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§
1

Ärende, föredragande, bilagor

Beslut, diskussion

Mötets öppnande.

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2

Justeringsperson.

Till justeringsperson utsågs Åse Lugnér.

3

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

4

MEDDELANDEN/INFORMATION
Information från prefekt, Karin
Johansson

Två fyllnadsval kommer göras till Institutionsstyrelsen.
Dels för Karin Johansson, som är vald till ledamot men
nu är rektor och därmed ordförande, och dels för Kent
Olofsson som är tjänstledig från Musikhögskolan för en
professur i Stockholm.
Inga nyheter finns gällande samlokalisering och arbetsmiljöutredning utöver vad som meddelats i andra forum.

Tertialbokslut, Annette Bennvid

Se bilaga. Intäkter mer än budgeterat, bland annat extramedel för sommarkurser. Lägre driftkostnader än planerat p.g.a. Covid-19. Personalkostnaderna något högre än
budget men sammantaget likväl ett positivt resultat i förhållande till budget. Annette påminner också om att budget inte ska ses som en sanning utan en uppskattning för
vid budget-tillfället givna förutsättningar.
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§
Information från LU utbildningsnämnd,
Fakultetskansli och internationella rådet,
Staffan Storm
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Beslut, diskussion

LU utbildningsnämnd:
Fakultetsstyrelsen kommer att under hösten 2021 behöva
fatta beslut om hur en begäran om tillgodoräknande av kurser på grundnivå och avancerad nivå ska se ut. Det råder
idag utbredd osäkerhet i hur man gör, till vem man vänder
sig, vem som beslutar, o.s.v.
En revidering av tillämpningsföreskrifter för kurs- och utbildningsplaner har genomförts och behöver också implementeras. Inga radikala förändringar.
I projektet ”Ingång till det breda universitetet” är målet
att skapa en tydlig ingång för de sökande till universitetets
alla utbildningar. Representanter från fakulteter kommer att
behövas i detta arbete.
Ett råd kommer att inrättas för den universitetsgemensamma högskolepedagogiska utbildningen.
Fakultetskansliet:
Fakultetsgemensam remiss rörande Undantag från Rättighetslistan går ut till institutionerna. Förslagen framtagna i
samarbete med SKFM.
Internationella rådet:
Handlingsplan för internationalisering: Förslag om stöd till
anställda för vistelse i, och samarbete med, länder med
odemokratiskt styrelseskick, bristande respekt för mänskliga rättigheter och gravt åsidosättande av akademisk frihet.
Checklista framtagen som är tillämplig på många internationella samarbeten
”10 år med studieavgifter". För tio år sedan infördes studieavgifter för icke EU-medborgare. Avgifterna är olika på
olika fakulteter, vilket gör att Konstnärliga fakulteten har
väldigt få betalande studenter p.g.a. studenternas höga
prislapp. Detta gör det svårt att bibehålla nivån som internationell skola. Frågan om att förhandla fram nya stipendieregler har lyfts, och fått stöd från rektor vid LU.

Information om Forskarskolan, Agenda 2030,
Eva Saether

Forskarskolan fokuserar på framtidsfrågor inom hållbarhet
inom ramen för Agenda 2030. Musikhögskolan har i nuläget en doktorand inom projektet. Det upplevs som väldigt
positivt att tillhöra en forskarmiljö med deltagande från
andra fakulteter. Forskarskolan förlängs och Konstnärliga
fakulteten kommer att erbjudas ytterligare en doktorand.
Det finns intresse från Musikpedagogik och från THM. Beslutet vem som tilldelas doktoranden kommer att fattas av
dekan.
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Nr Ärende, bilagor
§

5

3

Beslut, diskussion

Information från studeranderepresentanter

SKFM har nyligen haft årsmöte och valt en ny styrelse.
Glädjande med representation från årskurs 1.

Information om PM gällande befordran

Se bilaga. Detta dokument är avsett för att förtydliga utbildningsnämndernas uppdrag i befordringsprocessen –
att vara beredande och rådgivande. Dokumentet har utarbetats av utbildningschefer och prefekt i samråd.

PROTOKOLL

a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll
2021-04-14, bilaga 5a

Under punkten ”Studeranderepresentanterna informerar”
ska korrekt skrivning vara Rekryteringskommittén har fått
en studeranderepresentant, vilket beslutades av
lärarförslagsnämnden.
Protokollet lades därefter till handlingarna.
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b) Protokoll från Utbildningsnämnden MU/KY
2021-04-28, bilaga 5b

Protokollet lades till handlingarna.

c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML
2021-04-28, bilaga 5c

Protokollet lades till handlingarna.

d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen 2021-0324, bilaga 5d

Protokollet lades till handlingarna.

e) Protokoll från Forskarutbildningsnämnden
2021-03-03 och 2021-05-19, bilagor 5e1
och 5e2

Protokollen lades till handlingarna.

Ärende 1:
Ledarskap vid Musikhögskolan

Underlag i bilaga, Karin Johansson föredragande.
Karin Johansson är tillförordnad prefekt för
Musikhögskolan i Malmö till 30 juni 2022. För att underlätta arbetet är Hans Hellsten föreslagen som
ställföreträdande prefekt under period 1 juli 2021 – 30
juni 2022. Under samma tid föreslås Magnus Ericsson
som studierektor.
Efter denna period ska det göras val eller rekrytering
av prefekt.
Institutionsstyrelsen tillstyrker att ovanstående
skickas vidare för beslut i Fakultetsstyrelsen.

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
lnstitutionsstyrelsen
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Ärende, bilagor

Beslut, diskussion

Ärende 2:
Befordring till universitetslektor i piano (Francisca Skoogh)

Se bilaga.
Jnstitutionsstyrelsen beslutade att:
-

Ärende 3:
Sommardelegation

8

4
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Sammanträdesdatum
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lämna förslag till fakultetsstyrelsen om att
prövning av ansökan om befordran till universitetslektor i piano ska ske.

Beslut:
Institutionsstyrelsen beslutar att delegera till prefekt
att, i samråd med andra lämpliga personer, fatta beslut
å Institutionsstyrelsens vägnar i brådskande ärenden
fram till Institutionsstyrelsens nästa möte i september.

9

Jämt ikhet/Arbetsmiljö/Håll bar utveckling,

10

Övriga ärenden

-

1I

Kommande möten

15 september

Vid protokollet

Justerat

Ola Elleström

Karin Johansson

-

Åse Lugner

Institutionsstyrelsen 2021-06-02

Tertialbokslut och helårsprognos
År 2021

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ

UTFALL (tkr) PROGNOS (tkr) BUDGET (tkr)
jan-april
helår
helår

Avvikelse
prognos /
budget

Intäkter:
Statsanslag

42 880

121 504

118 554

2 950

Bidrag

573

4 906

5 106

-200

Övriga intäkter
Nettoperiodisering

7
195

306
2 255

306
2 255

0

Summa intäkter:

43 654

128 970

126 220

2 750

24 085

75 448

74 333

-1 115

38

0

0

0

1 672

13 127

13 128

1

293

947

947

0

5 525
7 145

16 486
21 436

16 486
21 436

0

38 760

127 444

126 330

-1 114

4 895

1 526

-110

1 636

5 037
-144

1 790
-265

0
-110

0

Kostnader:
Personalkostnader
Löpande semesterkostnad
Driftskostnader
Avskrivningskostnader
Lokalkostnader
Indirekta kostnader, 2 nivåer
Summa kostnader:

RESULTAT:
varav grundutbildning
varav forskningen

Myndighetskapital IB 2021
varav grundutbildning
varav forskningen

Beräknat Myndighetskapital UB 2021
varav grundutbildning
varav forskningen

1 757 tkr
773
984

3 283 tkr
2 563
719

0

PM
2021-05-25

Dnr V 2021/1769

Karin Johansson
Rektor

Handläggning av befordringsärenden vid Musikhögskolan i Malmö
Enligt delegationsordningen för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet
beslutar konstnärliga fakultetsstyrelsen (KFS) om prövning av ansökan om
befordran till anställning som professor och universitetslektor, på förslag från
institutionsstyrelse. Det innebär att institutionsstyrelsen avgör vilka förslag till
prövning av befordran som ska gå vidare för beslut i KFS.
Enligt Lunds universitets anställningsordning ska prövning om befordran göras
utifrån strategiska överväganden och utifrån att den anställde lämnat dokumenterade
bidrag till verksamhetens utveckling och bedömts lämplig för befordran.
Anställningsordningen bygger på att Lunds universitet ska erbjuda fortsatt
kompetens- och karriärutveckling inom utbildning och forskning samt samverkan
med det omgivande samhället inom ramen för anställningen samt att graden av
nödvändig skicklighet kan variera inom pedagogik, vetenskap och konstnärlig
verksamhet beroende på anställningens innehåll.
Prövning av ansökan om befordran till anställning som professor eller
universitetslektor ska ha föregåtts av diskussioner mellan den som avser att söka och
utbildningschef/prefekt/motsvarande, innan ansökan görs.
Handläggningsgång vid prövning och ansökan om befordran till anställning
som professor och universitetslektor vid Musikhögskolan
•

•

•

•

Vid utvecklingssamtal kan lärare och utbildningschef/ämnesansvarig
lyfta frågan om befordran, vilket stäms av med prefekt i förhållande till
den långsiktiga strategin för bemanning och rekrytering.

Inför samtal om befordran lämnar läraren in ett sammanfattande
underlag för sin pedagogiska och konstnärliga/vetenskapliga
utveckling samt en plan för utvecklingsarbete de kommande tre åren
och hur det kan bidra till utvecklingen av verksamheten. Detta kan
sedan ingå i den akademiska meritportföljen i befordringsansökan.

Utbildningschef/ämnesansvarig skriver i samråd med prefekt ett
yttrande. Här ska framgå att ovanstående strategiska överväganden
gjorts. I detta innefattas utöver strategiska överväganden, även
ekonomiska konsekvenser för institutionen. Detta är den verkliga
strategiska prövningen.

Ärendet föredras som ett informationsärende i aktuell
utbildningsnämnd.
Utbildningsnämnden
(UN)
tillser
att
befordringsärendet följer utbildningens strategiska mål gällande
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•

•

•
•

•

•

•

•

verksamhetens behov av utveckling och kompetensförsörjning samt
ryms inom verksamhetens ekonomiska ramar. Sammanfattande
kommentar skickas till institutionsstyrelsen.
Yttrandet skickas därefter tillsammans med kommentar från UN till
institutionsstyrelsen, som tillstyrker/avslår ansökan om prövning. Det
är viktigt att notera att institutionsstyrelsen inte gör en
sakkunnigbedömning utan en helhetsbedömning utifrån institutionens
perspektiv. Om ärendet tillstyrks går det vidare för beslut i KFS.

När KFS har beviljat prövning av befordran kan den anställde påbörja
sin ansökan om befordran till ny anställning som professor eller
universitetslektor. Vid ansökan ska den akademiska meritportföljen
användas.
Ansökan lämnas in till konstnärliga fakultetskansliet och hanteras i
Lärarförslagsnämnden (LFN).

LFN behandlar ansökan om befordran samt bedömer om den är
komplett och kan skickas vidare för sakkunniggranskning. I vissa fall
kan kompletteringar begäras in innan ansökan bedöms vara klar för
sakkunniggranskning.

Sakkunniggranskning
Dekan utser sakkunnig/a på förslag från prefekt. Därefter skickas
ansökan vidare till sakkunnig/a.

Förslag till beslut i LFN
När sakkunniggranskning är klar behandlas ärendet om befordran på
nytt i LFN. LFN beslutar att föreslå för dekan eller rektor att bevilja eller
avslå befordran till den nya anställningen som professor eller
universitetslektor.

Beslut om befordran/avslag till anställning som professor beslutas av
Lunds universitets rektor.
Beslut om befordran/avslag till anställning som universitetslektor
beslutas av dekan.
Beslut om ny anställning
Inför beslut om ny anställning sker förhandling av lön. Prefekt lämnar
förslag till ny lön vidare till dekan. Hanteringen av det nya
anställningsbeslutet görs vid fakultetskansliet. När underskrivet beslut
är klart expedieras beslutet vid fakultetskansliet.
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Utdrag ur Högskoleförordningen 4 kap. Lärare:

Behörighet och bedömningsgrunder vid anställning
Professorer
3 § Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är
den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Behörig att
anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl
konstnärlig som pedagogisk skicklighet.
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan
skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den
pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den
vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten. Varje högskola bestämmer i övrigt
själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en professor.
Förordning (2010:1064).
Lektorer
4 § Behörig att anställas som lektor är
1. inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk
skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig
kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,
och
2. inom konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet,
dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har
någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens
ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan
skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den
pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra
behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola
bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid
anställning av en lektor. Förordning (2010:1064).

4

Utdrag ur Lunds universitets anställningsordning:

6. Befordran
6.1. Befordran till professor
Beslut om prövning om befordran från en anställning som universitetslektor till en
anställning som professor ska baseras på ett strategiskt övervägande. I övervägandet
ska ingå en bedömning om den anställde lämnat dokumenterade bidrag till
verksamhetens utveckling och bedömts lämplig för befordran.
En universitetslektor som är anställd tillsvidare kan efter ansökan befordras till
professor om behörighet för anställning som professor föreligger.
Den
anställde
ska
uppvisa
progression
inom
pedagogisk
och
vetenskaplig/konstnärlig skicklighet, sett ur ett övergripande och långsiktigt
perspektiv.
Enligt ett beslut av universitetsstyrelsen är det inte möjligt för rektor eller prorektor
vid Lunds universitet att ansöka om befordran till professor under sin mandatperiod.
6.2. Befordran till universitetslektor
6.2.2. Befordran från en anställning som universitetsadjunkt
Beslut om prövning om befordran från en anställning som universitetsadjunkt till en
anställning som universitetslektor ska baseras på ett strategiskt övervägande. I
övervägandet ska ingå en bedömning om den anställde lämnat dokumenterade
bidrag till verksamhetens utveckling och bedömts lämplig för befordran.
En universitetsadjunkt som är anställd tillsvidare kan efter ansökan befordras till
universitetslektor om behörighet för anställning som universitetslektor föreligger.
Den
anställde
ska
uppvisa
progression
inom
pedagogisk
eller
vetenskaplig/konstnärlig skicklighet, sett ur ett övergripande och långsiktigt
perspektiv.
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Bilaga

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet 2018-12-12
(Dnr STYR 2018/1849)
Lunds universitets anställningsordning 2020-12-15
(Dnr STYR 2020/2212)
Policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds
universitet 2019-06-18
(Dnr STYR 2019/1076)
Konstnärliga fakultetens hemsida
Högskoleförordningen
(1993:10)

PM 2021-05-24 - UTKAST

Ledarskap på Musikhögskolan
Bakgrund
1 januari 2021 tillträdde Sanimir Resić som prefekt på Musikhögskolan. Dekan hade utsett Resić till
prefekt för en period av tre år. Karin Johansson hade tidigare valts till ställföreträdande prefekt (stf
prefekt) för perioden 210101-231231.
Under våren 2021 genomfördes val av dekan på Konstnärliga fakulteten. Valberedningen föreslog
Resić till uppdraget som dekan, och Resić valdes, med tillträde 210701. Eftersom tidigare dekan hade
lämnat sitt uppdrag 1 april fanns behov av att utse en tf dekan till dess att ny mandatperiod inleds.
Rektor beslutade att utse Resić till tf dekan 210517-210630. Från 210701 tillträder Resić uppdraget
som dekan.
I och med att Resić per 210517 lämnar Musikhögskolan och uppdraget som prefekt, träder Johansson
in i sin roll som stf prefekt, med start 210517.
I detta läge bedöms det inte vara möjligt att besluta om en ny prefekt ska utses genom val eller
genom rekrytering. Redan 2019 beslutades att ny prefekt skulle rekryteras, och 2020 inleddes ett
arbete med att rekrytera en prefekt, vilket avbröts under hösten 2020. Det är inte aktuellt att starta
ett val på Musikhögskolan omedelbart, först måste man återgå till frågan om prefekt ska utses
genom val eller rekrytering.

Förslag
För att hantera ledningssituationen på institutionen innan resultatet av ett val eller en rekrytering är
klart, föreslås en tf-lösning under 12 månader (210701--220630), som innebär en viss
organisationsförändring:
- En tf prefekt (70%) utses
- En tf ställföreträdande prefekt utses
- En tf biträdande prefekt (40%) utses
- En tf studierektor (40%) utses

Om uppdraget tf prefekt
Eftersom det i detta läge inte bedöms vara möjligt att besluta om en ny prefekt ska utses genom val
eller genom rekrytering, behöver prefektskapet hanteras med en interimistisk lösning, och därför
föreslås att en tf prefekt utses.
Uppdraget som prefekt regleras i Lunds universitets arbetsordning (4.3): ”Prefekten och tillika
ordföranden för institutionsstyrelsen utses av fakultetens dekan för en mandatperiod om tre år efter
förslag från institutionens anställda. Fakultetsstyrelsen kan om det finns synnerliga skäl besluta om
annan mandatperiod än tre år.”
Eftersom Karin Johansson är vald av de anställda till stf prefekt, anses detta motsvara ”förslag från
institutionens anställda” i uppdraget som tf prefekt. Dessutom är det ett förslag från
institutionsstyrelsen att utse Karin Johansson till tf prefekt , där valda representanter från
institutionens anställda ingår, tillsammans med studentrepresentanter, vilket även det bedöms
kunna motsvara ”förslag från de anställda”.
Det föreslås att fakultetsstyrelsen fattar per capsulam beslut om en 12 månaders period, och att
dekan sedan utser tf prefekt.

Om uppdraget tf biträdande prefekt
Redan 2006 kunde man konstatera att Musikhögskolan är en stor institution och prefektuppdraget är
krävande både tidsmässigt och när det gäller bredd i kompetensen. En arbetsgrupp för
Musikhögskolans inre organisation bildades och i kommunikation med Musikhögskolans
ledningskonferens tog man fram ett förslag att det bör finnas två personer som har
ledningsuppdraget på Musikhögskolan: en prefekt och en biträdande prefekt (i lämpliga
tidsomfattningar), med tanken att två personer bättre kan täcka helheten och att de två bör ha
kompletterande kompetenser. Beslut om denna ordning fattades i fakultetsstyrelsen 2006-05-17.
Under de senaste åren har den biträdande prefekt-funktionen inte tillämpats, men denna
interimistiska ordning är alltså en återgång till det som beslutades 2006 och alltså inte en
organisationsförändring i sig.
Biträdande prefekt föreslås bl a
•
•
•

ha ansvar för kvalitetsfrågor och samordning av kompetensutveckling inom institutionen,
ha ansvar för högskolepedagogisk utveckling,
ha ansvar för utveckling samt nationell och internationell samordning av examensarbeten
(MuKy).

Uppdraget biträdande prefekt är inte reglerat i något av universitetets centrala regelverk. Det
regleras i Konstnärliga fakultetens delegationsordning (2.4) att det är dekan beslutar som biträdande
prefekt efter förslag från institutionens anställda. Det anges inte att förslaget måste komma genom
ett val. Ett förslag från institutionsstyrelsen, där valda representanter från institutionens anställda
ingår, tillsammans med studentrepresentanter, bedöms kunna motsvara ”förslag från de anställda”.
Det föreslås att fakultetsstyrelsen fattar per capsulam beslut om en 12 månaders period, och att
dekan sedan utser tf biträdande prefekt.

Om uppdraget tf studierektor
Uppdraget studierektor är inte reglerat i något av universitetets centrala regelverk. Det är inte heller
reglerat i fakultetens delegationsordning eller annat styrande dokument på fakulteten. Titeln
används inte vid någon institution vid Konstnärliga fakulteten idag och ingen institution har
applicerat denna uppdragsfunktion. På andra delar av universitetet är det ett vanligt förekommande
tidsbegränsat uppdrag.
I det läge som Musikhögskolan befinner sig i nu, bedömer stf prefekt att det är värdeskapande att
tillämpa uppdraget studierektor på Musikhögskolan. Syftet är att studierektor ska
•
•
•
.

ha ansvar för utvecklingen av intern kommunikation/delaktighet mellan organisationens
utbildningar, gemensamma enheter och studenter,
ha ansvar för konflikthantering i ärenden som arbetsmiljöutredningen visar på vid studentoch/eller lärarrelaterade ärenden som eskalerar till prefekt,
vara institutionens kontaktperson gentemot fakulteten och universitetet i utbildningsfrågor.

Organisationsförändring och MBL-förhandling
Följande tabell illustrerar uppgiftsfördelningen mellan tf prefekt, tf biträdande prefekt och tf
studierektor:

Detta förslag är framarbetat av prefekt Sanimir Resic och stf prefekt Karin Johansson, och har
därefter tagits tilltänkt tf ställföreträdande och tf biträdande prefekt och tilltänkt tf studierektor för
gemensam diskussion om upplägg och fördelning.
Förslaget har också tagits till prodekan Staffan Storm som står bakom förslaget.
Ordförande i SKFM samt ordförande i Studentkåren MHM är informerade vid ett möte den 17 maj.
Universitetsledningen är informerad den 24 maj och de står också bakom förslaget.
Förslaget är presenterar för personalen på informationsmöte den 20 maj och 31 maj.
Förslaget presenteras för institutionsstyrelsen den 2 juni, där också de tilltänkta personernas namn
presenteras.
Vi bedömer att detta är en organisationsförändring som ska förhandlas med personalorganisationerna. En risk- och konsekvensbedömning har tagits fram i samverkan med
skyddsorganisationen, stf prefekt tog initiativ till denna och den genomfördes tillsammans med
Musikhögskolans skyddsombud.
Ärendet förhandlas med personalorganisationerna 210608. Underlag till MBL skickas in fredag den
28 maj.

Tidslinje
➔ 17 maj
17 maj
21 maj
24 maj
28 maj
28 maj
31 maj
2 juni
8 juni
Efter 8 juni
Efter 8 juni

Koncept för ledningsorganisation MHM framarbetas av stf prefekt
och dekan
Konceptet presenteras för studentkåren
Konceptet presenteras för personalen
Konceptet presenteras för universitetsledningen
Risk- och konsekvensanalys genomförs tillsammans med
skyddsombud
Handlingar skickas in inför MBL-förhandling
Namn på föreslagen tf bitr prefekt och tf studierektor presenteras
för personalen
Konceptet med namn presenteras för institutionsstyrelsen
MBL-förhandling av tf ledningsorganisation
Per capsulam-beslut i fakultetsstyrelsen om tidsperiod kortare än tre
år för tf prefekt och tf bitr prefekt
Dekanbeslut att utse tf prefekt, tf stf prefekt, tf bitr prefekt, tf
studierektor
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Befordringsärende
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, utvecklingsarbeten
och forskning 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, men också för att säkra och utveckla kvaliteten i grundutbildningarna och i forskarutbildningen.
Francisca Skoogh önskar göra en befordran från universitetsadjunkt till universitetslektor. Francisca har idag en anställning som universitetsadjunkt i piano vid
Musikhögskolan i Malmö {MHM}. I egenskap av yrkesverksam pianist under ca
25 år har Francisca kunnat bidra till en utveckling av egenskaper en pianist bör
utveckla under sin studietid vid musikhögskola. Några av dessa egenskaper
finns formulerade här: https://www.mhm.lu.se/piano-klassisk.
Francisca beskriver en utvecklingsplan enligt följande:
"Under de närmaste tre åren ämnar jag fortsätta utveckla formerna för vad
pianoämnet ska innehålla, delvis med utgång i det min avhandling behandlar.
Jag har en vision om en bred profil för pianister, där all inriktning, från kandidat
och repetitörsutbildningen och interpretation Diplom är viktiga. Under den
högskolepedagogiska kurs jag genomförde 2019 uppmärksammade jag att
musikerstuderande har låg kunskap om kognitiv forskning och vad den kan bidra med i relation till inlärning av verk, memorering samt hur man kan utveckla
sina förmågor avseende prestation i samband med scenframträdande. Jag vill
även fortsätta arbetet med att utveckla särskilda kurser för pianisterna som är
unika just för Musikhögskolan i Malmö. Solistkurser där pianister får möta en
orkester och dirigent i det särskilda repetitionsarbetet det innebär när man är
solist".
Performance Centre (PC) har startas på Musikhögskolan på initiativ av Francisca
Skoogh. PC är en verksamhet där studenter får möjlighet att utveckla sitt musikaliska utövande genom seminarier, workshops med utgångspunkt i musikpsykologi. PC ingår i projektet CROCUS - kulturens rum och kreativitetens villkor,
tillsammans med forskare från den samhällsvetenskapliga fakulteten samt humanistiska och teologiska fakulteterna. Francisca säger: ''Jag vill fortsätta arbeta tvärvetenskapligt med psykologiska institutionen där jag redan etablerat
Postadress Musikhögskolan I Malmö Box8203, 200 41 Malmö Besöksadress Ystadvägen 25, Malmö
Telefon växel 040-32 54 50, Telefon direkt 040-32 54 73, Mobil 0707-509 409 E-post lotta.carlen@mhm.lu.se Webbadress www.mhm.lu.se
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ett samarbete, som är synligt även på psykologiska institutionen. Jag kommer
under de närmaste åren att göra forskningsprojekt tillsammans med forskare
vid psykologiska institutionen".
Konstnärlig verksamhet
Francisca har stor erfarenhet som pianist både som solist och kammarmusiker.
Som exempel kan nämnas samarbeten med Kungliga Filharmonin i Stockholm,
Svenska Kammarorkestern, Norrköpings Symfoniorkester, Helsingborgs Symfoniorkester, Malmö Symfoniorkester. Exempel på kammarmusikalisk verksamhet
är samarbetet med Anna Larsson, mezzosopran.
Francisca har medverkat i ett flertal radio- och TV inspelningar samt CD inspelningar. Senaste CD:n är "Notes from Endenich" som utkom 2020 på Dahpne
Records. Mer information om Francisca http://franciscaskoogh.com
Sedan 2018 är Francisca ledamot av Kungliga Musikaliska akademien.

Ärendet om befordringsansökan behandlas i enlighet med Konstnärliga fakultetens och Musikhögskolans delegationsordningar.
Undertecknade stödjer Francisca Skooghs befordringsansökan från universitetsadjunkt till universitetslektor vid Musiker-/kyrkomusikerutbildningarna och
planerar att avsätta medel för detta i kommande budget om förslaget tillstyrkes
av lnstitutionsstyrelsen. 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 Utbildningsnämnden och lnstitutionsstyrelsen inte
gör en sakkunnigbedömning.
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