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ÄRENDEN 

Inga ärenden 

IN FORMATION/DISKUSSION 

1. Utvärdering, åk 1-5 

2. Ekonomiutbildning 

3. Kandidatutbildning i 
m usi kprod u ktion 

CaGu går sammanfattningsvis igenom utvärderingen för 
åk 1-5. Diskussion kring utvärderingarna och dess 
innehåll. 

Ekonomiutbildningen skjuts upp till nästa UN då vi 
samtidigt filmar genomgången så att den finns tillgänglig 
inför nya ledamöter. 

För 11/2 år sedan diskuterades nya visioner och 
inriktningar på MHM (ML+ MuKy). Diskussionen gällde 
att utöka ML's ettåriga Musikproduktion till en 
kandidatutbildning eftersom den är väldigt välsökt. På 
MuKy finns en ettåring sing/song-utbildning som också är 
populär. Utbildningsledningen {UL) kom överens med 
MuKy att ML gör om Muproducent-kursen och MuKy gör 
om Singsong-kursen till vars ett kandidatprogram. JoBa 
fick i uppdrag att ta fram en struktur för en 
kandidatutbildning i Musikproduktion vilket han nu har 
gjort. UN behöver ta ställning till hur vi vill gå vidare med 
detta spår, det finns olika alternativ; 
1. Göra om kursen till en kandidatutbildning inom 
musikpedagogik med inriktning i musikproduktion. 
Möjligt att därefter söka en KPU-utbildning och få en 
lärarexamen. 
2.Fortsätta med vår ettåriga utbildning och bygga på den 
med en fortsättningskurs. 
Det blir mer jobb med alt. 1 än 2, men det kan vara viktigt 
för de som går utbildningen att de får en examen. 
3.Tidigare spår, att vi gör en inriktning inom Gy 
utbildningen som är inom musikproduktion. 
Vidare behöver också diskuteras hur vi hanterar en 
ökning av studenter om vi skulle utveckla 
musikproduktionen, både i förhållande till lärare och 
utrustning, studios m.m. 
MaFr önskar att UN får ett underlag till nästa möte med 
för och emot de olika alternativen för att veta vad vi ska 
ta ställning till. 
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4. Canvas MaFr's uppfattning är att det går mycket bra med 
implementeringen av Canvas. Önskvärt att få in 
förbättringsförslag från studenterna för att kunna göra 
det ännu bättre. 

ÖVRIGT 

1. Konferens Samordningsgruppen för praktiknära skolforskning vid 
Lunds universitet anordnar ULF Bazar den 14/10 2021 kl 
13-17 på uppdrag av ULF-projektet i Uppsala. Denna gång 
består bazaren av Zoomseminarier om åtta praktiknära 
skolforskningsprojekt. Zoom-adress: LU Zoom meeting: 
https ://1 u-se. zoom. us/j/ 4129550095 
Mhm har tre projekt på gång som kommer att 
presenteras under dagen: 
AnHn, Den digitala eleven 
MaTu, Konstnärligt, personligt, musikaliskt uttryck 
AdTi, lnkludering, inflytande och delaktighet 

Mötet avslutades 

Vid protokollet 
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