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Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd 

Närvarande ledamöter: 
Annika Fredriksson 
Daniel Hjorth 
Ann-Sofi Härstedt 
Björn-Tryggve Johansson 
Teodor Lontos 
Peter Nilsson 

Övriga: 
0 la Elleström 
Mattias Hjorth 
Lars Härstedt Salmonson 

Frånvarande: 
Marika Fältskog 
Gustav Melander 

Lärare, suppleant 
Lärare, ordförande 
Lärare 
Lärare, suppleant 
Studeranderepresentant 
Lärare 

Mötessekreterare 
U tbildningschef, föredragande 
U tbildningschef, föredragande 

Lärare 
Lärare 

Nr Ärende etc. Beslut, diskussion etc. 

I Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna 

2 Justeringsperson. Till justeringsperson utsågs Peter Nilsson. 

3 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes enligt utskick. 

4 Föregående protokoll Musiker- och kyrkornu- Protokollet lades till handlingarna. 
sikcrutbildningarnas utbildningsnämnd, 28/4 
httgs://tinyurl.com/2yxdyr2m 

5 Föregående protokoll Institutionsstyrelsen Inga nya protokoll, protokoll från 2/6 ännu ej 
justerat. 

6 Protokoll från Nämnden för Jämlikhet, mångfald Inga nya protokoll publicerade 
och likabehandling 

7 Studeranderepresentant informerar Studenter vid en av Musikhögskolans 
programinriktningar upplever otydlighet från lärar- 
och ledningshåll i fråga om projekt, konserter och 
publicering via sociala medier. Studenterna 
efterlyser större tydlighet i vem som ansvarar för 
projekt och konserter och hur organisationen ser ut 
så att större rättvisa kan åstadkommas i bland 
annat Musikhögskolans samlade utåtriktade 
konsertutbud. Ämnesnämnden för den aktuella 

, inriktningen ser allvarligt på studenternas 
synpunkter och har beslutat att låta denna fråga stå 
i fokus för det kommande läsåret. 
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In formution/rneddclandcn/d iskussion 

l.usårsutvärdcring 2021, uppdnrcring 
Lärardag 9/6, återkoppling 
Visionärt arbete, diskussion 

Arende I· 
Sommardelegation 20?. I 

. -·· - ----· -~. 
På den förekomna frågan diskuterade lfN 
marknadsföring och rekrytering i ett bredare 
perspektiv och önskar att frågan om material för 
marknadsföring av Mu/Ky-utbildningarnas 
program och inriktningar lyfts fram som punkt vid 
kommande lärardagar. 

Lasårsutvärdering 2021, uppdatering 
Läsårsutvärderingen, med fokusområdc 
kommunikation, har genomförts. Resultatet 
presenterades på lärardag 2021 och finns även 
tillgängligt i UJ 80X. l.änk 
ht_tps;'/tinyurl.con1/p2vtykw8 

Med tanke på de rcstriktiuncr som funnits under 
läsåret är resultatet täm I igen positivt. även 0111 det 
såklart finns mi\nga saker som kan förbättras. 
Svarsfrckvensen var 47'Vi, (Q8 studenter av 209) 
med högst svarsfrekveris från kandidat, årskurs I. 

/,ärardug IJ/6, iitcrkoppliliY, 
En kort rcsume från lärardagen gjordes. Det 
upplevdes som positivt med smågrupper som Iick 
diskutera utbildning. 

Visionärt arbete, diskussion 
Föredragande betonade vikten av att UN även 
tänker utanför de fasta punkterna, d.v.s. visionärt. 
l.xempel på visionära tankar kan vara nya kurser 
och utbildningar, filmer i rckryteringssyfte och 
samarbeten på kommande Carnpus. 

i\ ndra saker som fördes Irurn var visionära 
diskussinnsgrupper på lärarmöten. 
Iöreläsningsserie på MHM för lärare och 
intresserad allmänhet samt visionär bruinstorming i 
i nstrumentgrupper. 

Nämnderna bin av l JN gr.:, i uppdrag all bidra med 
visionära tankar. 

Urs/ut: 
l JN ger utbildningslcdningcn i delegation att ta 
nödvändiga beslut under sommaruppehållet (t.0.111. 
29 augusti 2021 ). 
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Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor. 

Övriga ärenden 

- -•••••-•r• -•••-- -•••--• - -••-·~---•- - •••~- • ----------------~-•••-•-• 
Mötets avslutande Ordförande Daniel I Ijorth avslutade mötet. 

Ola Ellcström 

Justeras 
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