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Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd 
 

Närvarande ledamöter:  
Julia Ekström   Studeranderepresentant 
Annika Fredriksson  Lärare, suppleant 
Daniel Hjorth   Lärare, ordförande 
Ann-Sofi Härstedt  Lärare 
Peter Nilsson   Lärare 

 
Övriga: 
Ola Elleström   Mötessekreterare 
Mattias Hjorth   Utbildningschef, föredragande 
Lars Härstedt Salmonson Utbildningschef, föredragande 
 
Frånvarande: 
Marika Fältskog  Lärare 

           Gustav Melander  Lärare 
 

Nr 
  

Ärende etc. Beslut, diskussion etc. 

1 Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna. 
 

2 Justeringsperson. Till justeringsperson utsågs Peter Nilsson. 
 

3 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes enligt utskick. Ann-
Sofi Härstedt anmälde ett övrigt ärende (§ 10). 
 

4   Föregående protokoll Musiker- och kyrkomu-   
  sikerutbildningarnas utbildningsnämnd, 24/11 
  

Ännu inte justerat. 

5 Föregående protokoll Institutionsstyrelsen, 1/12 
 

Ännu inte justerat. 

6 Protokoll från jämlikhetsnämnden 
 

Ledamöter utsedda vid IS 1/12, men inga   
protokoll ännu. 
 

7 Studeranderepresentant informerar Jenny-Anne Fåglefelt är ny studeranderepresentant 
i UN från och med VT22. 
 
Statusuppdatering gällande tidigare ärenden 
gjordes. Mattias Hjorth har tankar kring hur Musik 
som yrke kan göras mer relevant för 
kompositionsstudenter på kandidatprogrammet, 
men frågan är ännu inte i hamn. 
 
 
 



8 Information/meddelanden/diskussion 
 

- Mitt-terminskonferens, återkoppling 
- Juryinstruktion, tidplan för 

bedömningsarbete 
- Kursvärdering 
- Projektveckor, läsårsöversikt 

 

Mitt-terminskonferens, återkoppling: 
Mitterminskonferens hölls i november, framför allt 
gällande studenter på kandidatprogrammen. Syftet 
är att klargöra hur studiesituationen ser ut för 
studenterna och ifall det behövs extra resurser i 
form av exempelvis pedagogiskt stöd, mentorskap 
etc. 
 
Det finns olika synpunkter kring behovet av och 
formen för mitterminskonferens. Lärare har 
framfört att metoden att sitta och prata om enskilda 
studenter på detta sätt känns något daterad. Med 
tanke på exempelvis GDPR kan det hända att 
lärare inte vill dela med sig om så mycket och att 
konferensen då inte fyller sitt syfte. 
 
Däremot har inte någon av de närvarande UN-
ledamöterna hört något specifikt önskemål från 
lärarhåll om att helt ta bort mitterminskonferensen. 
 
Ett förslag som utbildningsledningen framförde 
var att inte lägga in mitterminskonferens i 
läsårsöversikten, och att i stället ha möten med 
nämnder och utbildningssamordnare vid behov. 
 
Juryinstruktion, tidplan för bedömningsarbete: 
Juryinstruktion för bedömning vid antagning till 
våra program finns beslutad 2018-12-12. Denna 
kommer gälla även vid antagningen MUSIKHT22. 
Vidare kommer dokumentet ”manual för 
bedömning av elektroniska arbetsprover”, som 
togs fram inför föregående antagningsomgång, att 
gälla även detta år. 
 
Tidplan för årets antagning presenterades, finns i 
LU BOX. 
 
Kursvärdering: 
En kursvärdering gällande instrumentalstudier (och 
motsvarande huvudämnen) kommer att skickas ut 
från kansliet gällande ramarna kring utbildningen, 
d.v.s. kursmål, kursplaner m.m.  
 
Utbildningen är skyldig att erbjuda studenter 
möjlighet att genomföra kursvärdering samt att 
återkoppling till studenterna sker efteråt. 
 
Projektveckor, läsårsöversikt: 
Underlaget för pågående läsår, 2021/22, delades ut 
för att väcka tankar om eventuella förändringar 
inför kommande läsår. Praktik för Ky-
utbildningarna vecka 14 saknas och bör finnas 
med. Ledamöterna uppmanades att fundera vidare 
kring läsårsöversikten, bland annat hur man kan 
undvika lokalbrist vid projektveckor som påtalades 
på föregående möte. 
 
 
 
 
 



9 Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor. - 

10 Övriga ärenden En ledamot lyfte frågan kring studenter som har 
svårigheter att genomföra viss undervisning p.g.a. 
funktionsvariationer, ångest m.m., både ifall det 
finns en av läkare ställd diagnos eller inte. Det 
skulle vara önskvärt med en tydlig policy vad 
lärares skyldighet är och hur man bemöter dessa 
situationer. 

Förslag framfördes om att ta upp frågan på ett 
lärarmöte, eventuellt i form av en case study. 

11 Mötets avslutande Ordförande Daniel Hjorth avslutade mötet. 

Ola Elleström 

Justeras 

LZA lf,·Jj <:» Peter Nilsson 



 


