K

INSTITUTIONSSTYRELSEN

Kallelse
Musikhögskolans institutionsstyrelse kallas till styrelsemöte onsdag 14 april kl. 15.15– 17.30
via Zoom. Länk: https://lu-se.zoom.us/j/62668207782
Kallelser och protokoll finns även på www.mhm.lu.se.
Vid eventuellt förhinder kontaktar ordinarie ledamot/suppleant i god tid före mötet.
Ola Elleström – mötessekreterare
Nr
§

Ärende, föredragande, bilagor

1

Mötets öppnande.

2

Justeringsperson.

3

Fastställande av dagordning.

4

MEDDELANDEN/INFORMATION
a) Information från prefekt, Sanimir

Förslag till beslut

a) Information

Resic
b) Information om PRIhME, Karin

b) Information

Johansson
c) Information från studerande-

representanter

c) Information

5

PROTOKOLL
a) Föregående institutionsstyrelse-

protokoll 2021-02-10, bilaga 5a
b) Protokoll från Utbildningsnämnden

Mu/Ky 2021-02-10 och 2021-0317, bilaga 5b1 och 5b2
c) Protokoll från Utbildningsnämnden

ML 2021-02-10 och 2021-03-17,
bilaga 5c1 och 5c2
d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen

2021-02-03, bilaga 5d
e) Protokoll från forskarutbildnings-

Inga nya, justerade protokoll

nämnden
6

Ärende 1:
Befordring till universitetslektor i
musikproduktion (Dragan Buvac)

Se bilaga

7

Ärende 2:
Se bilaga
Befordring till universitetslektor i Folk- och
världsmusikensemble + saxofon (Pär
Moberg)

8

Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling,

9

Övriga ärenden

PROTOKOLL

LUNDS

MUSIKHÖGSKOLAN
I MALMÖ

STYR 2021/433

Sammanträdesdatum

2021-02-10

UNIVERSITET

INSTITUTIONSSTYRELSEN

Närvarande ledamöter (Zoom)
Sanimir Resic
Adriana Di Lorenzo Tillborg
Lena Ekman Frisk
Lennart Gruvstedt
Karin Johansson
Anders Johnsson
Anders Ljungar-Chapelon
Johanna Antonsson
Sonja Spisska Enebjörn
Åse Lugnet

Ordförande
Lärare
Lärare
Lärare, suppleant för Kent Olofsson
Lärare, vice ordförande
Lärare
Lärare
Studeranderepresentant, doktorander
Studeranderepresentant, ML
Övriga anställda

Övriga närvarande:
Annette Bennvid
Jenny Svensson

Föredragande § 4 c
Sekreterare

Frånvarande:
Vakant
Rebecka Lassbo

Studeranderepresentant, Mu/Ky
Övriga anställda

Nr

Ärende, bilagor

Beslut, föredragande

1

Mötets öppnande.

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2

Justeringsperson.

Till justeringsperson utsågs Adriana Di Lorenzo Tillborg.

3

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes med tillägg under övrigt - information
om LU Innovation.

&

4

MEDDELANDEN/INFORMATION
a) Presentation av ledamöter
samt information om styrelsens funktion och arbete.

a) Närvarande ledamöter gav en kort presentation av sig
själva. Ordförande presenterade sina tankar kring styrelsens arbete.

b) Information från prefekt,
Sanimir Resic.

b) Ordförande informerade om
- Att han på uppdrag av dekan är utsedd till prefekt vid
Musikhögskola i Malmö.
- Den arbetsmiljöutredning som rektor har beställt kommer att presenteras för Musikhögskolans personal den 9
mars och för studenterna den 11 mars. Vid presentationen
den 9 mars kommer rektor Erik Renström och vicerektor
Jimmie Kristiansson att medverka.
- Arbetet med samlokaliseringen pågår. Dragan Buvac är
utsedd som samordnare i samlokaliseringsprocessen för

1

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
Insti tutionsstyrelsen

Ärende, bilagor

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-02-10

2

Beslut, föredragande

Musikhögskolans del. En förstudie påbörjas i nästa vecka
då det bl a genomförs ett webinarium och workshop tillsammans med arkitekterna.
Det råder oklarheter avseende hur akustikupphandlingen
är utförd. Dekan har blivit ombedd att informera Musikhögskolan om detta. Dekan och prodekan kommer att ha
ett nytt samtal med LU Bygg där frågan om akustik lyfts
på nytt.
Institutionsstyrelsens ledamöter framför med emfas att
frågan om akustik är central och extremt viktig för
Musikhögskolans verksamhet. Det krävs god akustik i såväl konsertlokaler som i övningsrum. Styrelsen är enig att
det inte är godtagbart om de nya lokalerna inte kommer
upp i samma goda akustiska standard som de skolan
lämnar. Om så blir fallet är det inte längre aktuellt att
genomföra samlokaliseringen.
- Musikhögskolan i Malmö och Högskolan för Scen och
Musik, Göteborgs universitet arbetar med att ta fram ett
samarbetsavtal kring en nätverksforskarskola. Det har
funnits ett samarbete även tidigare, vilket nu formaliseras.
- EU vill skapa stora forskningsplattformar inom ett antal
olika områden, s k "KIC:ar". Musikhögskolans prefekt har
blivit kontaktad av Charlotte Lorentz (Sektionen forskning
samverkan och innovation) för eventuellt arbete inom
forskningsplattformen för kulturella och kreativa näringar.
c) Ekonomisk rapport, bilaga 4 c.

c) Annette Bennvid informerade om bokslutet för 2020.
Årets resultat visar ett positivt utfall om drygt 5 mkr. Det
innebär att MHM för första gången på 10 år åter har ett
positivt myndighetskapital. Intäkterna blev nästan 3,6
mkr högre än budget. Kostnaderna har blivit drygt 1,4
mkr lägre än budget. Pandemin har inneburit lägre
personal- och driftskostnader eftersom externa gästlärare,
resor och hotell, internationella utbyten mm inte kunnat
genomföras som planerat.
Det positiva resultatet på 5 mkr beror alltså främst på
regeringens extra satsningar, eftersläpning av medel för
Kulturskoleklivet och minskade kostnader med anledning
av pandemin.
Myndighetskapitalet fördelar sig med 773 tkr på grundutbildning och 984 tkr på forskning.
Beslut om eventuell användning av myndighetskapitalet
beslutas av institutionsstyrelsen.

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
Institutionsstyrelsen

Ärende, bilagor

d) Information från studentkåren.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-02-10

3

Beslut, föredragande

d) Sonja Spisska Enebjörn informerade om
- Att Fredrik Hagerberg har avgått som representant för
musikerstudenterna. Lärare och annan personal som har
kontakt med musikerstudenterna ombads att uppmuntra
till engagemang som ledamot i institutionsstyrelsen. Prefekt lyfter frågan vid möte med studenterna i nästa vecka.
- Att ett studentråd är skapat. Rådet är till för alla studeranderepresentanter som sitter med i fakultetens olika
organ. Studentrådet möts måndagar kl. 17.00 en gång i
månaden. Lärare, skolornas ledning och andra personer
kan bli inbjudna till möten med rådet.
Det pågår diskussioner om att eventuellt förlänga vårterminen p g a pandemin, men det är inget som har
diskuterats i studentkåren eller studentrådet.

5

6

PROTOKOLL
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll, 2020-12-02, bilaga 5 a.

a) Protokollet lades till handlingarna.

b) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky, 2020-11-25,
bilaga 5 b.

b) Protokollet lades till handlingarna.

c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML, 2020-11-25 och
2020-12-09, bilaga 5 c 1 och 5
c2.

c) Båda protokollen lades till handlingarna.

d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen, 2020-11-18 och 202012-16, bilaga 5 dl och 5 d2.

d) Båda protokollen lades till handlingarna.

e) Protokoll från Forskarutbildningsnämnden, 2020-1111, bilaga 5 e.

e) Protokollet lades till handlingarna.

Ärende 1 (dnr U 2021/120}:
Riktlinjer för sammanläggningsavhandling i musikpedagogik, bilaga 6.

Karin Johansson föredrog ärendet. Riktlinjerna avser sammanläggningsavhandlingar i musikpedagogik och ansluter till de
riktlinjer som tillämpas vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet.
Beslut
Institutionsstyrelsen beslutade att anta föreslagna riktlinjer för
sammanläggningsavhandling i musikpedagogik. De nya riktlinierna tillämpas från och med att protokollet är iusterat.

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
Ins ti tu ti onsstyre 1 sen

Ärende, bilagor

7

Ärende 2 (dnr V 2020/1867}:
Investeringsäskandebeslut 2021 2022 bilaga 7.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-02-10

4

Beslut, föredragande

Ordförande informerade om ärendet. Institutionsstyrelsen beslutade 2020-10-21 att avsätta 700 tkr till långtidsinvesteringar, 200
tkr till korttids investeringar samt 100 tkr till oförutsedda inköpsbehov per år.
Beslut
Institutionsstyrelsen beslutade att bevilja de olika nämndernas
äskanden enligt presenterat förslag.

8

Ärende 3:
Prövning om befordran till anställning som universitetslektor.

Ordförande informerade om att Dragan Buvac avser att
inkomma med en ansökan om prövning för befordran till
anställning som universitetslektor. Ärendet ska först behandlas i
Utbildningsnämnden innan institutionsstyrelsen lämnar förslag
till fakultetsstyrelsen.
Beslut
Institutionsstyrelsen hänskjuter ärendet till nästa möte.

9

Jämlikhet/ Arbetsmiljö/Hållbar utveckling

Ordförande informerade om
- Att han blivit inbjuden på JÄM-nämnden nästa möte.
- Att Musikhögskolan sedan två veckor har ett ledningsinformationsbrev som kommer varannan onsdag.
- Att ett uppstartsmöte för World Pride har hållits. Hur Musikhögskolans medverkan i evenemanget kan se ut får diskuteras
under våren.
Karin Johansson informerade om
- PRihME projektet som kommer att börja under våren.
Projektet Power Relations in Higher Music Education (PRIhME), är ett treårigt AEC-projekt som startade hösten 2020 med
finansiering av EU-programmet Erasmus+. Nio olika institutioner ingår i arbetet. Det kommer att hållas möten, seminarier
och workshops med studenter och alla typer av personal. Projektet har blivit försenat då det inte varit möjligt med möten.
Karin Johansson vill gärna bli inbjuden till studentrådet och
informera om projektet.

10

Övriga ärenden
LU Innovation
Karin Johansson informerade om LU Innovation. LU Innovation
ska stimulera, stödja och synliggöra innovationer sprungna ur
Lunds universitets forskning och utbildning. Sofie Hyden Picasso är rådgivare inom innovation för olika typer av verksamhet
som kan utvecklas till att bli affärsverksamhet. Picasso ansvarar
för Konstnärliga fakulteten. Hon kommer hit på personaldagen
den 7 april och presenterar vilket stöd som LU Innovation kan

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
Institutionsstyrelsen

Ärende, bilagor

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-02-10

5

Beslut, föredragande

ge. Karin Johansson ser att många av våra anställda kan ha
projekt som kan passa in.
Venture Lab vänder sig till studenter.
11

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande tackade för mötet.
Kommande mötesdatum under vårterminen 2021 är 14 april och
2juni, kl. 15.15-17.30.

Justerat
~ ---✓
-,
Sanimir Resic

/

(1k,w:, Cf)

½-=>, ~-e:f

Adriana Di Lorenzo Tillborg

/)

LUNDS

PROTOKOLL
STYR 2021 /504
Sammanträdesdatum
2021-02-10

MUSIKHÖGSKOLAN
I MALMÖ

UNIVERSITET

Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd
Närvarande ledamöter:
Annika Fredriksson
Marika Fältskog
Daniel Hjorth
Ann-Sofi Härstedt
Teodor Lontos
Gustav Melander
Peter Nilsson

Lärare, suppleant
Lärare
Lärare, mötesordförande (§2-14)
Lärare
Studeranderepresentant
Lärare
Lärare

Övriga:
Julia Ekström
Ola Elleström
Mattias Hjorth
Lars Härstedt Salmonson
Rebecka Lassbo
Berth Lideberg

Studentkårens ordförande (adjungerad, § 1-4)
Mötessekreterare
Utbildningssamordnare, avgående ordförande (adjungerad)
Utbildningschef, föredragande
Utbildningssamordnare (adjungerad)
Utbildningschef, föredragande

Nr
~
1

Ärende, föredragande, bilagor

Beslut etc.

Mötets öppnande.

Avgående ordförande öppnade mötet och
hälsade al la välkomna. UN :s uppdrag och
funktion samt Musikhögskolans
delegationsordning presenterades för de
nyvalda ledamöterna.
Till mötesordförande, att leda mötet fram till
val av ordförande för UN (§4), valdes Daniel
Hjorth.

2

J usteringsperson.

Till justeringsperson utsågs Ann-Sofi Härstedt.

3

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes enligt utskick.

4

Ärende 1:

a)
b)

Val av ordförande för UN MU/KY 2021-23
Val av vice ordförande för UN MU/KY 202123

Till ordförande för UN MU/KY 2021-23 valdes
Daniel Hjorth enhälligt.
Till vice ordförande för UN MU/KY 2021-23
valdes Ann-Sofi Härstedt enhälligt.

5

Föregående protokoll Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd, 25/11
htt(!s://tinl'.url.com/l'.59vfomg

Protokollet lades till handlingarna.

6

Föregående protokoll lnstitutionsstyrelsen, 2/12
htt(!s://tinl'.url.com/l'.4nm6dck

Protokollet lades till handlingarna.

Nr
§

Ärende, föredragande, bilagor

Beslut etc.

7

Protokoll från Nämnden för Jämlikhet,
mångfald och likabehandling, 4/11
h tt[!s://tin1:url.com/1::n:8ggwg

Protokollet lades till handlingarna.

8

Information/meddelanden/diskussion

UN:s funktion, uppdrag, policy, årscykel ·
Föredrogs i samband med mötets öppnande och
presentation av de nya ledamöterna. Musikhögskolans
delegationsordning, som beskriver detta, finns
oublicerad oå skolans internwebb.

-

-

-

UN:s funktion, uppdrag, policy, årscykel
Beslut per capsulam 21-01-21
Antagning MUSIKHT21
MU/KY-kansliet, tjänster
Gästprofessur, deadline
Kommande läsårsöversikt
Uppföljning, mittårskonferens

Beslut per capsulam 21-01-21
Ett beslut per capsulam avseende digitala
antagningsprov i antagningsomgång MUSIKHT21
togs av såväl avgående som tillträdande ledamöter 2101-21 (se bilaga).
Antagning MUSIKHT21
Mattias Hjorth redogjorde för statistik. Antal sökande
sammanlagt är närmast identiskt med förra året (ca
630). Notera att vi har haft något färre program öppna
för ansökan i år. Antalet arbetsprover som inkommit
hittills är 260, vilket är färre än antalet personer som
kom till de fysiska proven förra året, men bilden är
inte komplett ännu och siffrorna därför inte helt
jämförbara.
Till de ettåriga kurserna i den internationella
antagningsomgången (IKHT21) fördelas sökanden
enligt följande: Performance Studies - Western Art
Music; 36 st, Performance Studies - Jazz/
Improvisation; 12 st samt Composition Studies; 5
st.
MU/KY-kansliet, tjänster
Utbildningschef Berth Lideberg går i pension under
våren. Mattias Hjorth tillträder som ny utbildningschef 15 mars (75%). En ny utbildningssamordnare
(50%) kommer att rekryteras inom kort.
Gästprofessur, deadline
Det finns medel att söka för en gästprofessur av
underrepresenterat kön. Det ska vara en professor
som är verksam på ett annat lärosäte. Deadline för
ansökan i oktober 2021.
Kommande läsårsöversikt
Läsårsöversikten för 2021/22 är under framtagande,
ärende under nästa UN.

Upp/oljning, mittårskonferens
Rebecka Lassbo föredragande. Årets mittårskonferens
hade god uppslutning, kanske för att den hölls via
Zoom. Det diskuterades bland annat hur man kan
stötta studenter vars utbildning inte gått att genomföra
som planerat p.g.a. corona.
En annan diskussion gällde eventuell återgång till
mitt-terminskonferenser i stället för nuvarande
ordning med en rnittårskonferens. UN uttryckte
positiva tankar kring detta, förutsatt att det går att gön'
på distans.
9

1frende 2:
Förslag till nyanställning på Musiker- och
kyrkornusikcrutbildningen. Universitetsadjunkt i
musikteori (20%)

Beslut:
Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget på ny
anställning av Universitetsadjunkt i musikteori, 20%.

10

A'rende 3:
Vikariat vid kompositionsutbildningar

Kent Olofsson är tjänstledig (femårigt förordnande).
Under våren 2021 delar två ersättare på hans
planerade undervisning. Arbete pågår om en
långsiktig lösning.
Utbildningsnämnden tillstyrker processen.

11

Studeranderepresentanterna informerar

-

12

Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor.

.

13

Övriga ärenden

-

14

Mötets avslutande

Ordförande Daniel Hjorth avslutade mötet.

--·

Vid protokollet
��

Ola Elleström

Justeras

�ffi� �-!&-�

(Daniel Hjo"rtf

Ann-Sofi Hä:t

MALMÖ
ACADEMY
OF MUSIC
Beslut per capsulam
21 januari 2021
Dnr. STYR2021/197

Ledamöter som deltagit i beslutet:
Marika Fältskog (nyvald ledamot)
Daniel Hjorth (omvald ledamot)
Mattias Hjorth (avgående ledamot)
Ann-Sofi Härstedt (omvald ledamot)
Eva Lundgren (avgående ledamot)
Gustav Melander (nyvald ledamot)
Peter Nilsson (nyvald ledamot)
Samuli Örnströmer (avgående ledamot)

Ärende

Utbildningsnämnden för Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna beslutar att mot bakgrund
av nuvarande situation kring Covid-19 och rådande restriktioner såväl nationellt som lokalt för
MHM:s verksamhet (i enlighet med prefektbeslut från den 20 januari 2021}, låta genomföra
samtliga antagningsprov till samtliga program och inriktningar på distans.
Beslutet gäller enbart antagningsomgång MUSIKHT21 med anledning av rådande situation
och restriktioner kring Covid-19.
Beslutet tas som majoritetsbeslut per capsulam i UN Mu/Ky med följande resultat av
röstsammanrä kning:
Ja-svar: 7, Nej-svar: 1

Vid protokollet

t):_~
Ola Elleström
Sekreterare

Justerat

l)UkAA 4Mattias Hjorth
Ordförande

LUNDS

PROTOKOLL
Sammanträdesdatu
m 2021-03-17

MUSIK
HÖGSKOLAN
I MALMÖ

STYR 2021/815

UNIVERSITET

Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd
Närvarande ledamöter:
Annika Fredriksson
Daniel Hjorth
Ann-Sofi Härstedt
Gustav Melarider
Peter Nilsson

Lärare, suppleant
Lärare, ordförande
Lärare
Lärare
Lärare

Övriga:
Ola Elleström
Mattias Hjorth
Lars Härstedt Salmonson
Berth Lideberg

Mötessekreterare
Utbildningschef, föredragande
Utbildningschef, föredragande
Utbildningschef, föredragande

Frånvarande:
Marika Fältskog
Teodor Lontos

Lärare
Studeranderepresentant

Arende etc.

Beslut, diskussion etc.

Mötets öppnande.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla
välkomna

2

Justeringsperson.

Till justeringsperson utsågs Peter Nilsson.

3

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes enligt utskick.

Nr
§
1

4

Föregående protokoll Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd, I 0/2
htt12s://tinxurl.com/x325c86Q

Protokollet lades till handlingarna.

5

Föregående protokoll Institutionsstyrelsen, 10/2
httQS ://tinxurl.com/2xbmbn6b

Protokollet lades till handlingarna.

6

Protokoll från Nämnden för Jämlikhet,
mångfald och likabehandling

Inga nya protokoll

Nr
~
7

Ärende etc.

Beslut, diskussion etc.

Information/meddelanden/diskussion

Genomförande av antagningsprov MUSIKHT21,
rapport:
Mattias Hjorth redogjorde för antagningsstatistik.
Siffrorna är generellt lika statistiken från 2020, trots
att årets antagning genomfördes helt digitalt p.g.a.
Covid-19.

-

-

Genomförande av antagningsprov
MUSIKHT2 l, rapport
Genomförande av läsårsutvärdering 2021
Beredningsmötesrutiner
Rättssäker digital examination

Proven i Musikteori ("MT-prov") genomfördes via
Canvas, vilket rapporteras ha fungerat bra.
Beslutet att genomföra proven helt digitalt gäller
endast i år (MUSIKHT2 l ). Det bör ske en utvärdering
och diskussion om genomförandet och vad som kan
användas i kommande antagningsomgångar, vid
kommande lärarmöte.
Genomförande av lasårsutvärdering 2021:
Diskussion om genomförande och innehåll i årets
läsårsutvärdering. Förslag önskas om vad som ska
vara årets fokusoniråde. Ett förslag som kom upp
avser kommunikation. Förra året var det
distansundervisning. Förslag om att några generella
frågor bör vara återkommande i läsårsutvärderingen,
även om de inte är kopplade till årets fokusområde.
Beredningsmotesrutiner:
Uppdrogs åt mötessekreterare att lägga upp
information på hemsidan om hur man går till väga om
man har ett ärende som man vill att lJN ska behandla.
Rättssäker digital examination:
Lunds universitet har upprättat en sida där det finns
frågor, svar och information om rättssäker digital
information. Bra att hänvisa dit vid frågor i ämnet.
Länk: httgs://tinyurl .com/2cf23 k28
8

Årende 1:
Antagningstal MUSIKHT2 I

Underlag delades ut vid möte. Se bilaga
Beslut:
Antagningstalen för programutbildningarna för läsåret
21/22 fastställdes enligt bilaga.
Beslut:
lJN delegerar till utbildningsledningen, att i samråd
med ordförande, fatta nödvändiga beslut om
antagningsjusteringar inför läsåret 21/22.
Besluten förklarades omedelbart justerade.

--·

rende etc.
9

Beslut, diskussion etc.

Årende 2:
Läsårsöversikt 21 /22

Beslut:

Läsårsöversikten fastställdes enligt utskickat förslag,
se bilaga.

10

Studeranderepresentanterna informerar

.

ll

Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor.

.

12

Övriga ärenden

På förekommen anledning lyftes frågan att Serviceenheten bör göra ett utskick om att man måste
respektera de skyddsåtgärder gällande Covid-19 som
vidtagits i framför allt undcrvis ningsrum och inte
sabotera dessa för egen bekvämlighet.

13

Mötets avslutande

Ordförande Daniel l ljorth avslutade mötet.

Vid protokol let

Justeras

/

)',:_l
Ola Elleströrn

~&-

Daniel Hjorth

PL~~~
Peter Nilsson

'

I

Antagningstal, MUSIKHT21, Beslut UN 17/3 2021
Kandidat samt Högskoleexamen
Anm Kod
80610
80620
80625
80626
80627
80628
80629
80630
80631
80632
•
•
•
•
•
•
80633
80634
80636
80635
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utb.prog
Kantor
Kyrkomusik
Arr/Komp-jazz
Arr/Komp-klassisk
Blockflöjt
Cembalo
FOVÄ
Gitarr
Individuell
Jazz/Improvisation
Bas
Trummor
Gitarr
Blås
Piano
Sång
Komposition
Piano
Sång
delsum antagningstal
SYMF
Harpa
Tvärflöjt
Oboe
Klarinett
Fagott
Valthorn
Trumpet
Trombon
Tuba
Slagverk
Violin
Viola
Violoncell
Kontrabas
delsum antagningstal

Utb.nivå
Högskoleutb
Kandidat
Kandidat
Kandidat
Kandidat
Kandidat
Kandidat
Kandidat
Kandidat
Kandidat

Kandidat
Kandidat
Kandidat

Prov G

Ant.tal

Resv.

4
6
3
2
2
18
3
-

4
4
2
1
2
6
1
-

0
2
1
1
0

5
4
5
2
6
4
8
3
12
87

2
1
1
1
2
1
2
3
3
36

3
3
4
1
4
3
6
0
9
51

2
2
2
2
1
3
7
4
4
1
115

2
1
2
1
1
1
7
3
2
1
57

0
1
0
1
0
2
0
1
2
0
58

12
2

Kandidat

Master
Anm Kod
18750
18751
18760
18765
18770
18771
18772
18773
18775
18778
18780
18779
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utb.prog
KY Arr/Komp
KY Orgel/Klaver
Interpret Diplom
Komp Diplom
Blockflöjt
Cembalo
Gitarr
Jazz/Improvisation
Komposition
Piano
Sång
delsum antagningstal
SYMF
Harpa
Tvärflöjt
Oboe
Klarinett
Fagott
Valthorn
Trumpet
Trombon
Tuba
Slagverk
Violin
Viola
Violoncell
Kontrabas
delsum antagningstal
Tot sum antagningstal

Utb.nivå
Master
Master
Master
Master
Master
Master
Master
Master
Master
Master
Master

1
3
2
5
1
5
3
4
24

1
3
2
2
1
3
3
2
17

0
0
0
3
0
2
0
2
7

7
2
1
1
3
5
7
8
2
60
175

5
2
1
1
2
2
4
4
2
40
97

2
0
0
0
1
3
3
4
0
20
78

Master

PROTOKOLLnrS
2021-02-10

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
Lunds universitet

Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen

NÄRVARANDE
Mattias Frisk
Lars Andersson
Magnus Ericsson
Anna Houmann
Joakim Barfalk
Almaz Yebio
Erik Berndalen
Elin Wikström
Maria Jalsborn
Viktoria Glans
Sara Engblom

Ordförande
Föredragande
Föredragande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Studentrepresentant
Studentrepresentant
Sekreterare

Val av dagens mötesordförande

Mattias Frisk valdes till dagens mötesordförande.

Dagordning

Dagordningen fastställdes.

Justering

Maria Jalsborn utsågs till justerare.

Föregående protokoll UN

Lades till handlingarna.

Föregående protokoll IS

I IS protokoll finns en stående punkt som heter
Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling. UN har noterat
att det sällan finns något som tas upp här. UN föreslår att
punkten antingen plockas bort, eller att IS tar upp något
av relevans för punkten.
Protokollet lades till handlingarna

UN/ML PROTOKOLL nr 5 2021-02-10

INFORMATION/ DISKUSSION
1.

Diskussion inför konstituerande av
nämnd. Att arbeta i UN, bil. 1

Välkomnande av nya ledamöter och suppleanter.
Diskussion kring ordförandeskapet. MaFr öppnar upp för
att övriga ledamöter kan anmäla sitt intresse för att bli
ordförande. Om någon är intresserad kan MaFr ställa
upp som vice ordförande, är ingen är intresserad
fortsätter han gärna som ordförande. Diskussion om UN
ska tillsätta en vice ordförande som sätter sig in i rollen
som ordförande. Anmäl intresse till SaEn senast den 3/3.
Kort info om vad ordförandeskapet innebär;
främsta skillnaden mot ordinarie ledamot är att
ordförande är med på beredningsmötet och förbereder
frågor till kallelsen, samt leder mötet. Ordförande har
frekvent kontakt med studenterna och studentkåren,
samt är en diplomatisk länk mellan lärarkår,
ämnesnämnder och utbildningsledning.
Genomgång av UN-arkiv som finns i LU-box, här ligger
tidigare protokoll, olika arbetsgruppers arbete, m.m.
Det kom upp ett förslag på att vi kan göra enkla och
informativa filmer som visar olika arbets- och
beslutsflöden som kan ligga på hemsidan.
Diskussion angående eventuellt samarbete med MuKy's
utbildningsnämnd.

ÄRENDEN
1.

Kursplaner, bil.2

MaEr föreslår att han utgår från den granskningsgrupp för
kursplaner som han, ErBe och MaFr varit med i. Han kan
ersättas med någon från ML Kansli som ändå är
involverad i kursplanearbetet. AnHn kommer också att
ingå i gruppen.
EIWi har gjort nya kursplaner i Rytmik-ämnet, ämne 2
som ska gälla from ht21. Rytmik 1 - Rytmik 2 - Rytmik 3.
Kursplanerna ses över ytterligare av kursplanegruppen,
samt bordläggs till nästa UN.
Resterande kursplaner godkändes med språkliga
justeringar.
MUHG52 Notskrivning, 7,5 hp.
MUHG56 Hur andliga, tekniska och materiella utvecklingar
förändrat musiken genom tiderna, 15hp
MUHG57 Notskrivning - fortsättningskurs, 7,Shp
MUHG79 Lustfyllt lärande och konstnärligt skapande för barn
och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter, 7,Shp
MUHF98, svensk Folkmusik, 7,Shp
MUHP20, Handledning av lärarstudenter i VFU, 7,5hp

UN/ML PROTOKOLL nr 5 2021-02-10

2. Skriva examensarbete i par, bil.3

UN bifaller förslaget om att skriva i par. Vidare får AnHn i
uppdrag att se över hur detta arbete ska organiseras samt
återkoppla förslaget till UN. AnHn ser det som önskvärt
att hon kan ta hjälp av UN's studentrepresentanter som
själva skriver i par innevarande termin.

INFORMATION/ DISKUSSION
2.

Struktur för kursavslut och
betygssättning

Frågan bordläggs

3.

Utbildningsstruktur, bil. 4

Arbetet har skjutits upp, den nya strukturen kommer att
gälla först from ht2022. Vidare diskussion tas vid nästa
UN.

4.

Samlokaliseringen

Frågan bordläggs till nästa UN.

5.

Ekonomiutbildning för UNledamöter

Frågan bordläggs till nästa UN.

ÖVRIGA FRÅGOR
1.

Bordlagda frågor från förra
terminen.

Bordläggs till nästa UN.

Mötet avslutades

c~,;, - --

Vid protokollet

6:)~~
(54A
Sara Engblom

Justeras

~s~
Mattias Frisk

Justeras

Handledning för ledamöter i
Utbildningsnämnden

——

Utbildningsnämnd

Handledning för ledamöter i Utbildningsnämnden

Förord
Detta material är främst avsett som hjälp för att utbilda ledamöter
i utbildningsnämnder. Innehållet omfattar bl a genomgångar av
utbildningsnämndens uppgifter samt sammanträdets olika faser, teknik och
specialtermer.
Materialet utarbetades först för universitetets institutionsstyrelser, men har
omarbetats för att gälla Musikhögskolans organisation och verksamhet.

——
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Utbildningsnämndens uppgifter och sammansättning
Institutionsstyrelsen har inrättat utbildningsnämnden för musiklärar
utbildningen. Denna har, under institutionsstyrelsen, som övergripande
uppgift att planera, stödja, utveckla och följa upp den konstnärliga och
pedagogiska verksamheten inom ansvarsområdet. Utbildningsnämnden
har ett särskilt ansvar för kvalitetsfrågor i utbildningen och pedagogisk
utveckling av undervisningen.
Utbildningsnämnden består av fem lärarledamöter som utses av institutions
styrelsen samt två studeranderepresentanter som utses av studentkåren. Vid
det första konstituerande sammanträdet skall bland lärarledamöterna väljas
en ordförande samt en vice ordförande. En beredningsgrupp bestående av
utbildningsnämndens ordförande, utbildningsnämndens vice ordförande, en
studeranderepresentant samt de föredragande tjänstemännen skall utses. Som
föredragande tjänstemän fungerar utbildningsledarna vid utbildningen.

Utbildningsnämnden beslutar:
Övergripande:

• om verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för respektive utbildning

Grundutbildning:

• om utbildningarnas organisation, innehåll och genomförande (program och
universitetskurser)
• om utveckling, uppföljning och utvärdering av utbildningarna
• om antagning av studerande till program och kurser
• om antagning av utbytesstudenter
• om antagningsorganisation och kriterier för bedömning
• om kursplaner och timplaner
• om utbud av universitetskurser och extrakurser
• om läsårsstruktur, projektaktiviteter
• om riktlinjer för fördelning av studenter, schemafrågor
• om riktlinjer för examinationskrav, tentamina/beting/redovisningar
• om riktlinjer för studievägledning och information om utbildningarna

Ekonomi:

• om respektive utbildningars verksamhet utifrån av institutionsstyrelsen
fastställda ekonomiska ramar

Personalfrågor:

• om förslag till inrättande av nya läraranställningar
• om generella kompetensutvecklingsbehov

Övrigt:

• om remisser på utredningar/skrivelser

Rådgivande och beredande funktion i frågor:

• om budget och ekonomisk uppföljning
• om dimensionering (helårsstudenter och helårsprestationer)
• om system för kvalitetsarbete och utvärderingar

——
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Latmasken sammanträder.
Han pratar vind och väder.
Han hyvlar inga bräder.
Han garvar intet läder.
Han sömmar inga kläder.
Han hedrar inga fäder.
Han sammanträder.
ALF HENRIKSSON, DAGSVERS

——
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Sammanträdet
Ordet sammanträde har för många en dålig klang. Det är synd eftersom ett
sammanträde – rätt använt – kan lösa problem och leda fram till gruppbeslut
som är bättre än individuella beslut och som går att genomföra lättare
och snabbare eftersom flera varit delaktiga i processen fram till beslut och
ansvaret för besluten delas av flera. Sammanträdet kan och bör ses som ett
lagarbete som är:
• målinriktat
• planerat
• organiserat

Ordföranden i utbildningsnämnden har tillsammans med föredragande
tjänstemän ett särskilt ansvar för att sammanträdena fungerar som avsett.
Detta fråntar inte ledamöterna deras ansvar för det som sker.
Ett levande sammanträde – olika tekniker
Sammanträden kan ha olika funktioner, t ex
• informera
• lösa konflikter
• förankra ”svåra” beslut hos olika intressenter
• ”mobilisera” stöd hos utomstående för de beslut som fattas
Sammanträden kan också ha olika syften, t ex
• formella beslutssammanträden
• informella beslutssammanträden
• problemlösande sammanträden

De behöver därför utformas på olika sätt med olika mötesteknik. För det
formella beslutssammanträdet passar den parlamentariska tekniken. Ett
beslutssammanträde innebär oftast en blandning av informell och mera
parlamentarisk teknik. Problemlösande sammanträden kräver kreativa
arbetsformer. Med olika syften följer också att sammanträdena tar olika lång
tid. Det går normalt fortare att fatta formella beslut än att lösa problem.
Låt inte sammanträdestekniken stelna i ett visst mönster! Det går att använda
traditionell parlamentarisk teknik, informell teknik och kreativa arbetsformer
allt efter behov – även under ett och samma sammanträde.
Parlamentarisk teknik innebär en strängt styrd arbetsform med talarlista,
yrkanden, uttalanden för eller emot yrkandena, omröstning, klubbslag etc.
Den parlamentariska tekniken är lämplig:
• vid rutinärenden (hård styrning ger tidsvinst);
• om gruppen inte kan hålla ordning på sig själv (se informell teknik);
• när gruppen är så stor att ingen annan teknik fungerar (gäller knappast
utbildningsnämnden).

Informell teknik innebär i sin rena form fri diskussion där man:
• lyssnar till varandra;
• inte avbryter varandra i onödan,
• dvs. tar hänsyn till varandra.
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Kreativa arbetsformer kan användas för att få fram lösningen på ett problem. Gruppsamverkan är ett sätt att komma på och utbyta idéer. Att sammanträden och möten är bortkastad tid är därför en myt som bör avlivas
snarast möjligt. Ett bra sammanträde är lika kreativt och resultatgivande
som ett bra seminarium. Mötestekniken bör ytterst syfta till att få ett levande
möte där alla vågar tala för att nå fram till ett bra resultat.
Överläggningen, dvs. diskussionen av vissa ärenden, kan ske i s.k. bikupeform. Man delar in den större gruppen i smågrupper som sedan får
redovisa vad de kommit fram till. Ofta är det lättare att prata med några
stycken i taget än med en hel stor grupp.
S.k. brainstorming, idésprutning, sker bäst i små grupper och inleds med att
alla idéer får flöda fram utan kritik och invändningar. Bortsorteringen sker
först sedan alla idéer redovisats och diskuterats. Brainstorming är inte någon
slags rolig lek utan ett sätt att utnyttja alla individernas kapacitet och att
gemensamt vaska fram de bästa idéerna och lösningarna på problem. Även
negativ kritik kan utnyttjas i ett konstruktivt syfte. Om inte den kritiske själv
kommer på ett positivt förslag kanske någon annan i gruppen gör det.
Diskutera:

• Vad vill vi med utbildningsnämndsammanträdena?
• Ska de vara enbart formella beslutssammanträden eller också ha utrymme för
kreativa arbetsformer?
• Ska vi använda kreativa arbetsformer endast vid beredningsmöten eller
andra, mer informella möten?

Sammanträdesplan

Utbildningsnämnden ska själv besluta om det lägsta antal ledamöter som
tillsammans har rätt att kräva att nämnden kallas till sammanträde. Det
smidigaste är om nämnden i början av verksamhetsåret kommer överens
om en sammanträdesplan så att alla berörda kan notera datum i förväg.
Utbildningsnämnden ska bara sammanträda så ofta som det är befogat, men
om sammanträdena kommer för sällan har ledamöterna svårt att aktualisera
ärendena och föra en meningsfull diskussion. Eftersom nämnden inte bara är
ett beslutsorgan utan också ett policyorgan är det bara bra om det finns tid
för mer långsiktiga diskussioner vid några av sammanträdena.
Diskutera:

• Hur ofta behöver utbildningsnämnden sammanträda?
• Sammanträder utbildningsnämnden under ferier?

Närvarorätt och närvaroplikt

Grundregeln är att endast utsedda ledamöter och behöriga tjänstemän,
t ex föredragande och sekreterare, får vara närvarande vid sammanträden i
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ett högskoleorgan. Utbildningsnämnden avgör själv vem som får närvarorätt,
och det är t ex inte ovanligt att suppleanterna får generell närvarorätt.
Under alla omständigheter bör suppleanterna kontinuerligt informeras om
nämndens sammanträden, t ex genom att alltid få kallelser och protokoll för
kännedom.
Som ledamot har man skyldighet att delta i sammanträdena om man inte har
laga förfall. Rättegångsbalkens definition av laga förfall är trafikhinder och
sjukdom. För studerande och ibland för lärare kan undervisning och prov
godtas som laga förfall liksom vissa typer av enskilda angelägenheter. Om
man inte kan komma till sammanträdet måste man anmäla förhinder och
försäkra sig om att suppleanten kallas in. Styrelsen riskerar annars att inte bli
beslutför. Den ordinarie ledamoten ansvarar för att vidtala suppleant och att
kallelse och handlingar når denne.
Närvaro- och yttranderätt

En utomstående kan beviljas ”närvaro- och yttranderätt” vid behandlingen av ett visst ärende (eller ett visst slag av ärenden), om styrelsen så
beslutar. Använd däremot inte uttrycket ”adjungering” i dessa sammanhang.
Adjungering innebär att en utomstående även får delta i beslut, en sådan
utökning av antalet beslutande får inte förekomma i utbildningsnämnden.
Alla delegationsbeslut ska dokumenteras skriftligt.
Jäv

Jävig är den som anses kunna ha eget intresse i ett ärende eller intresse genom släktskap eller motsvarande nära relation till någon part i ärendet. Likaså är en ställföreträdare eller ombud/biträde åt någon part i ärendet jävig.
Jäv föreligger också om det finns någon annan omständighet som gör att
förtroendet för personens opartiskhet kan rubbas. Den som är jävig får inte
delta i ärendebehandlingen, inte heller i beredning eller föredragning. Om
man redan före sammanträdet kan förutse att någon ledamot är jävig och
ärendet är av stor vikt bör man kalla suppleanten till denna punkt. Annars
är praxis vanligen att den jäviga ledamoten går ut och styrelsen alltså blir en
man kort under denna punkt. (se vidare förvaltningslagen 11 och 12 §)
Tänk på att styrelsen måste vara beslutför, dvs. fler än hälften av ledamöterna bland dem ordföranden, ska vara närvarande.
Delegering

Alla delegationsbeslut ska dokumenteras skriftligt och bör lämpligen förvaras
i en särskild pärm på institutionens expedition.
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Per capsulam-beslut

Om ett eärende är så brådskande att man inte hinner behandla det vid ett
reguljärt eller extra inkallat möte kan det avgöras genom att ledamöterna
får ärendet för enskilt yttrande, sk per capsulam-beslut. Fler än hälften av
ledamöterna, bland dem ordföranden, måste ta del av meddelandet. Om
detta förfarande av något skäl är olämpligt kan ordföranden ensam avgöra
ärendet.
Beslut som fattas per capsulam eller av ordföranden ensam ska anmälas vid
nästa sammanträde. Utbildningsnämnden kan naturligtvis också fatta egna
beslut om vilken ordning som ska gälla vid brådskande ärenden.

Arbetet kring sammanträdet kan indelas i tre etapper:
Före sammanträdet
Under sammanträdet
Efter sammanträdet

Före sammanträdet
Kallelse

Kallelse och föredragningslista bör skickas ut till ledamöterna i god tid.
Enligt praxis menas med god tid minst en vecka före sammanträdet. En fråga
som inte finns med på föredragningslistan bör inte tas upp till beslut om inte
alla ledamöterna är överens om det. Det är emellertid bättre att skicka ut
kallelsen och de handlingar man har tillgång till i god tid och sedan komma
med eventuella tillägg i ett andra utskick än att vänta på att alla papper ska
vara tillgängliga innan man skickar ut kallelsen. Utöver ledamöterna kallar
ordföranden föredragande tjänstemän att närvara i den omfattning det är
motiverat för att behandla ärendena. Kallelse i god tid är bl a ett sätt att
undvika överrumplingstaktik.
Som särskilt skäl till en sen kallelse gäller t ex snabba remisser och andra svar
som inkrävs från överordnade organ. Det går däremot inte att allmänt skylla
en sen kallelse på tidsbrist.
Beredning

Ärendena förbereds ofta i en mindre grupp, ett arbetsutskott, som vanligen
utses av styrelsen själv. Arbetsutskottet begär in kompletterande handlingar
och de upplysningar som behövs för att ärendet ska vara färdigt för beslut
vid sammanträdet. Ordföranden avgör när ett ärende är färdigberett.
Arbetsutskottets beredning redovisas lämpligen antingen tillsammans med
kallelsen eller i form av särskilt PM med förslag till beslut som i förväg
skickas ut till ledamöterna så att de kan förbereda sitt ställningstagande.
Ledamöterna kan på sitt håll förbereda sig genom att t ex träffa
representanter för sin valkorporation. Ledamöterna ska ha gått igenom
ärendenas sakliga och formella sidor innan de kommer till sammanträdet.
Om ledamöterna har upplysningar att lämna eller egna förslag är det lättast
för alla parter om det kan göras i förväg så att informationen kan skickas ut
——
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till alla.
Det kan vara praktiskt med tanke på beredningen att skicka kallelsen för sig
och förslagen till beslut senare – men ändå i så god tid att ledamöterna kan
förbereda sig.

Under sammanträdet
Sammanträdet har tre delar:
A. Öppnande
B. Ärendebehandling
C. Avslutning

Tänk på:
• Alla ska sitta så att de ser varandra och inte för långt ifrån varandra.
• Ha inte någon rangordning i placeringen. Erfarna styrelseledamöter bör
blanda sig med nya.
• Ordförande ska synas väl, själv ha god överblick över samtliga ledamöter
samt ha god kontakt med sekreterare och föredragande. Beroende på
sammanträdes-lokalens utformning kan en bordsända eller mittplats utmed en
långsida vara den lämpligaste platsen för ordföranden.
• Individerna i en grupp där alla känner varandra har lättare för att våga prata
och vara kreativa. Skapa möjligheter för gamla och nya styrelseledamöter att
lära känna varandra.
• Man måste våga göra bort sig.
• Undvik att använda ett särskilt sammanträdesspråk. Tala naturligt! I den mån
man känner behov av att hålla sig till traditionell sammanträdesteknik måste
ordföranden försäkra sig om att alla närvarande behärskar den.
• Kvinnor och män har ofta olika saker i fokus och använder olika språk och
sätt att uttrycka sig.

A. Öppnande

Sammanträdets öppnande kan betraktas som en liten ceremoni som börjar
med att ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. Detta kan – men
behöver inte – föras till protokollet.
Om inte en fast sekreterare finns så måste sekreterare för mötet utses. Termen
”väljes” bör undvikas i sådana fall eftersom det inte är fråga om ett regelrätt
valförfarande med rösträkning. Att vara sekreterare vid ett sammanträde är
en heltidssysselsättning, därför är det olämpligt att ”låsa upp” en ledamot
med att även vara sekreterare vid sammanträdet.
Om man så vill kan man också ha upprop av de närvarande och prövning av
laga förfall.
Om suppleanterna har generell närvarorätt bör man vid mötets början
klargöra vilka suppleanter som kan delta i besluten. Det gäller enbart
— 10 —
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de suppleanter som är närvarande i en ordinarie ledamots frånvaro, sk
tjänstgörande suppleanter.
Sedan utses en eller flera ledamöter att jämte ordföranden justera protokollet.
Även om sekreteraren för protokollet och skriver under är det formellt sett
ordföranden som är ansvarig för det, och de/den som justerar protokollet
har till uppgift att intyga att ordförandens formulering av de fattade besluten
är riktig. Protokollet är inte giltigt förrän samtliga justeringsmän inklusive
ordföranden skrivit under det.
Nytillkomna ärenden bör anmälas redan vid sammanträdets början
även om det finns en särskild punkt i slutet på föredragningslistan som
heter ”Ev. övrigt” eller liknande. Utbildningsnämnden ska vara enig om
att ta upp ärenden som inte står på föredragningslistan. Härefter kan
föredragningslistan fastställas.
Som första ärendepunkt brukar ”Meddelanden” finnas. Observera dock
att meddelandepunkten inte är en beslutspunkt. De beslut som eventuellt
föranleds av meddelandena ska tas upp som särskilda ärendepunkter. Om
man vill kan man under ”Meddelanden” ta upp beslut som är fattade på
delegation eller också kan man redovisa sådana anmälningsärenden under en
särskild punkt på föredragningslistan.

Tänk på:
• En eller två justeringsmän det bestämmer nämnden själv.
• Ordföranden kan också ensam justera protokollet.

B. Ärendebehandling

Ärendebehandlingen omfattar sju olika delar:
Initiativ, Beredning, Föredragning, Överläggning, Beslut, Verkställighet och
Kontroll
Föredragning

Ärendena i utbildningsnämnden avgörs efter föredragning. Ordföranden
avgör om han eller hon själv, sekreteraren eller den som ansvarat för
beredningen ska vara föredragande.
Föredragningen kan göras på olika sätt, men den innehåller normalt följande
moment:
• Redovisning av kärnproblemet.
• Redovisning av ärendets bakgrund, bl a tidigare diskussioner i frågan.
• Redovisning av fakta och sådana erfarenheter som gjorts under
beredningsarbetet som är av betydelse för beslutet.
• Redovisning av 1) slutsatser, 2) beslutsförslag och 3) förmodade konsekvenser.
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Tänk på:
• Föredragningen ska vara saklig och objektiv.
• Alla ärenden behöver inte slutbehandlas i nämnden utan beslut kan delegeras
om t.ex. ärendet är tillräckligt berett i styrelsen.

Överläggning

När föredragningen är slut förklarar ordföranden ordet fritt. Det innebär att
vem som vill kan begära ordet och ordföranden för upp dem på en talarlista i
den ordning de anmäler sig.
Talarlistan kan brytas genom:
• Replik – den som blivit missuppfattad angripen e.d. kan kortfattat få för
klara sig.
• Sakupplysning – den som vill ge eller få mer information för att klargöra
diskussionen kan begära detta.
• Ordningsfråga – den som tycker att det är dags för en paus eller ajour
nering (se nedan) kan begära detta. Den som vill påpeka att talarna inte
håller sig till ämnet begär också ordet för en ordningsfråga. Den som vill
bryta talarlistan räcker upp handen och säger: ”replik”, ”sakupplysning”
eller ”ordningsfråga”.
Ordföranden kan förkorta diskussionen genom:
• Tidsbegränsning – ordföranden kan säga till att ärendet bara diskuteras
i ytterligare t.ex. 5 minuter.
• Streck – ordföranden anger att han eller hon tänker sätta streck i debatten
och frågar vilka ytterligare som vill anmäla sig till talarlistan. Streck sätts
efter sista namnet på talarlistan och därefter kan ingen ny talare anmäla sig i
detta ärende.

Tänk på:
• Vissa ärenden kan behandlas snabbt och parlamentariskt.
• Låt ärenden som kräver problemlösning ta sin tid.
• Effektiva sammanträden är inte alltid detsamma som korta sammanträden.
Snarare går det lättare att genomföra besluten om förberedelserna varit
noggranna och besluten härigenom blivit väl förankrade.
• Alla närvarande har ett gemensamt ansvar för det som sker på sammanträdet.

Ibland kan man inte komma fram till beslut. Man kanske behöver samla in
nya fakta eller undersöka någon uppgift som lämnats på mötet. Då kan man:
• ajournera mötet
• bordlägga ärendet
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• återremittera ärendet
Att ajournera mötet betyder att skjuta upp det till en senare tidpunkt. Det
kan ibland räcka med bara en kort tid, t ex en halvtimme, för att skaffa fram
nya upplysningar, men ibland måste mötet uppskjutas till en annan dag.
Om problemen bara gäller ett av många ärenden är det bättre att bordlägga
det ärendet, dvs. uppskjuta behandlingen av det till ett senare sammanträde,
vanligen nästa möte. (Att bordlägga betyder egentligen att uppskjuta behandlingen utan att tillföra något nytt, men i praxis bordläggs ärenden ofta just
för att nya fakta ska inhämtas.)
Ett ärende kan också återremitteras för att det på så sätt ska bli möjligt att få
fram behövligt, kompletterande beslutsunderlag.
Yrkanden

Om en ledamot har ett förslag till beslut kan han eller hon yrka att
utbildningsnämnden ska fatta det beslutet. Det finns två typer av yrkanden,
formella och materiella:

• Formella yrkanden är t.ex. yrkanden om ajournering,bordläggning, remiss.
• Materiella yrkanden är yrkanden i själva sakfrågan, t.ex. ansökan ska avslås/
beviljas.

Formella yrkanden behandlas alltid före materiella yrkanden och kan tas upp
till beslut mitt under överläggningen.
Så här avslutas överläggningarna:

• Ordföranden sammanfattar.
• Ordföranden klargör yrkandena (yrkandena kan i detta skede tas tillbaka eller
kvarstå).
• Ordföranden kan försöka sammanjämka yrkandena.
• Klubbslag, dvs. beslut.

Beslut

Ordföranden ställer förslag/proposition på de olika yrkanden som framförts i
varje ärende (förvaltningslagen 18 §).
De förslag som ordföranden lägger fram ska besvaras med ”ja” eller ”nej”.
Ordförandens förslag ska vara:
• korta
• otvetydiga, dvs. inte gå att missförstå
• kunna besvaras med ja eller nej
• inte nekande (Frågan ska t ex lyda ”Beslutar utbildningsnämnden att avslå
ansökan om medel”.)

Beslut fattas genom acklamation eller omröstning. Acklamation innebär att
ledamöterna samtidigt svarar ”ja” eller ”nej” på de förslag till beslut som
ordföranden lägger fram. Omröstning eller votering innebär rösträkning
genom handuppräckning eller genom namnupprop (förvaltningslagen 18 §).
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De flesta beslut fattas genom acklamation. Sedan ledamöterna ropat ja/nej
talar ordföranden om vad som beslutats enligt hans eller hennes uppfattning.
Om inte omröstning begärs blir detta också beslutet. (I många sammanhang
är det praxis att ordföranden alltid finner att det egna eller arbetsutskottets
förslag har vunnit. Det gäller alltså för de enskilda ledamöterna att själva
försöka tolka resultatet för att eventuellt begära omröstning.) Ordföranden
dröjer några sekunder innan klubban faller för att ge möjlighet för leda
möterna att begära omröstning. Om någon tjänstgörande ledamot begär det,
måste omröstning genomföras (förvaltningslagen 18 §).
En omröstning enligt förvaltningslagens regler förutsätter att ett acklamations
förfarande redan ägt rum.
Om det bara finns två förslag vinner det förslag som får flest röster (enkel
majoritet).
Om förslagen är fler än två ska den s.k. kollektiva omröstningsmetoden
tillämpas. Det förslag som enligt ordförandens uppfattning segrade vid
acklamationsförfarandet blir huvudförslag. Mot detta skall ställas ett av
motförslagen. Vilket av motförslagen som ska ställas mot huvudförslaget i
den sista och avgörande omröstningen avgörs genom särskilda omröstningar
(motförslagsomröstning).
Motförslagen elimineras undan för undan på så sätt att två av dem alltid
ställs mot varandra. Det förslag som vinner går vidare till nästa omröstning
osv., tills bara ett motförslag återstår för huvudomröstningen. Det förslag
som vid denna omröstning får enkel majoritet blir styrelsens beslut.
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Exempel:
Fyra yrkanden har lagts fram, A, B, C och D.
Ordföranden ställer förslag på samtliga yrkanden enligt följande:
Beslutar styrelsen enligt förslag A?
Beslutar styrelsen enligt förslag B?
Beslutar styreslen enligt förslag C?
Beslutar styrelsen enligt förslag D?
Jag finner att styrelsen har beslutat enligt förslag A.
Omröstning begärs.
Ordföranden: Vi ska nu avgöra vilket förslag som ska ställas mot förslag A i
huvud omröstningen i denna fråga. Beslutar styrelsen att anta förslag B?...C?...
D? Jag finner att styrelsen beslutar att till motförslag anta förslag B.
Omröstning begärs.
Ordföranden: Vi ska nu avgöra om förslag C eller D ska ställas mot förslag B i
motförslagsomröstningen. Beslutar styrelsen att anta förslag C?...D? Jag finner
att styrelsen i denna fråga beslutar att anta förslag C.
Omröstning begärs inte och förslag C ställs mot förslag B i motförslagsomröst
ningen. Vid röstningen får förslag C 7 röster mot 4 för förslag B. I huvudom
röstningen ställs alltså förslag C och förslag A mot varandra och rösträkningen
sker mellan dessa båda förslag.

Observera att man under detta röstningsförfarande kan stödja olika
förslag. Man kan vara för förslag A och hjälpa fram förslag C till huvud
omröstningen.
Om röstningen skett med namnupprop ska det framgå av protokollet hur de
olika ledamöterna röstat.

Tänk på :
• Handuppräckning bör inte användas vid anställningsärenden.
• Det är bättre med en förlängd diskussion (eventuellt i kombination med
ajournering eller bordläggning) som inspirerar deltagarna till fler frivilliga
kompromisser än för snabba beslut som efterlämnar missnöje.
• Omröstningar är öppna utom vid val då de är slutna (Förvaltningslagen 18 §
samt HF 3 kap. 3 och 7a§).
• Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten skiljer.
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Röstplikt – men inte alltid

När det gäller sk myndighetsutövning mot enskild (t ex beslut i ett anställ
ningsärende) råder röstplikt. Ingen kan alltså lägga ner sin röst i sådana
sammanhang. Man behöver dock bara rösta för ett enda förslag och behöver
således inte delta i t ex alla motförslagsomröstningar om det skulle finnas
många förslag. Ordföranden har dock alltid röstplikt om det behövs för att
undvika ett jämviktsläge.
Vad gäller alla övriga sorters ärenden råder inte ovillkorlig röstplikt utan
ledamöterna kan lägga ner sina röster.
Avvikande mening – om man inte tycker om beslutet

Om man deltagit i ett beslut som gått emot ens egen åsikt måste man för
att få ansvarsfrihet anmäla avvikande mening mot beslutet. Om man inte
anmäler avvikande mening anses man ha biträtt beslutet även om man röstat
emot det. Någon formell omröstning behöver inte ha ägt rum för att man ska
få anmäla avvikande mening. Det går alltså bra att anmäla avvikande mening
också mot ett acklamationsbeslut.
Det är viktigt att man alltid talar om vilken avvikande mening man har, dvs
vad man vill ska gälla i stället. Om man bara anmäler avvikande mening
utan att ange detta är man ändå ansvarig för beslutet. Har man t ex lagt ett
yrkande som blivit nedröstat kan man anmäla avvikande mening till förmån
för sitt yrkande. Avvikande mening kan göras muntlig och tas till protokollet
om den är kort. En skriftlig motivering som läggs som bilaga till protokollet
är annars bättre. Avvikande mening måste anmälas innan beslutet expedieras
eller tillkännages på något annat sätt. Enklast är att säga att man måste
formulera sin avvikande mening innan protokollet justeras.
Även föredragande och andra tjänstemän som är med i den slutgiltiga hand
läggningen har rätt att få avvikande mening antecknad.

Tänk på:
• Man måste säga ”jag anmäler avvikande mening” och tala om vad man vill
istället.
• Om man inte säger något håller man med.
• Det är inte tillräckligt att rösta emot.

Avvikande meningar måste inte ha ett standard/utseende.
Det går bra att skriva t.ex. Undertecknad anmäler avvikande mening mot
institutionsstyrelsens beslut att......................av följande anledning ................
............Datum Namn
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Särskilt yttrande, ”röstförklaring”

I enstaka fall kan en ledamot instämma i styrelsens beslut, men ha en annan
motivering än övriga ledamöter för sitt ställningstagande. Ledamoten kan
då vilja utveckla grunden för sitt speciella ställningstagande genom ett sk
särskilt yttrande i en bilaga till protokollet. Samma teknik kan användas av
den ledamot, som av något annat skäl vill ”förklara” sitt röstande aller annat
agerande under sammanträdet.
C. Avslutning

Sista punkten på föredragningslistan brukar vara ”Ev. övrigt”, ”Övrigt”
eller ”Övriga frågor”.Om någon ändå har något att ta upp här kan han eller
hon föreslå det, och om alla är överens tas ärendet upp till behandling. Om
däremot ingen omedelbart begär ordet under denna punkt förklarar ord
föranden sammanträdet avslutat, vilket kan men inte behöver tas till prot
okollet.
Kom ihåg att alla måste vara överens om vad som ska tas upp under ”Övriga
frågor”.

Efter sammanträdet
Protokoll

Vid varje sammanträde ska man föra ett beslutsprotokoll. Protokollen ska
vara en spegel av sammanträdet och överensstämma med ordningen i den
utsända kallelsen i så stor utsträckning som möjligt.
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Beslutsprotokoll tar upp
• dag för sammanträdet;
• närvaro:
– närvarande och frånvarande ledamöter,
– närvarande suppleanter i ordinarie ledamöters ställe,
– närvarande suppleanter i ordinarie ledamöters närvaro
– och alla andra övriga närvarande med angivande av vem som är
ordförande och sekreterare. Det är viktigt att man anger under vilka
paragrafer människor är närvarande eftersom detta visar vilka ärenden
de deltagit i handläggningen av (och alltså vilka beslut de är ansvariga
för);
• hänvisning till ärendets handlingar (aktens diarienummer eller som bilagor
till protokollet);
• alla yrkanden;
• alla omröstningar;
• alla beslut;
• vem som deltagit i beslutet (jfr ovan om närvarande; om någon t.ex. avlägsnar
sig på grund av jäv eller markerar att han eller hon avstått från att delta i
beslutet ska detta framgå av protokollet);
• om man haft omröstning genom namnupprop anger man också antingen
i protokollet eller i en särskild bilaga hur ledamöterna har röstat;
• eventuella anteckningar till protokollet, t ex avvikande mening.

Diskussionsprotokoll är en ovanlig typ av protokoll som till allt övrigt också
tar upp samtliga yttranden. Diskussionsprotokoll förekommer knappast
inom statsförvaltningens beslutande organ, men de kan vara lämpliga i
samband med att styrelsen ordnar en policydag t ex.
Diskutera:

• För- och nackdelar med dessa protokolltyper?
• Vem ska protokollen vara till för?

Varför är det lämpligt att ange titlar i närvarolistan?

– Ibland kan det vara av värde att se hur olika kategorier ledamöter har
röstat i en viss fråga.
Varför är det viktigt att protokollet är korrekt?

–Protokollet utgör vanligen den enda juridiska dokumentation som finns av
ett offentligt organs myndighetsutövning. Det är också en offentlig handling
som måste kunna läsas av utomstående utan att missförstås.
Varför skrivs protokoll i presens?

–Protokollen uppfattas av tradition som en återspegling av det pågående
sammanträdet även om slutformuleringarna sker efteråt. Det är alltså ett
pågående, inte ett tidigare avslutat skeende som skildras.
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I Rättsliga regler för högskolan (7:e uppl) behandlas inte frågan om tempus
i protokoll men i presenterade exempel används presens. Protokoll från
styrelsen för Lunds universitet förs också i presens.
Det finns andra källor som förespråkar imperfekt. Valet av imperfekt torde
medföra större svårighet att uttrycka beslut och skeenden korrekt och
otvetydigt. Under alla omständigheter ska den som för protokollet vara helt
konsekvent i användningen av de olika tidsformer som krävs för att återge
beslut och händelseförlopp korrekt.
Justering

Protokollet ska justeras av ordföranden och normalt också av en eller
flera justeringsmän. I brådskande fall kan en beslutsparagraf justeras vid
sammanträdet genom att sekreteraren läser upp paragrafen. Denna förklaras
”omedelbart justerad”, vilket noteras till protokollet, och formuleringarna
kan sedan inte ändras.

Tänk på:
• Den/de som ska justera protokollet bör föra anteckningar om vad som sker
vid sammanträdet.
• Den som undertecknar ett protokoll måste själv ha varit närvarande vid
sammanträdet. Om en utsedd justeringsman lämnar sammanträdet innan det är
slut måste en ny utses för resten av sammanträdet.
• Om de som ska underteckna protokollet inte är överens om formuleringarna
kan justeringen anstå till nästa sammanträde. Då undertecknas protokollet av
ordföranden och minst två ledamöter som varit närvarande.
• Efter justering är protokollet allmän och offentlig handling, vem som helst har
rätt att på begäran kostnadsfritt få ta del av innehållet. (Kostnadsfritt innebär
bara att man inte behöver betala en avgift för att få läsa handlingen på plats.)
• Om någon tycker att protokollet inte stämmer går det ändå inte att ändra
det efter det att det är justerat. Istället får man försöka se till att det aktuella
ärendet tas upp på nytt, vilket dock inte alltid är möjligt.
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Distribution

Tänk på:
• Protokollet bör spridas på ett sådant sätt att alla som har intresse av det
har möjlighet att ta del av det. Alla på institutionen ska ha chans att läsa
protokollet. För att alla som inte är med i utbildningsnämnden ska kunna läsa
det är det t ex lämpligt att sätta upp protokollet på anslagstavlan, gärna på en
fast plats.
• De som berörs direkt av beslut bör få ett särskilt meddelande/besked, t ex i
form av protokollsutdrag, som är ett papper som förutom närvarande bara tar
upp den aktuella paragrafen. Alla beslut som kan överklagas ska förses med en
överklagandehänvisning med uppgift om till vem och inom vilken tid man kan
överklaga.
• Alla ledamöter och helst även suppleanter bör få protokollen, lämpligen i
samband med kallelsen till nästa möte om det inte är för lång tid emellan. Att
skicka ut justerade protokoll i förväg sparar inläsningstid vid nästa möte.
• Ska områdeskansliet ha protokollet? Det finns inga centrala föreskrifter om
det. Kolla med kansliet vilka rutiner det vill ha.
• Originalprotokollen ska arkiveras på institutionen i enlighet med gällande
arkivregler.

Verkställighet och efterarbete

Det är utbildningsledarnas uppgift att se till att utbildningsbeslut
beslut verkställs. Normalt innebär detta att ett antal åtgärder vidtas av
utbildningsledarna eller den de ger i uppdrag att göra detta, och därmed är
också besluten effektuerade. Vissa beslut kan dock ha en karaktär som gör
att de kan behöva återkomma (t ex delegationsbeslut) eller har konsekvenser
som behöver följas upp med andra beslut.
För att inte riskera att tappa bort den här sortens åtgärder och beslut kan det
vara bra att försöka finna egna hanteringsrutiner. En årlig tillbakablick eller
en rullande årsplan för när olika ärenden brukar behandlas kan vara till stöd.
Bordlagda ärenden kräver också sin hantering med fortsatt beredning och
efterföljande beslut vid kommande sammanträde.
Eftertanke

Då och då efter ett sammanträde kan det vara bra om utbildningsnämnden
har en diskussion om hur man tycker att det gemensamma
sammanträdesarbetet fungerar. Till hjälp för en sådan diskussion finns en
eftertankelista på kommande sidor.
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Eftertanke för sammanträdesledare
• Började vi i tid?
• Satt jag placerad så, att jag syntes väl och att jag själv hade
god överblick över samtliga ledamöter?
• Hade jag klart för mig vilka ledamöter som var närvarande och
vilka suppleanter som trädde in istället för resp. ordinarie ledamot?
• Försökte jag att skapa en god stämning?
• Fick alla komma till tals?
• Stimulerade jag de tystlåtna att prata?
• Ställde jag frågor?
• Låg jag lågt hela tiden?
• Passade jag upp för överkörningar?
• Uppmanade jag till ajournering och bordläggning?
• Lyssnade jag på alla – verkligen?
• Lät jag folk tala färdigt?
• Var allt sagt före beslut?
• Var vi beslutsföra så länge detta behövdes?
• Försökte jag undvika majoritetsbeslut?
• Sammanfattade och förtydligade jag diskussioner?
• Sammanfattade jag alla yrkanden innan vi övergick till att fatta
beslut?
• Formulerade jag förslag till beslut så, att de kunde besvaras med
”ja” eller ”nej”?
• Förklarade jag tydligt vad som hade beslutats?
• Har jag klart för mig vilka avvikande meningar och/eller särskilda
yttranden, som kommer att bifogas till protokollet?
• Slutade vi i tid?
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Eftertanke för alla
• Fick jag prata färdigt?
• Fick alla prata färdigt?
• Fick jag hjälp?
• Gav jag hjälp?
• Undvek vi majoritetsbeslut?
• Vågade jag fråga om sådant som var svårt eller okänt?
• Vågade jag begära ajournering eller bordläggning?
• Var jag så ärlig jag kunde?
• Verkade det som om alla var så ärliga de kunde?
• Tog vi punkterna i en bra ordning?
• Fick varje punkt sin tid?
• Blev jag tillräckligt informerad?
• Ansträngde jag mig för att försöka skapa en god stämning?
• Lät jag bli att angripa någon?
• Lyssnade jag på alla ordentligt?
• Verkade det som om alla lyssnade på varandra?
• Fattade vi bara bra beslut?
• Anmälde jag avvikande mening när det behövdes?
• Känner jag ansvar för vad vi gjorde?
• Gjorde jag mitt bästa?
• Undvek jag tomgång när jag pratade?
• Undvek alla tomgång?
• Vågade jag säga mitt?
• Satt jag på en annan plats än förra gången?
• Kunde vi ha låtit bli att sammanträda
Fritt omarbetat efter Frankenberg & Nytell,
s. 33, 1990.
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Förslag att studenterna i åk 5 skriver sitt examensarbete parvis
Idag har vi svårt att tillhandahålla tillräckligt med handledare när studenterna skriver
enskilt. Det blir också vanligare att studenter väljer att skriva examensarbete i par och det är
också en modell som många universitet använder speciellt vid lärosäten med stora
lärarutbildningar. Vi arbetar med att kontinuerligt slussa in nya handledare när det kommit
minst halvvägs i sin doktorandutbildning motsvarande en Licentiatexamen.
Förslag till beslut: UN beslutar att studenter som skriver examensarbete ska göra det i par
fr.om. ht-2021. Anna Houmann får i uppdrag att utarbeta ett förslag på hur detta kan
organiseras och återkoppla till UN.

PROTOKOLLnr6
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Dagens mötesordförande

Mattias Frisk valdes till mötesordförande.

Dagordning

Dagordningen fastställdes. UN uppmärksammar att det
såväl vid dagens möte som vid förra UN-mötet finns en
dubbelbokning i form av fakultetsgemensam träff. Det är
olyckligt då ingen av MHM's utbildningsnämnder kan
delta. MaFr tar det vidare till prefekt.

Justering

Erik Berndalen utsågs till justerare.

Föregående protokoll UN

Lades till handlingarna.

Föregående protokoll IS

Lades till handlingarna.
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ÄRENDEN
1.

Konstituerande av nämnd,
bil. 1

Mattias Frisk väljs till ordförande för nuvarande
mandatperiod. Om intresse för vice ordförandeskap finns,
går det att inkomma med intresseanmälan till Sara
Engblom senast 16 april, nästa beredningsmöte.

2.

Tentalista, bil. 2

Genomgång av bilagan, utkastet har även diskuterats vid
senaste lärardag. Dokumentet är en lathund för de flesta
situationer när vi pratar om omtentamen/
uppsamlingstentamen.
UN önskar att följande tydliggörande görs:
•

Datum för om prov ska meddelas senast vid det
ordinarie examinationstillfället

•

Tiden mellan meddelandet av
examinationsresultatet från ordinarie prov och
omprovet är 15 arbetsdagar

•

Resultatet bör inte meddelas senare än minst två
veckor innan omexamination (se rättighetslistan
2.3)

•

UVK-kurser och delkurserna självständigt arbete 1
och 2 har sedan 2014 egna riktlinjer som ligger
uppe på hemsidan. Hänvisa till dessa i policyn.
UN beslutar enligt bilaga men fortsätter jobba vidare med
undantagen, gällande tex. examination kvällar och
helger.

3.

Kursplaner, bil. 3

Rytmikkursplanerna har inte blivit färdiga till dagens möte
utan behöver beslutas i ett per capsulam-beslut innan
den 31/3.

4.

Antagning av utbytesstudenter,
bil. 4

UN beslutar enligt bilaga.

5.

Läsårsstruktur, bil. 5

UN beslutar läsårsstrukturen enligt bilaga men LaAn
kommer att diskutera vidare med Mattias Hjorth
angående färgvalen innan den fastställs

6.

Lektorsansökningar, bil. 6

Diskussion angående UN's roll i samband med
befordringsärenden. UN har en rådgivande funktion där vi
bedömer om befordringen är lämplig, därefter ska
sakkunniga ta vid, slutligen ska ansökningarna skickas
vidare till IS.
~
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De två aktuella ansökningarna i detta ärende ser helt olika
ut vilket försvårar UN's uppdrag i att göra en likvärdig
bedömning. Vidare kan medel för forskning endast sökas
av disputerad personal.
UN ser det som önskvärt att det skapas en mall för hur en
ansökan ska göras i vilken kriterierna förtydligas. Detta för
att underlätta UN's del i befordringsärenden. UN
diskuterar vidare att det behöver finnas en samsyn med
Musiker- och kyrkomusikernas utbildningsnämnd
eftersom det tycks som om de olika nämnderna tolkar
regelverket olika. Av denna anledning görs ingen
bedömning idag utan UN behöver bättre förutsättningar
för att kunna göra en rättvis bedömning.
Ärendet bordläggs till nästa UN. MaFr tar kontakt med de
sökande och informerar om varför frågan bordläggs.

INFORMATION/DISKUSSION
1.

Struktur för kursavslut och
betygssättning

UN behöver diskutera vidare hur vi lägger ut kurserna
under terminen för att hinna med examinering innan
höstterminen är slut, framförallt för de kurser som tar
längre tid att rätta. UN diskuterar hur vi ska hinna med att
examinera innan ny termin startar, behöver vi ta bort
förkunskapskraven? Hur ska vi hinna med både tenta och
omtenta enligt de nya tidsramarna?
Förläggningen av tentamens- och omtentamensperioder
styr hur lång tid det går mellan examinationstillfällena.
Läsårsindelningen beslutas årligen och innefattar dessa
delar.

2.

Tidsplan för ny utbildningsstruktur

Ny utbildningsstruktur kommer gälla från ht 22.
Utbildningskansliet har arbetat med strukturen sedan
september 2020, samt diskuterat förslaget med lärare
och ämnesföreträdare. En beredningsgrupp arbetar med
riktlinjer för struktur under april 2021 och i maj ska det
finnas färdiga utkast för nya kursplaner. I juni får lärare se
över kursplanerna så att eventuella justeringar hinns med
innan de nya kursplanerna beslutas i UN december 2021.

3.

Bordlagda frågor från förra

•

Pär Mobergs uppdrag att titta närmare på hur vi
kan rekrytera nysvenskar, ta fram en
utbildningsfolder på andra språk, samt ta kontakt
med förutbildningar. PäMo har fått timmar i sin
tjänst till detta. MaEr håller kontakt med PäMo.

•

Kanaler för lärar- och studentrepresentanter,
diskussion från UN's möte 201125. Tidigare

terminen
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diskussion kring lärarkollegium - MaEr äger
frågan.
•

KPU och framtiden, AnHn äger frågan.

4.

Arbetsmiljöutredning

UN diskuterar punkten kring utbildningschefernas fysiska
närvaro vid UN-möten efter att de föredragit ärenden,
något som kom fram i arbetsmiljöutredningen. Detta för
att ledamöter ska kunna tala fritt. MaFr kommer att
diskutera detta individuellt med alla ledamöter och
därefter ta en diskussion med prefekt.

5.

Ekonomiutbildning för UN
ledamöter

Ärendet bordläggs till nästa UN.

ÖVRIGT
1.

Info från AnHn

Markus Tullberg disputerar fredagen den 19/3 på zoom;
Wind and Wood, Affordances of Musical Instruments:
The Example of the Simple-System Flute
AnHn kommer att hålla sin docentföreläsning den 23/3,
också på zoom;
Uncertainty & Possibility- New approaches to future
making in music education.
Vidare disputerar Adriana Di Lorenzo Tillborg den 23/4
och David Johnsson den 21/5.
Våra nya doktorander går upp på 25%-seminarier i vår då
externa granskare kommer in och har en dialog med
doktoranderna;
Lina Van Dooren 7 /4
Ida Knutsson 27 /5
Johanna Antonsson 2/6
AnHn har sökt extra medel för att kunna satsa på
infrastrukturen kring praktiknära forskning. Det innebär
bland annat att upprätta nyhetsbrev, starta
forskningscirklar internt och externt, samarbete med
andra skolor och organisationer. Hon har nu fått besked
om att vi tilldelas 200 000 kr för arbete med denna
infrastruktur.

2.

Justering av examination i
kursplaner pga Corona.

Corona har gjort att tre kurser som ges vid Odeum inte
kommer att kunna examineras enligt kursplan. En tillfällig
förändring behöver göras i examinationsformen.
Studentkåren är informerad, beslut kommer att tas per
capsulam.
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3.

Ny tjänst - 50% i gehör

Carl-Axel Andersson går i pension till sommaren. En ny
tjänst kommer att utlysas inom kort. Studeranderepresentanter kommer också att närvara vid
rekryteringen.

Mötet avslutades

~~;_ (i~
Sara Engblom

Mattias Frisk

Justeras

~~
Erik Berndalen

Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen

Nämndens konstitution.
Gällande ordförandeskap har en intresseanmälan inkommit och det är från avgående
ordförande Mattias Frisk.
Gällande vice ordförandeskap har inget intresse inkommit.
Vid förra UN diskuterades att ett vice ordförandeskap kan vara en god idé att införa.
Innebörden skulle då kunna vara att:
§
§
§

Närvara vid beredningsmöten.
Ersätta sittande ordförande vid förhinder.
Hålla i något möte per år för att mötenas dynamik ska bli mer varierad.

Fler timmar skulle då finnas avsatta i ledamotens tjänsteplanering för vice ordförandeskap.
Dock blir det inte speciellt arbetsbelastande.
Ny intresseanmälan kan, om nämnden finner förslaget bra, inkomma senast innan nästa
beredningsmöte fredagen 16/4, alternativt först till höstterminen.

FÖRSLAG TILL:

Policy kring tentamen inom ämneslärarutbildningen
(i detta dokument används benämningen kurs även för delkurs)
Omtentamen = Vid underkänt resultat på ordinarie prov i en kurs erbjuds studenten ett tillfälle för omprov 5-7 veckor efter det ordinarie
provtillfället. För omtentamen i anslutning till pågående kurs sker kommunikationen direkt med undervisande lärare, d v s ingen
föranmälan krävs.

Uppsamlingstentamen = Vecka 6, 33 och 45 anordnas ytterligare provtillfällen. Vid dessa tillfällen har studenter möjlighet att
examineras på kurser från tidigare terminer. Anmälan sker på särskild länk. Varje anmält tillfälle räknas som en genomförd examination där
antalet prövningstillfällen som regel begränsas till 5 förutom det ordinarie tillfället inom kursen. Mer info finns här:
Omtentamen/uppsamlingstentamen

Tentamen i förväg = I samråd med undervisande lärare kan en student som bedöms ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att
uppnå kursmålen erbjudas att tentera kursen utan att fullgöra samtliga lektionstillfällen. Hela kursen innehåll prövas då vid ett eller ett
fåtal tillfällen. Detta är endast möjligt i ett fåtal kurser. (Se översikt nedan)

Validering = Studenten kan tillgodoräkna poäng inom tidigare utbildning genom att ansöka om validering och tillgodoräknande.
Studenten lämnar in ansökan om validering och tillgodoräknande till utbildningskoordinator.
Läs mer om Lunds universitets rekommendationer kring bl a examinationer Rättighetslistan, Lunds universitet

Kategori 1:
individuell undervisning

Kategori 2:
Gruppundervisning

Kategori 3:
Gruppundervisning

Kategori 4:
VFU

Kategori 5:
Självständigt arbete

Huvudinstrument,
Ackordinstrument, Sång och
muntlig framställning, Enskilt
val, Instudering

Musik- kultur och konstarterna
i samhället, Musikerergonomi,
Musiklära, PIK, Noteditering,
Satslära, Gehör, Akustik och
inspelning, Inspelningsprojekt

Samtliga VFU-kurser

Självständigt arbete 1:1, 1:2.
Examensarbete

Individuell undervisning inom
ämne 2

Ensemble, Projekt, Körsång/
körledning, Rytmik och drama,
Ämnesmetodik,
Ensembleledning,
Ämnesdidaktik,
Klassrumsmetodik, UVKkurserna
Gruppundervisning inom ämne
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• Underkänd kurs kan tenteras
genom komplettering av
enstaka moment i de fall
examinatorn bedömer det
rimligt
• Underkänd kurs kan tenteras
genom att studenten svarar
för hela eller delar av kursens
innehåll vid ett fåtal tillfällen.
Examinerande lärare
utformar instruktioner för
prövning.
• Ej möjligt att gå om kursen.
Timresurs tilldelas endast vid
ordinarie tillfälle.
• Ej möjlig att tentera i förväg

• Underkänd kurs kan tenteras
genom komplettering av
enstaka moment i de fall
examinatorn bedömer det
rimligt.
• Underkänd kurs kan tenteras
genom att studenten får gå
om hela eller delar av kursen
i mån av plats i befintliga
grupper.
• Då betygsunderlag saknas
examineras kursen genom
att studenten går om hela
kursen i mån av plats i
befintliga grupper.
• Ej möjlig att tentera i förväg

• Underkänd kurs kan tenteras
genom komplettering av
enstaka moment i de fall
examinatorn bedömer det
rimligt.
• Underkänd kurs kan tenteras
genom att studenten får gå
om hela eller delar av kursen
i mån av plats i befintliga
grupper
• Möjlig att tentera i förväg.
Examinerande lärare
utformar instruktioner för
prövning där studenten
svarar för hela kursens
innehåll vid ett fåtal
tillfällen.

• Underkänd kurs tenteras
genom att studenten går
om hela kursen i mån av
plats, under reguljär skoltid,
inom befintliga VFUperioder
• Vid frånvaro kompletteras
omfattning efter
bedömning av VFU-ledare i
samråd med examinator
och handledare
• Antalet provtillfällen i
kursen begränsas till 3
• Ej möjlig att tentera i förväg

• Underkänd kurs tenteras
genom att studenten
lämnar in färdigt skriftligt
arbete.
• Underkänd kurs kan
tenteras genom
komplettering av enstaka
moment i de fall
examinatorn bedömer det
rimligt.
• Ej möjligt att gå om kursen.
Timresurs för handledning
tilldelas endast vid
ordinarie tillfälle.
• Ej möjlig att tentera i
förväg

Förslag till UN angående antagning av inkommande utbytesstudenter
Bakgrund:
Sedan flera år har de inkommande utbytesstudenterna kunnat välja studier på höstterminen,
vårterminen eller hela läsåret. Under höstterminen finns ett stort utbud av kurser som
fungerar väl för utländska studenter, och för de studenter som väljer att stanna hela läsåret
ser vi att vårterminen också fylls med vettigt innehåll. Studenterna har då som regel hunnit
etablera sig och själva kunnat ta initiativ till kurser och skaffat ett socialt nätverk. För de
studenter som antas till enbart vårterminen ser vi flera problem:
• Veckorna 10-14 är svåra att fylla med relevant innehåll eftersom vår reguljära
undervisning på ML bryts av VFU under denna period.
• det fungerar dåligt att lägga in nya studenter i de grupper där kurserna redan kommit
halvvägs efter höstterminen. Detta innebär i praktiken att få kurser är möjliga att välja,
och att utbytesstudenterna istället läggs i ”egna” grupper med varandra. Själva
poängen att mötas över nationsgränserna försvinner därmed.
• Svårigheter att ordna ett organiserat mottagande och introduktionsprogram när
studenterna inte kommer vid ett samlat tillfälle.
• Jämfört med höstterminen är det en större andel avhopp inför vårterminen. Det
innebär att mycket tid som lagts ner på administration, studieplanering och kostnader
för planerade lärartimmar går till spillo.
Förslag:
Antagning av inkommande utbytesstudenter sker endast till höstterminen. Möjligheter att
förlänga vistelsen även över vårterminen kvarstår.
/Lena Hallabro

2021-04-07
Diarienummer

Mu s i k h ö g s k o l a n i Ma l mö

Till
Utbildningsnämnden, Musiklärarutbildningen
Institutionsstyrelsen, Musikhögskolan i Malmö

Befordringsärende
Namn: Dragan Buvac
Ämne: Musikproduktion
Inledning
Dragan Buvac (DB) önskar ansöka om befordran från adjunkt till lektor i
ämnet musikproduktion. Han har idag en anställning som adjunkt i musik- och
mediateknik och är kursledare i kammarmusik vid Musikhögskolan i Malmö.
Musikproduktion är idag ett eget område med stor utvecklingspotential. Vid
Musikhögskolan i Malmö (MHM) finns både stora möjligheter för och behov
av att stärka detta fält både konstnärligt, pedagogiskt och vetenskapligt. MHM
har i nuläget ingen universitetslektor i ämnet.
För att stärka och utveckla den konstnärliga och pedagogiska miljön vid MHM
är det värdefullt att lärare ges meriteringsmöjligheter, dels för att stärka
personlig kompetens, dels för att säkra och utveckla kvaliteten i
grundutbildningarna och i forskarutbildningen.
Utvecklingsarbete- historik
kursutveckling
DB är anställd sedan 1990. Inom sin anställning har DB bedrivit flera
utvecklingsarbeten och som kursledare genomfört konstnärlig och pedagogisk
utveckling inom både kammarmusikutbildningen och Media- och
musikproduktion samt utvecklat unika musikbranschkurser i Music
Management. Hans ekonomiska, upphovsrättsjuridiska och ledarskapsmässiga
erfarenheter inom professionen har underlättat internationella samarbeten och
inbjudna gästföreläsare, till gagn för MHM:s utbildningsutveckling.
konstnärlig verksamhet
DB har en omfattande konstnärlig verksamhet både i Sverige och
internationellt och har för detta arbete tagit emot ett antal
Grammisutmärkelser, både som musikproducent och exekutiv producent. Till
detta har DB en gedigen professionell erfarenhet av att arbeta inom det
regionala, nationella och internationella musiklivet.
I enlighet med anvisningarna i MHM:s PM för befordringsärenden följer nedan
en plan för utvecklingsarbete under de kommande tre åren och hur detta kan
bidra till utvecklingen av verksamheten.
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Utvecklingsarbete under de närmaste tre åren
Utveckling och förbättring av undervisning och metodik
De närmaste tre årens konstnärliga, pedagogiska och strukturella
utvecklingsarbete har som övergripande mål att lyfta fram och synliggöra
musikproducentens roll som språkrör och länk mellan de konstnärliga
skapandeprocesserna och lyssnarna – publiken.
Det faktum att mikrofon och scen numera är jämställda medier för musiker
ställer fler och nya krav på utbildningsprogrammens innehåll, pedagogik och
metodik. Behovet av media- och musikproduktion i undervisningen
framkommer bland annat i samband med självständiga
arbeten/examensarbeten.
Som exempel kan nämnas att samtliga musiker- och kyrkomusikerstudenter
behöver ha sådana kunskaper inom musikproduktion så att de kan skapa
inspelningar av tillräckligt hög kvalité så att deras arbete med lätthet kan
bedömas av en lärarnämnd.
I undervisningsverktyg som zoom och liknande är det mycket svårt att urskilja
klangfärg, nyanser, övertoner och dynamiska skeenden på ett konstnärligt
rättvisande sätt. Både lärare och studenter behöver behärska grunder och
hantverksmässiga metoder i mikrofonteknik. Kunskapen och
undervisningskvaliteten på detta område kan höjas genom kurser. Liksom på
andra områden sker undervisningen i musik- och medieproduktion i
interaktion med studenternas engagemang och input. Att tillvarata denna
dynamik är centralt för att kunna ligga i framkant av ämnet, speciellt med tanke
på dess snabba utvecklingstakt. Detta innebär både pedagogiska och
konstnärliga utmaningar för lärare, vilket aktualiserar behovet av fortbildning:
Konkreta exempel på steg inom detta område under de närmaste tre åren är
följande:
1. Utveckla kurser för samtliga studenter vid MHM så att alla får
grundläggande kunskaper i ämnet musikproduktion.
2. Utveckla valbara fördjupningskurser för de studenter som önskar gå ett
steg djupare in i ämnet och med särskilt fokus på den egna musikgenren;
konstmusik (alla riktningar), jazz, folk- och världsmusik etc.
3. För lärare vid MHM som saknar övergripande kunskaper i ämnet och som
så önskar, bör anpassade kurser av kompetensutvecklande karaktär
tillgängliggöras.
4. För verksamma musiker och kyrkomusiker som saknar övergripande
kunskaper i ämnet och som så önskar, bör fristående kurser av
kompetensutvecklande karaktär tillgängliggöras.
Översikt och utvärdering av området musikproduktion
MHM har goda möjligheter att öka sin närvaro och kompetens inom området
media- och musikproduktion som en kompletterade investering till alla de
andra konstnärliga satsningar som planeras. Att expandera och starta
utbildningar på kandidat- och masternivå med genomtänkta profiler skapar
förutsättningar för att ligga i framkant både nationellt och internationellt.
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Mot denna bakgrund görs en översikt av ämnet musikproduktion inom högre
musikutbildning på nationell och internationell nivå samt en utvärdering av hur
detta kan relateras till utbildningsutveckling på MHM. Samtliga större svenska
musikhögskolor, förutom Ingesund, har idag lägst kandidatexamen inom
musikproduktion, medan det på MHM i nuläget endast finns en fristående kurs
i musikproduktion, 60 hp.
Översikten innebär genomgång av material som utbildningsplaner och
examensarbeten samt platsbesök vid följande institutioner:
• Kungliga Musikhögskolan i Stockholm; kandidatprogram i
musikproduktion och masterprogram i musikproduktion
• Linnéuniversitetet i Växjö; kandidatprogram i musikproduktion
• Högskolan i Dalarna: kandidatprogram i ljud- och musikproduktion
• Örebro universitet: Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk
gestaltning, Inriktning Musikproduktion och songwriting
• Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet: Konstnärligt
kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion
• Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet: Kandidatprogram i
Tvärkonstnärlig musikproduktion
• Musikhögskolan i Ingesund, Karlstads universitet: Konstnärlig
högskoleexamen i musikproduktion
Centrala frågor vid genomgången kommer att vara att inventera likheter och
skillnader mellan de olika institutionernas inriktningsval beträffande
musikaliska genrer, tekniska lösningar och verktyg, kursupplägg, fokusområden
och konstnärligt djup samt, inte minst, inriktning inom utvecklingsarbete och
forskning.
Målet med översikten är att den ska vara ett vederhäftigt underlag för framtida
satsningar inom ämnet musikproduktion vid MHM. Översikten skall även
kalibreras mot musikbranschens kompetensbehov så att studenterna får
adekvat kunskap för att vara anställningsbara på arbetsmarknaden. Resultatet
kommer att presenteras i relevanta nämnder och vid lärardagar.
Utveckling av strategier i samband med samlokaliseringen
Strategiska satsningar på media- och musikproduktion bör ses i ljuset av
samlokaliseringen av de tre konstnärliga högskolorna i Malmö. Internationellt
blir det allt tydligare att samhällets allmänna digitalisering indirekt även
påverkar de högre konstnärliga utbildningarna. En gemensam satsning på
digital produktion och infrastruktur på högsta kvalitetsnivå skulle möjliggöra
global spridning av de konstnärliga utvecklings- och forskningsprojekten.
MHM, Konstnärliga fakulteten och Lunds universitet skulle synas bättre, nå ut
i bredare exponering och bli än mer attraktiva konstnärliga
utbildningsplattformar för nyfikna studenter och lärare, nationellt och
internationellt. Med kommande fakultetsgemensamma satsningar får MHM då
också förutsättningar att bedriva och utveckla ledande forskning på området.
De nya lokalerna kommer att ge möjlighet till tvärvetenskaplig forskning och
samarbeten i ämnet såväl inom Lunds universitet som med andra aktörer.
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Musikområdet behöver särskilda lösningar för att hålla högsta nivå av digital
kompetens. Ljudkvaliteten behöver särskilt prioriteras. De skolor som lyckas
erbjuda lösningar där både digitala och analoga undervisningssituationer
flexibelt kan kombineras, kommer att ha en större chans att locka till sig
världens främsta pedagoger och instrumentalister. Allt tyder på att de stora
metropolerna inte i samma utsträckning kommer att kunna behålla sin
monopolställning som lärarmagneter, om de mindre men nischade skolorna i
framtiden kan erbjuda större pedagogisk följsamhet. Musikhögskolan bör
operativt ingå i de internationella sammanslutningar för högre musikutbildning
som sedan flera år för högtryck arbetar med dessa frågor.
En digital strategisk plan för hela verksamheten utarbetas och finansieras i
samband med flyttplaneringen. Denna plan måste ha både konstnärliga,
pedagogiska och vetenskapliga förtecken.
En digital strategisk plan bör söka svar på följande frågeställningar:
1. Hur ser den högre musikundervisningen ut om 10 eller 20+ år framåt i
tiden – kopplat till digitala undervisningsverktyg, distansundervisning etc.?
2. Vilka områden inom denna framtida verklighet bör MHM satsa resurser
på?
3. Vilka bör målen vara för forskning och tvärvetenskaplig forskning inom
området?
4. Vilka kommersiella aktörer (datorer, programvara, digitala instrument etc.)
kan/bör MHM söka samarbete med inför en flytt så att en delfinansiering
av det ökade finansieringsbehovet tillgodoses?
5. Hur ser tidsplanen ut för mål och delmål i ovanstående?

Utlåtande
från prefekt och utbildningschef
Musikhögskolan har en tydlig strategi för kompetensförsörjning av personal. I
Musikhögskolans strategiska plan framhålls vikten av att ge stöd åt personal till
fortbildning och kompetensutveckling. I det ingår att avsätta såväl tid som
ekonomiska resurser till olika former av kompetensutveckling och
utvecklingsarbeten beroende på befattning och funktion. För att stärka och
utveckla
den konstnärliga och pedagogiska miljön vid våra utbildningar är det därför
värdefullt att våra lärare ges meriteringsmöjligheter. Dels på ett personligt plan
för att stärka den egna kompetensen, dels för att säkra och utveckla kvaliteten i
utbildningarna.
Dragan Buvac önskar göra en befordran till lektor. Han har en anställning som
adjunkt vid Musikhögskolan i Malmö. Han vill arbeta inom sitt specialområde,
Musikproduktion. Som exempel vill han utveckla grundläggande kurser för
samtliga studenter i ämnet musikproduktion, utveckla valbara
fördjupningskurser med fokus på den egna musikgenren och
kompetensutveckling för lärare.
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Ärendet om befordringsansökan behandlas i enlighet med Konstnärliga
fakultetens och Musikhögskolans delegationsordningar.
lnstitutionsstyrelsen (IS) lämnar förslag till Fakultetsstyrelsen om prövning av
ansökan om befordran till anställning som universitetslektor.
Undertecknade stöder Dragan Buvacs befordringsansökan från adjunkt till
lektor vid Musiklärarutbildningen och planerar att avsätta medel för detta i
kommande budget om förslaget tillstyrkes av IS. Institutionens behov av
undervisning och forskning inom ämnesområdet samt finansieringsmöjligheter
skall vägas in vid bedömningen. Institutionen antingen tillstyrker (och då går
ärendet vidare till fakulteten, lärarförslagsnämnden och sakkunnigbedömning)
eller avslår. Det är viktigt att notera att IS inte gör en sakkunnigbedömning.

Sanimir Resic, prefekt
utbildningschef

Magnus Ericsson,

2021-04-07
Diarienummer

Mu s i k h ö g s k o l a n i Ma l mö

Till
Utbildningsnämnden, Musiklärarutbildningen
Institutionsstyrelsen, Musikhögskolan i Malmö

Befordringsärende
Namn: Pär Moberg
Ämne: Folk- och världsmusikensemble + saxofon
Inledning
Pär Moberg (PM) har idag en anställning som adjunkt vid Musikhögskolan i
Malmö med placering på Musiklärarutbildningen. PM undervisar i
huvudinstrument och ensemble på Folk- och världsmusikutbildningarna, i
kursen Projektveckor på Musikerutbildningen, kursen Musik som yrke på
Musikerutbildningen samt har administrativa uppdrag som kursledare för folkoch världsmusikutbildningarna. Under våren 2021 har PM också börjat gå in i
undervisningen i musikteori på Musikerutbildningen åk 3. PM har också platser
i Musikhögskolans Miljönämnd, Jämnämnd och har tills nyligen suttit i
Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen.
PM anhåller om att bli befordrad till lektor i Folk- och världsmusikensemble +
saxofon
Utvecklingsarbete- historik
Breddad rekrytering och breddat deltagande
PM är starkt engagerad i jämställdhetsarbetet på MHM, och sitter sedan några
år i nämnden för jämlikhet, likabehandling och mångfald (Jämnämnden).
Framför allt driver PM där frågan om breddad rekrytering mot studenter med
utomnordisk etnisk bakgrund, där PM har ett stort nätverk utanför skolan som
han drar nytta av, och vill bidra till att MHM når ut bättre där. PM har drivit
frågor kring marknadsföring men också om utbildningsutveckling så att
utbildningarna blir mera attraktiva för denna målgrupp. Målet är att få MHM
att bättre spegla samhället utanför. Detta är något som Utbildningsnämnden på
ML nyligen har tillstyrkt. PM har tilldelats extra timmar i sin tjänst för detta.
Detta ser PM som den huvudsakliga prioriteringen inom en framtida
lektorstjänst.
Folk- och världsmusikinriktningen (FoV)
PM har under det senaste året jobbat intensivt med att utveckla formerna och
undervisningsmodellerna för folk- och världsmusikutbildningarna vid
Musikhögskolan. Det har varit en intensiv process för att hitta en modell som
både är funktionell och attraktiv för så många studentgrupper som möjligt, och
tillfredsställer skolans behov av struktur och myndighetsutövande i form av
betygssättning.
Samarbeten
En del av vidareutvecklingen av våra utbildningar är att hitta olika former av
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samverkansprojekt mellan olika inriktningar inom våra utbildningar, både inom
MHM och med t ex Teaterhögskolan. Detta är något som PM tagit många
initiativ till genom åren och avser att fortsätta jobba med.
Internationalisering
PM är mycket intresserad av internationalisering av utbildningen. PM åker
regelbundet på Erasmusutbyten runt om I Europa, minst en gång per år, och
på Nordtrads årliga intensivkurs, och har via det ett stort kontaktnät inom
genren som leder till lärarutbyten och studentmobilitet som gynnar
utbildningen. PM har långa perioder suttit i styrgruppen för
Nordtradnätverket. PM har varit drivande bakom att vår musikerutbildning
från och med höstterminen-21 även ges på engelska, vilket kommer att
ytterligare förbättra rekryteringsmöjligheterna till utbildningen.
Miljöfrågor
PM är vidare mycket engagerad i miljöfrågor, och medlem i skolans
miljönämnd sedan ett par år.

Utvecklingsarbete under de närmaste tre åren
Breddad rekrytering och breddat deltagande
Detta arbete avser PM fortsätta och fördjupa inom ramen för en lektorstjänst.
PM ser det som den huvudsakliga prioriteringen inom en framtida
lektorstjänst. Här är några saker som PM skulle vilja jobba med inom ramen
för detta:
•

•

•
•

Arbete med att försöka få till någon typ av förutbildning med
inriktning mot denna målgrupp på någon folkhögskola. Kanske
kombination av studier i västerländsk musikteori och språkstudier med
musikinriktning. Online-kurs i hur man pratar om musik på lätt
svenska. Svensk musikterminologi.
Uppsökande verksamhet till ställen/organisationer/skolor där man kan
tänkas nå denna målgrupp. (SFI, Invandrarorganisationer, bibliotek i
invandrartäta områden, församlingar, etc.).
Riktade insatser mot Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och
liknande som möter nya svenskar.
Undersökande verksamhet kring validering, som många i denna
målgrupp kan vara i behov av. Vad gäller, hur kan vi göra det?

Folk- och världsmusikinriktningen (FoV)
Som kursledare för FoV ser PM fram emot att förfina verksamhetsformerna
inom Folk- och världsmusikinriktningen ytterligare utifrån den grundinriktning
som vi nu slagit in på, och som är mycket influerad av hur MU Jazz jobbar.
Målet är att vår utbildning skall vara den bästa folk- och
världsmusikutbildningen i Sverige.
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Samarbete
Ett mål är att få samarbetsprojekten med andra inriktningar och andra
institutioner att bli en naturlig del av varje läsår.
Internationalisering
Internationaliseringsarbetet ämnar PM fortsätta med, med målet att ytterligare
stärka inflödet av utbytesstudenter till oss.
Miljöfrågor
Miljöarbetet avser PM också att fortsätta och fördjupa inom ramen för en
lektorstjänst. Utanför skolan jobbar PM med miljörelaterade konstnärliga
projekt, och det vill PM gärna få in mer i utbildningarna. Målet är att detta tänk
skall bli något som genomsyrar hela vår utbildningsstruktur.
Fackliga frågor
Under 2020 har också fackliga frågor vid fakulteten seglat upp som ett nytt
intresseområde för mig som jag är intresserad av att fördjupa mig i och vara
drivande inom. Sedan januari 2021 sitter PM i styrelsen för SULF vid Lunds
universitet
Konstnärligt utvecklingsarbete
När det gäller PMs konstnärliga utvecklingsarbete, så är ju inte PM
heltidsanställd på MHM, utan har vid sidan av arbetet där en omfattande
konstnärlig verksamhet som frilansare. PM ser det som att han får utlopp för
merparten av sin konstnärliga utveckling där, och tar också med sig mycket
konstnärlig input och nätverk med det fria kulturlivet in på MHM via det. Det
är något som kan ytterligare fördjupas inom ramen för en lektorstjänst.

Utlåtande
från prefekt och utbildningschef
Musikhögskolan har en tydlig strategi för kompetensförsörjning av personal. I
Musikhögskolans strategiska plan framhålls vikten av att ge stöd åt personal till
fortbildning och kompetensutveckling. I det ingår att avsätta såväl tid som
ekonomiska resurser till olika former av kompetensutveckling och
utvecklingsarbeten beroende på befattning och funktion. För att stärka och
utveckla den konstnärliga och pedagogiska miljön vid våra utbildningar är det
därför värdefullt att våra lärare ges meriteringsmöjligheter. Dels på ett
personligt plan för att stärka den egna kompetensen, dels för att säkra och
utveckla kvaliteten i utbildningarna.
Pär Moberg önskar göra en befordran till lektor. Han har en anställning som
adjunkt vid Musikhögskolan i Malmö. Han vill arbeta inom sitt specialområde
Folk- och världsmusik men också med breddad rekrytering/breddat
deltagande. Detta är ett stort utvecklingsområde inom LU och på
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Musikhögskolan. I sitt lektorat vill Pär Moberg bland annat stimulera
engagemang och medel inom detta arbetsfält.
Ärendet om befordringsansökan behandlas i enlighet med Konstnärliga
fakultetens och Musikhögskolans delegationsordningar. lnstitutionsstyrelsen
(IS) lämnar förslag till Fakultetsstyrelsen om prövning av ansökan om
befordran till anställning som universitetslektor.
Undertecknade stöder Pär Mobergs befordringsansökan från adjunkt till lektor
vid Musiklärarutbildningen och planerar att avsätta medel för
detta i kommande budget om förslaget tillstyrkes av IS. Institutionens behov
av undervisning och forskning inom ämnesområdet samt
finansieringsmöjligheter skall vägas in vid bedömningen. Institutionen antingen
tillstyrker (och då går ärendet vidare till fakulteten, lärarförslagsnämnden och
sakkunnigbedömning) eller avslår.
Det är viktigt att notera att IS inte gör en sakkunnigbedömning.

Sanimir Resic, prefekt
utbildningschef

Magnus Ericsson,
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