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Justering	
	
Föregående	protokoll	UN	
	
Föregående	protokoll	IS	

	

	
Dagordningen	fastställdes	
	
Elisabeth	Melander	utsågs	till	justerare	
	
Lades	till	handlingarna	
	
Fanns	ej	vid	sittande	möte.	

	
	
ÄRENDEN	
	
1.	Beslut	om	principer	för	
översökning/byte	av	inriktning	och	
instrument	–	justerad,	bil.	1	
	
2.	Beslut	om	delegation	över	sommaren	
till	utbildningsledningen	i	
utbildningsfrågor.	
	
3.	Ta	bort	grupptillval	åk	5,	bil.2	

	
	
	
	
Diskussion	kring	förslaget	samt	
justeringar	av	dokumentet	vid	sittande	
bord.	Justerat	dokument	bifalles.	
	
Beslutet	bifalles.	
	
	
	
UL’s	förslag	att	ta	bort	GT	och	lägga	mer		
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4.	7-9-utbildningen	GR	
	
	
	
5.	Kursplaner,	bil.	3	
	
	
	
	
	
	
6.	Delkursplaner	LAMA31,	LAMA	40,	
förkunskapskrav	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
7.	Förslag	till	antagning	ML	
	
	
	
	
	

	
tid	till	enskilt	tillval	i	årskurs	5	bifalles.	
	
UN	beslutar	att	ställa	in	utbildningen	på	
grund	av	för	få	sökande	till	hösten,	samt	
att	inte	ge	utbildningen	i	framtiden.	
	
Följande	kursplaner	godkändes:	
MUHF58	Rytmik	(ändrat	fr	8hp	till	7,5)	
MUHN78	Masteruppsats	II	(ändrat	förkunskap)	
LAMT60	Huvudinstrument	o	tillval	(ny)	
LAMT61	Körledning,	didaktik	o	VFU	(ny)	
LAMT71	Körledning,	didaktik	o	VFU7	(ny)	
LAMT70	Ensemble	o	tillval	(ny)	
	
Delkursplanen	för	Självständigt	arbete	på	
GR	togs	upp	under	dagens	UN.	Orsaken	är	
att	det	inte	finns	förkunskapskrav	i	
delkursplanen	för	SA	1	på	GR.	Det	finns	
förkunskapskrav	inskrivna	mellan	
Lärande	och	ledarskap	i	skolan	(UVK2)	
och	Forskning	i	skolans	vardag	(UVK3)	
men	det	behöver	även	skrivas	in	så	att	
kopplingen	mellan	SA1	och	Forskningen	i	
skolans	vardag	också	stämmer	överens.	
Förslaget	bifalles.	
	
117	L-prov	genomförda,	24	tillgodo-
räknade	från	2015.	38	godkända	G-prov.	
41	nya	sökande	samt	4	översökande	antas	
till	MHM.	Förslaget	bifalles.	
	

INFORMATION	/	MEDDELANDEN	
	
1.	Rapport	från	arbetsgruppen	för	
individuell	summativ	utvärdering		

	
	
	

3.	Information	från	arbetsgruppen	
rättssäker	examination	
	
	
	
	
4.	Diskussion	gällande	intag	av	studenter	
med	huvudinstrument	sång.	
	
	

	
	
Gruppen	har	inte	haft	möjlighet	att	träffas.	
Håkan	Andersson	gav	en	kort	rapport	över	
hur	de	tänker.	Gruppen	kommer	att	
fortsätta	arbetet	till	hösten.	
	
Gruppen	har	haft	svårt	att	hitta	mötestid.		
Det	finns	mycket	att	omarbeta	i	kurs-
planerna	för	att	de	ska	hålla	ur	ett	
rättssäkert	perspektiv.	Arbetet	fortsätter	
till	hösten.	
	
UN	konstaterar	att	intresset	för	att	ha	
huvudinstrument	sång	ökar	stadigt.	
På	sikt	måste	GY-utbildningen	kunna	anta	
fler	med	huvudinstrument	sång,	vilket	
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5.	Information	från	Studentkåren	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
6.	Information	om	justering	av	
tjänsteomfattning	
	
	
	
	
ÖVRIGT	
	
Ny	adjunkt	i	musikteori	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

aktualiserar	frågan	om	att	utveckla	och	
förändra	GY-utbildningen.	
UN	anser	att	det	är	mycket	olyckligt	om	
t.ex.	presumtiva	studenter	till	
ämnesprofileringar	nekas	plats	p.g.a.	
kursledare	för	de	olika	
utbildningsvarianterna	inte	anser	att	de	
kan	anta	hur	många	sångare	som	helst.	
Samtidigt	förstår	UN	att	för	att	kunna	
behålla	en	hög	nivå	i	kammarmusik	och	
ensemblespel	kan	man	inte	ha	hur	många	
som	helst	med	huvudinstrument	sång.	
I	år	har	alla	kursledare	gått	med	på	att	ta	
in	fler	med	huvudinstrument	sång	än	vad	
som	först	var	tänkt.	
UN	återupptar	frågan	till	hösten.		
	
Linda	Wahlgren	är	studentkårens	nya	
ordförande.		
Det	uppkom	synpunkter	angående	
studenternas	deltagande	under	
antagningsveckan.	Studentkåren	
återkommer	kring	detta.	
SK	tycker	vidare	det	är	viktigt	att	lobba	för	
ett	studentombud	i	varje	årskurs	som	har	
en	dialog	med	studentkåren.	
	
Vissa	befattningar	vid	ML	ska	förändras	
där	UL	under	flera	år	kunnat	säkerställa	
mertid.	UL	förslår	därför	att	några	tjänster	
justeras.			
	
	
	
	
Erik	Berndalen	har	anställts	till	ny	adjunkt	
i	musikteori.	
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Vid	protokollet	 	 Justeras	 	 Justeras	
	
	
	
Sara	Engblom	 	 Mattias	Frisk	 Elisabeth	Melander	
	



 
 
 

 
 
Principer och regler för översökningar/byte av inriktning eller 
huvudinstrument vid Musikhögskolan i Malmö 
 
Antagningsbeslut 
Utbildningsnämnden (UN) vid Ämneslärarutbildningen i Musik beslutar normalt all antagning. 
Undantag sker under sommaruppehållet då utbildningsledningen på delegation från UN, beslutar 
om antagning av nya studenter. UN kan delegera beslut om antagning till utbildningsledning vid 
andra tillfällen vid behov. 
 
Allmänt 
En förutsättning för antagning vid översökning är att det finns ledig utbildningsplats inom den 
sökta utbildningen/inriktningen.1 Den studerande måste uppfylla behörighetsvillkoren för den 
sökta utbildningen/inriktningen. 
 
Inom Musikhögskolan i Malmö, Gy- utbildningen 
Ansökan om byte av inriktning ska normalt göras innan 15 april i åk 2. Under särskilda 
omständigheter som prövas av Utbildningsnämnden kan dispens från denna princip göras. Vid 
översökning mellan utbildningar inom ämneslärarprogrammet eller mellan inriktningar inom en 
utbildning kan den sökande tillgodoräkna sig de poäng den sökande haft i G-proven vid det 
provtillfälle då den sökande antogs till lärarutbildningen i musik. I de fall det krävs ett L-prov 
genomförs det inom aktuell antagningsomgång i konkurrens med andra sökande och anmäls via 
www.antagning.se. Utbildningsledning i samråd med huvudinstrumentlärare beslutar i varje 
enskilt fall om L-prov ska genomföras. Beslut om byte beslutas av utbildningsnämnden. Tidigare 
genomförda L-prov kan inte tillgodoräknas vid antagning till ny inriktning. 
 
Placering i årskurs efter antagning 
Den studerande har rätt att tillgodoräkna sig tidigare utbildning inom programmet. 
Huvudprincipen är att den studerande vid översökning till annan 
inriktning/ämneslärarutbildning placeras i nästkommande årskurs. En förutsättning för placering 
i nästkommande årskurs är fullgjorda, godkända tidigare studier. Dispens kan ges för ej fullgjorda 
studier om särskilda skäl föreligger. Dispensansökan ställs till Utbildningsnämnden för 
Musiklärarutbildningen. Utifrån en bedömning av det faktiska innehållet i de tillgodoräknade 
studierna i förhållande till den nya utbildningens/inriktningens studieplan, kan en komplettering 
av vissa kurser krävas. Detta avgörs av utbildningsledning. 
 
 
  

																																																								
1	Med	utbildning	menas	program	inom	ämneslärarutbildningen.	Med	inriktning	avses	de	inriktningar	som	
erbjuds	inom	GY-utbildningen;	jazz,	rock,	klassisk	och	folk,	Singer-	Songwriter	och	Blandade	Genrer.	



Inom Musikhögskolan, översökning från Gy till GR (7-9) 
Översökning från Gy till GR (7-9) ska ansökas om innan 15 april i årskurs 2. Överflyttning till 7-
9-utbildningen kan ske under förutsättning att den sökta utbildningen ges i den årskurs i vilken 
den sökande förväntas bli inplacerad. Inga ytterligare prov behöver göras. I varje enskilt fall 
beslutar utbildningsledningen om vilka kurser som kan tillgodoräknas och kompletteras, samt i 
vilken årskurs den sökande placeras, normalt i nästkommande årskurs. Byte ska ske vid läsårsstart. 
Den sökande ska omregistreras på den nya utbildningsvarianten.  
 
Översökning/byte av huvudinstrument inom GY-utbildningen när termin påbörjats i åk 1 
Om en student i åk 1 önskar få undervisning på annat huvudinstrument än det som bedömts i 
antagningsprovet, efter det att utbildningen startat, skall byte ske så nära läsårsstarten som möjligt, 
dock senast fyra veckor in på höstterminen i åk1. Ett särskilt L-prov ska då anordnas. Byte av 
instrument efter godkänt prov ska ske snarast. Beslut om byte av huvudinstrument tas av 
utbildningsledning. 
 
Vid önskan om byte av huvudinstrument efter en termins studier gäller samma regler som vid 
byte av inriktning. Dock ska i detta fall ett L-prov alltid genomföras. Bytet träder i kraft vid 
nästkommande läsårsstart.  
 
Byte av genre inom inriktning Blandade genrer. 
Om en student önskar byta genre inom Blandade Genrer-inriktningen ska detta ansökas om så 
tidigt som möjligt i utbildningen och senast den 15 april i åk 2. Utbildningsnämnden kan 
godkänna byte senare under utbildningen om särskilda skäl föreligger. Eftersom den sökande 
redan har en studieplats inom inriktningen föreligger ingen konkurrens om utbildningsplats. Den 
sökande behöver inte anmäla sig via www.antagning.se. Den sökande har rätt att tillgodoräkna 
tidigare gjorda G-prov. Ett L-prov ska genomföras i den önskade genren på huvudinstrumentet 
och, om det bedöms relevant av kursledare och ensembleledare, inom ensemblespel. Proven ska i 
första hand genomföras vid antagningsomgången det aktuella året, men ett särskilt provtillfälle 
kan anordnas om utbildningsledning beslutar härom, dock innan den studerande avslutat åk 2. 
Jury utses av utbildningsledningen. Bedömning av huvudinstrumentprov ska ske i enlighet med 
de kriterier som gäller för L-prov, där 0 poäng är underkänt och 1 poäng och däröver är godkänt. 
Om den sökande av utsedd jury bedöms som godkänd kan den sökande placeras i nästkommande 
årskurs, alternativt fortsätta sina studier i innevarande eller kommande termin beroende på 
utbildningsledningens bedömning i samråd med kursledare och huvudinstrumentlärare.  En 
förutsättning för byte av genre är godkända tidigare studier inom programmet. Dispens för icke 
godkända studier kan beviljas av utbildningsnämnd. Beslut om byte av genre tas av 
utbildningsnämnd. 
 
Översökning från annan musikhögskola i Sverige 
För översökning från annan musikhögskola i Sverige av studerande som önskar fortsätta sina 
studier vid Musikhögskolan i Malmö gäller nedanstående regler från och med den 1 januari 
2016. Antagning kan ske i mån av ledig studieplats och beslutas av Utbildningsnämnden. 
 
Ansökan med intyg på tidigare studier vid musikhögskola skall lämnas i pappersform eller digitalt 
och tillställas studieadministratör vid Musiklärarutbildningen i Malmö. Intygen ska vara styrkta 
av utfärdande institution. Påbörjande av studier vid Musikhögskolan i Malmö skall ske vid 
läsårsstart, om inte andra särskilda skäl föreligger. 
 



Övergång till Musikhögskolan i Malmö kan ske tidigast efter fullbordande av ett års studier vid 
annan musikhögskola. Utbildningsledare och studieadministratör vid MHM beslutar i varje 
enskilt fall vilka kurser som får tillgodoräknas och i vilken årskurs den studerande ska placeras.  
Den sökande ska vid Musikhögskolan i Malmö göra ett L-prov på sitt huvudinstrument vid 
ordinarie antagningsomgång. Anmälan görs via antagning.se. För information om provets 
utformning hänvisas till www.mhm.lu.se. Om det av olika skäl visar sig omöjligt för den sökande 
att genomföra ett L-prov kan en inspelning av god kvalitet, där den sökande visar prov på 
relevanta kunskaper på sitt huvudinstrument, ersätta ett L-prov. Detta beslutas av 
utbildningsledning. Inspelningen ska granskas av minst två huvudinstrumentlärare anställda vid 
Musikhögskolan i Malmö. Utlåtandet ska protokollföras och tillställas utbildningsledningen. 
Beslut om antagning tas av Utbildningsnämnd. 
 
 Den sökande ska inom en vecka meddelas per post eller via mail att ansökan och handlingar 
mottagits av Mhm. Den sökande har rätt till besked om översökningen godtas eller avstyrks 
senast 4 veckor efter att kompletta handlingar kommit MHM till del och godkänt L-prov 
genomförts. 
 
En översiktlig planering av den antagna studerandes studier ska göras i samråd med 
utbildningsledare och/eller studieadministratör senast två veckor före studiernas påbörjande. 
Slutlig planering av den sökandes studier görs innan terminsstart av utbildningsledare och/eller 
utbildningsadministratör. 
 
Det ska för den sökande och berörda institutioner klargöras vid studiernas start vid MHM vilken 
institution som ska utfärda den sökandes examensbevis. Samtal, mailväxling och möten med 
överlämnande institution och med den sökande ska protokollföras och förvaras såväl i 
pappersform som digitalt. 
 
 
 
Malmö den 10 juni 2016 enligt beslut i Utbildningsnämnden för Ämneslärarutbildningen 
Enligt uppdrag 
 
Tommy Lindskog 
Utbildningsledare 
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Förslag att ta bort GT i åk 5 
 
Bakgrund 
I åk 5 finns det ett grupptillval (GT) under vt som i år planerades att genomföras 
under en projektvecka. Tanken var att basera det på studenternas önskemål om 
innehåll och strukturera veckan efter det. Det visade sig i samtal med studenterna 
att det var svårt att få ett intresse kring att skapa ett kursinnehåll i denna 
projektvecka. Studenterna upplevde att de hade kommit så långt i sin utbildning att 
det inte fanns behov för ytterligare GT i form av tex ensemblespel samt att de i 
perioden kring GT-veckan hade mycket arbete med sina examensarbete. Årets 
projektvecka bestod av ett par föreläsningar som studenterna önskat. 
 
Förslag 
Mot bakgrund av årets genomförande föreslår utbildningsledningen att GT i åk 5 
tas bort. Poängen (4p) i kursen ligger kvar och ägnas då åt det enskilda tillvalet 
(ET) som också ligger i kursen vilket innebär att studenternas då ges mer tid att 
öva. 
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