningar under höstens sammanträden. 

Lades till handlingarna. 
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• Samarbete mellan utbildningsnämnderna 

MU/KY-ML: En inbjudan från ML 

utbildningsnämnden inkom innan 

terminsstart. Mattias Hjorth och Magnus 

Lindén träffade ML nämnden för ett samtal 

om eventuella sammanträden där 

gemensamma frågor kan diskuteras. 

• Sten K Johnsson medel: Vi är mycket glada 

och tacksamma för den donation på en miljon 

kronor som Sten K Jonssons Stiftelse gett 

Musikhögskolan i Malmö. Den ger oss 

möjlighet att genomföra några större projekt 

där vi kan synliggöra Musikhögskolan för en 

bred och förhoppningsvis ny publik, vilket 

också är ett viktigt syfte med ”Projekt 

utåtriktad Musikhögskola”.  Musiker- och 

kyrkomusikerutbildningarna kommer under 

vårterminen 2014 att delta i projekt inom 

visa, jazz, orkester samt en 

kammarmusikfestival. 

• Öppethus: Tisdagen 26 november 2013 

öppnar vi huset för allmänheten kl.10–19. En 

arbetsgrupp har tagit fram en ny plan för 

Öppethus. Dagen ska erbjuda ett 

färgsprakande program med en mängd olika 

aktiviteter att besöka och delta aktivt i. Tex en 

genomgång av teoriproven, möjlighet att 

prova på piano II-provet, spela i en ensemble, 

sjunga i kör, dirigera, delta i en dramalektion, 

bevista en masterclass och gå på konserter. I 

årets Öppethus önskar vi ett betydligt större 

utbud än tidigare år, med stort engagemang 

från studenter och lärare. Tanken är att hela 

Musikhögskolan ska vara öppen. Alla 
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aktiviteter och all undervisning som sker ska 

därför vara tillgänglig för besökarna. Ett fåtal 

programpunkter är klara så kontakta 

gärna Ove Torstensson 

(ove.torstensson@mhm.lu.se) så snart som 

möjligt och erbjud en aktivitet. 

 

 

§9 Mötesdatum 

 

 

 

§10 Programutbud 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11 Kursplaner 

 

 

§12 Nordiska orkesterakademin 

 

 

 

 

 

§13 Sociala mötesplatser för MU/KY studenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut:  Beredningen inför UN sammanträde 

kommer att hållas på måndagar klockan 11.00 

veckan innan mötet. 

 

Beslut:  Utbildningsnämnden förde en diskussion 

kring Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas 

program. UN beslutade att följande program 

kommer att vara vilande under läsåret 14/15: 

Kantor, Musikdramatik, Komposition-Filmmusik. 

GLOMAS är sedan tidigare beslut nedlagt. 

Individuella programmet som i fjol låg vilande 

öppnas åter upp för ansökningar. 

Övriga program kommer att bli sökbara för 

eventuell antagning inför H14. Bilaga 1 

 

Beslut : Ärendet bordlades till nästa sammanträde 

den 9 oktober. 

 

Beslut:  UN beslutar att skjuta upp punkten och 

fatta beslut i ärendet i samband med att övriga 

fristående kurser beslutas. Utbildningsledarna 

arbetar på delegation från tidigare UN beslut kring 

upplägget av kursen. 

 

Beslut : Ärendet bordlades till nästa sammanträde 

den 9 oktober. 
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§14 Långsiktig utveckling för MU/KY 

utbildningarna – var är vi 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

§15 Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor 
 
 

 

 

 

 

 

 

§16 Övriga frågor 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Malin Björnmarker 

 

En ny strategi och verksamhetsplan ska skapas. 

Utbildningsnämnden förde en diskussion kring 

vikten av nylokalisering för att skapa en närhet till 

publik, scener, samarbetspartners och bli en än 

mer aktiv del i musiklivet.  

Beslut:  UN beslutar att denna punkt ska vara 

återkommande på samtliga dagordningar under 

höstens sammanträden. 

 

 

Studenterna vid Musikhögskolan i Malmö har 

startat en jämlikhetsgrupp. Denna grupp har tagit 

fram en checklista som kan fungera som en hjälp 

till skolans olika nämnder för att integrera frågorna 

i verksamheten. Nämnden efterlyser checklistan. 

Mattias Hjorth undersöker saken och återkommer 

inför kommande sammanträde. 

 

Inga övriga frågor 

 

 

 

Ordförande                           

 

Mattias Hjorth 

  

 

Justerare 

 

Magnus Lindén                       Marianne Jacobs  

      (§1-§10) 


