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Närvarande ordinarie ledamöter:  

Mattias Hjorth Ordförande  

Cecilia Kjelldén Vice ordförande 

Magnus Lindén 

Samuli Örnströmer 

Maja Wåhlin 

Ledamot 

Suppleant för Marika Fältskog 

Studeranderepresentant 

 

Övriga: 

Anna Cronberg 

Berth Lideberg 

Malin Björnmarker 

 

Föredragande 

Föredragande 

Sekreterare 

Ärende: 

§ 1 Föredragningslista 

 

Beslut:  

Dagordningen godkändes efter ett tillägg 

§6A Befordringsärende 

§ 2 Val av justeringsperson 

 

 

Cecilia Kjelldén utses att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll. 

§ 3 Föregående protokoll Musiker- och 

kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd 

 

 

 

 

 

 

§ 4 Föregående protokoll Institutionsstyrelsen 

 

§3, kammarmusikalisk interpretationskurs, svensk 

musik, från föregående protokoll.  

Uppföljning: Kursen har ett 30 tal sökande och 

kommer att löpa över två terminer. Tomas 

Löndahl kommer att vara undervisande lärare. 

Kursen finansieras externt.  

 

 

Fanns vid mötet inget protokoll färdigt från 

institutionsstyrelsens senaste möte. Protokoll från 

140521 lades till handlingarna. 
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§ 5 Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor 

 

 

 

 

§ 6 Information/meddelande/diskussion 

- Datum för utbildningsnämndens sammanträden  

 

 

§ 6A Befordringsärende, Bilaga 1  

 

 

 

 

 

§ 7 Programutbud Läsåret 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

§ 8 Lärarutbildning för musiker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämlikhetsnämnden har sammanställt en guide om 

diskriminering, trakasserier och övrig kränkande 

särbehandling som har delats ut till studenter och 

personal vid den konstnärliga fakulteten. 

 

Ordförande ber samtliga ledamöter att kontakta 

honom vid eventuellt förhinder att delta i något av 

kommande sammanträden.   

 

Beslut:  UN stödjer Karin Johanssons ansökan om 

befordran från lektor till professor i konstnärlig 

forskning i musik. Detta då det är en viktig 

strategisk satsning för att stärka den konstnärliga 

forskningen vid institutionen. 

 

Beslut:  UN beslutar enligt förslag. 

En diskussion fördes angående programmet för 

konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik 

(Kantorsutbildningen). Möjligheter för 

medfinansiering av Svenska Kyrkan ska undersökas 

inför kommande programutbud 2016/2017 

 

Beslut:  UN ger utbildningsledningen i uppdrag 

att ta fram ett förslag på en arbetsgrupp som ska 

arbeta med en lärarutbildning för musiker. 
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§ 9 Långsiktig planering för musiker- och 

kyrkomusikerutbildningarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

§10 Lärardag den 22 oktober 2014 

 

 

§11 Övriga frågor 

 

Vid protokollet 

 

 

Malin Björnmarker 

 

Läsåret utvärderas varje år enligt den strategiska 

planen. I de diskussioner som UN hade 

behandlades ämnet improvisation. Improvisation 

som ett projekt för alla klassiska musiker. 

Även Individuell studiegång som en 

Masterutbildning diskuterades.  

Beslut:  UN ger utbildningsledare Berth Lideberg 

och Ordförande Mattias Hjorth att skapa en 

arbetsgrupp som ska arbeta med frågan. 

 

Betygssättning kommer att vara en av punkterna 

på dagordningen vid lärardagen den 22 oktober. 

 

Inga övriga frågor 

 

Ordförande                    Justerare       

 

 

Mattias Hjorth               Cecilia Kjelldén 

  

 


