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Ärende etc.

Beslut, diskussion etc.

1

Mötets öppnande.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla
välkomna

2

Justeringsperson.

Till justeringsperson utsågs Gustav Melander.

3

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes enligt utskick.
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Föregående protokoll Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd, 17/3
https://tinyurl.com/5yurp3b2

Protokollet lades till handlingarna.
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Föregående protokoll Institutionsstyrelsen, 14/4
https://tinyurl.com/j2nw2369

Protokollet lades till handlingarna.

6

Protokoll från Nämnden för Jämlikhet,
mångfald och likabehandling

Inga nya, justerade protokoll finns.

7

Studeranderepresentant informerar

Studeranderepresentant lyfter problem kring
kyrkomusik-utbildningen, gällande att lektioner
uteblir (relaterat till Covid-19) och dålig
kommunikation kring det.

Nr

Utbildningsledningen och kansliet pratar med
berörda och åtgärdar problemet.

8

Information/meddelanden/diskussion
-

Rekryteringsinsatser och kontaktytor med
informationsenheten
Läsårsutvärdering 2021
Antagning, status – MUSIKHT21, IKHT21,
ST21, HT21
Examensarbete, klingande del
Uppföljning av lärarmöte, 21/4

Rekryteringsinsatser och kontaktytor med
informationsenheten:
Rebecka Lassbo adjungerad. En lång och givande
diskussion kring genomförda och framtida potentiella
rekryteringsinsatser hölls. Några saker som betonades
som viktiga för att göra det attraktivt att söka till
MU/KY:s utbildningar var:
-

-

-

Tät kontakt med förutbildningar (folkhögskolor
etc.), både att vi besöker dem och att deras
studenter bjuds in att besöka oss, till exempel på
masterclasses.
Hemsidan; layout och innehåll.
Sociala medier. Att studenter ”tar över” vårt
instagramkonto lyftes som mycket positivt.
Nyrekrytering av studentambassadörer.
Korta filmer som presenterar våra utbildningar.
Bör uppdateras med några års mellanrum, idag
saknas rutiner för detta.
Önskemål framfördes att samla befintliga filmer,
som specifikt rör MU/KY, i en box. Uppdrogs åt
Rebecka Lassbo att titta på detta.

Läsårsutvärdering 2021:
Årets läsårsutvärdering har fokusområde
kommunikation och kommer distribueras i mitten av
maj. Uppföljning av fokusområdet kommer göras
under hösten.
Antagning, status – MUSIKHT21, IKHT21, ST21,
HT21:
Ola Elleström redogjorde för status för de fyra
antagningsomgångar som är aktuella just nu.
MUSIKHT21: Urval 1 har genomförts. 98 studenter
har erbjudits plats, ca 80 av dessa har tackat ja.
IKHT21: Urvalet har genomförts, perioden för att
svara ja pågår. Sammanlagt 26 studenter har erbjudits
plats på de tre utbildningarna, som är ettåriga och på
heltid.
ST21: Urvalet till sommarkurserna är genomfört, de
flesta kurser är fulla och har reserver. Masterclasses i
viola, cello och violin är öppna för sen anmälan.
HT21: Sista ansökningsdag var 15 april. Söktrycket
på våra kurser var sammantaget ganska normalt i
förhållande till tidigare år, men på några kurser
noteras en klar ökning.
Examensarbete, klingande del:
Vid en inventering av dokumentationen av
examenskonserter har konstaterats att det saknas såväl
protokoll som inspelningar av konserterna. Detta

beror bland annat på otydlighet kring hur dessa bör
hanteras och att studenten har kunnat få sitt betyg
innan dokumentationen har lämnats in.
Från och med nu gäller följande arbetsgång:
1. Student genomför examenskonsert.
2. Lärare lämnar in examensprotokoll till kansliet
(pdf eller utskrift).
3. Betyg från examensprotokollet markeras i
Ladok (sparas endast) av kansliet.
4. Kansliet kontaktar student om att lämna in
inspelning.
5. Student lämnar inspelning och programblad
till kansliet.
6. Betyget klarmarkeras (kansliet) och attesteras
(M Hjorth / H Hellsten) i Ladok.
Examinerande lärare ska nu alltså endast lämna sitt
protokoll till kansliet, inte sätta betyget på konserten i
Ladok.
Uppföljning av lärarmöte, 21/4:
En kort resumé av det senaste lärarmötet gjordes.
9

Ärende 1:
Befordringsärende

Beslut:
UN tillstyrker Francisca Skooghs begäran om
befordran till universitetslektor i piano.
Beslutet förklarades omedelbart justerat.
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Ärende 2:
Förslag till nyanställning på musiker- och
kyrkomusikerutbildningarna.
Universitetsadjunkt i koordination av
examensarbeten samt improvisation
(västerländsk konstmusik), 25%.

Behov av förstärkning gällande koordination
examination/examensarbeten av reflekterande arbeten
har identifierats. Därtill önskas förstärkning inom
ämnet improvisation. Dessa båda egenskaper kan
rymmas inom samma tjänst.
Beslut:
UN tillstyrker förslaget på nyanställning
universitetsadjunkt i koordination av examensarbeten samt improvisation (västerländsk
konstmusik), 25%.
Beslutet förklarades omedelbart justerat.
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12

Ärende 3:
Förslag till nyanställning på musiker- och
kyrkomusikerutbildningarna.
Universitetsadjunkt i sång med inriktning
västerländsk konstmusik, 50%.

Beslut:
UN tillstyrker förslaget på nyanställning av
universitetsadjunkt i sång med inriktning västerländsk
konstmusik, 50%.

Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor.

-

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

-

.

.

..

..

1.l

Övriga ärenden
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Ordförande Daniel Hjonh avslutade mötet.

Vid protokollet
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Frågun som lyftes pA föregående UN, att
skyddsårgärder som vidtagits gällnnde Covid-19 i
framför allt undervi~ningsrum saboteras for egen
bekvämlighet, upplevs fortfarande som ett problem.
Detta trots au problemet pötuluh av Service-enheten.
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