KALLELSE
2020-03-18

INSTITUTIONSSTYRELSEN

Kallelse
Musikhögskolans institutionsstyrelse kallas till styrelsemöte onsdag 25 mars 2020 kl.
15.00 – 17.30 i X209.
Mötet börjar med fika och fortsätter en kvart senare med själva mötet.
Kallelser och protokoll finns även på www.mhm.lu.se.
Vid eventuellt förhinder kontaktar ordinarie ledamot suppleant i god tid.
Ola Elleström – mötessekreterare
Nr
§
1

Ärende, föredragande, bilagor

2

Justeringsperson.

3

Fastställande av dagordning.

4

MEDDELANDEN/INFORMATION

5

Förslag till beslut

Mötets öppnande.

a) Information från prefekt, Ann-Charlotte
Carlén

a) Information

b) Information från fakultetskansliet, Staffan
Storm (kl 16:30)

b) Information

PROTOKOLL
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll
2020-01-29, bilaga 5a
b) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky
2020-02-05

Ännu ej justerat, förhoppningsvis klart till mötet

c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML
2020-02-05, bilaga 5c
d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen
2020-01-22 och 2020-02-26, bilagor 5d1 och
5d2
e) Protokoll från Forskarutbildningsnämnden, 2020-03-04, bilaga 5e
6

Ärende 1: Reviderad utbildningsplan
Musikerutbildning folk- och världsmusik, 180
hp – kandidat. (Bilaga 6a och 6b)

Förslag till beslut:
Institutionsstyrelsen bifaller Förslag till
reviderad Utbildningsplan
Musikerutbildning folk- och världsmusik, 180 hp

– kandidat
7

Ärende 2: Förslag på handlingsgång för
utvärdering av Körcentrum Syds
inrättandeperiod 2018 – 2020 (Bilaga 7a, 7b,
7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h)

Förslag till beslut:
Institutionsstyrelsen tillstyrker förslaget av
handlingsgång gällande utvärdering av
Körcentrum Syds inrättandeperiod 2018–2020
som underlag för eventuellt ny inrättandeperiod
2021–2023

8

Ärende 3: Mål och handlingsplan för
arbetsmiljöarbetet vid MHM, förslag till beslut
(Bilaga 8a) samt
Handbok arbetsmiljöarbetet, delges (Bilaga
8b)

Förslag till beslut:
Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa bilagda
dokument - "Mål och handlingsplan för
arbetsmiljöarbetet vid Musikhögskolan i Malmö
2020" samt "Handbok för arbetsmiljöarbetet"

9

Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling,

10

Övriga ärenden

11

Kommande möten

6 maj, 4 juni

2

Sändlista
Ordinarie ledamöter
Ann-Charlotte Carlén, lärare,
ordförande
Conny Antonov, lärare
Maria Becker Gruvstedt, lärare
Lena Ekman Frisk, lärare
Björn-Tryggve Johansson,
lärare
Karin Johansson, lärare
Magnus Lindén, lärare
Adriana Di Lorenzo Tillborg,
doktorand
Åse Lugnér, TA-personal
Rebecka Lassbo, TA-personal
Fredrik Hagerberg,
studeranderepresentant
Sonja Spisska Enebjörn,
studeranderepresentant
Suppleanter
Mats Edén, lärare
Hans Hellsten, lärare
Elin Waileth Wikström,
lärare
Johan Antoni, TApersonal
Alexander Palmgren,
studeranderepresentant

Övriga
Håkan Andersson
Lars Andersson
Joakim Barfalk
Annette Bennvid
Erik Berndalen
Michael Edgerton
Ola Elleström
Sara Engblom
Magnus Ericsson
Mattias Frisk
Lennart Gruvstedt
Elisabeth Hamnede Melander
Daniel Hjorth
Mattias Hjorth
Anna Houmann
Ann-Sofi Härstedt

Övriga, fortsättning
Lars Härstedt Salmonsson
Anders Johnsson
Berth Lideberg
Eva Lundgren
Anna Lyrevik
Pär Moberg
Musikhögskolan DM - Receptionen
Musikhögskolan i Malmö - Studentkåren
Anders Rydlöv
Eva Saether
Karin Savatovic Thomasson
Staffan Storm
Jenny Svensson
Ove Torstensson
Hamidullah Turab
Samuli Örnströmer
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Conny Antonov
Lena Ekman Frisk

Björn-Tryggve Johansson
Karin Johansson
Adriana Di Lorenzo Tillborg
Sonja Spisska Enebjörn
Fredrik Hagerberg
Åse Lugnér

BILAGA 5A
Rektor
Lärare
Làrare
Lãrare
Lärare

Doktorand
Studeranderepresentant,
Studeranderepresentant,

ML
MU/KY

TA-personal

Övriga närvarande:
Ola Elleström
Annette Bennvid

Mötessekreterare

Jenny Svensson

Personalsamordnare ($ 6)

Frånvarande:
Maria Becker Gruvstedt
Magnus Lindén
Rebecka Lassbo

Làrare
Ldrare
TA-personal

Nr

1

2020-0t-29
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Närvarande ledamöter
Ann-Charlotte Carlén

STYR 20201289

Sammanträdesdatum

Ekonom ($ 4b)

Arende, ftiredragande, bilagor

Beslut. diskussion

1

Mötets öppnande.

Ordfürande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2

Justeringsperson.

Till justeringsperson utsågs Conny Antonov

J

Fastställande av dagordning.

Tillägg under övriga frågor: "Körcentrum Syd - utvärdering och kommande inrättandeperiod"

4

MEDD ELANDEN/TN FORMATION

I

a)

Information från prefekt, Ann-Charlotte Carlén

Rekryteringskommitté för utlysningen av en ny anställning som professor i komposition är tillsatt.
Samlokalis ering: F akultetsgemensam eftermiddag, 6
februari då några tänkbara placeringar kommer att presenteras.

Körcentrum Syd: Johan Antoni slutar som producent I
mars. 32 har sökt anställningen som producent och 5

gick vidare till intervju. Rekryteringen är snart klar.

b)

Bokslut 2019

b) Föredragande Annette Bennvid. 2019 års resultat landade på ett plps på knappt 3 miljoner, främst tack vare
ökade intäkter. För detaljer, se bilagor.
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LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö

PROTOKOLL

Institutionsstyrel sen

2020-ot-29

2

Sammanträdesdatum

Nr Ärende, bilagor

Föredragande, beslut

e

c)

Reflektioner från informationen från

KlA-konsult vid IS l9l2l8,bilaga 4a
(ppt) + ab

c) Information/diskussion. Se bilagor.
A-C Carlén füredrog ärendet och gav en bakgrund, vilka
kompetenser som krävs (kravprofi l, anställningsordning)
samt skillnaden mellan intern och extern rekrytering.
Grundanställningen är en anställning som universitetslektor med uppdrag som rektorþrefekt, vilket är ett krav
enligt LU:s anställningsordning. (Se bilaga om anställningsordnin g/arbetsordnin g).

5

PROTOKOLL
Protokollet lades

till

handlingarna.

b) Protokoll från Utbildningsnämnden,
Mu/Ky 2019-12-17, bilaga 5b

Protokollet lades

till

handlingarna.

c) Protokoll från Utbildningsnämnden
ML 2019-12-1 7, bilaga 5c

Protokollet lades

till

handlingarna.

d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen
2019-12-ll, bilaga 5d

Protokollet lades

till

handlingarna.

e) Protokoll från forskarutbildningsnämnden.

Inget nytt protokoll fiireligger

a) Föregående institutionsstyrelsprotokoll

2019-12-18, bilaga 5a

6

Arende l:
Rekrytering av ny prefekt
lan i Malmö,bilaga6b

till Musikhögsko-

Ordfiirande presenterade modeller für arbetsgång och
process kring att ta fram kandidater till en ny rektorþrefekt. Det gjordes en genomgång av de regelverk som
styr hanteringen.
Ordfürande presenterade nytt ftirslag till kravprofil på
mötet. Vidare diskuterades sammansättning av en rekryteringskommitté (eller motsvarande organ).

Efter diskussion kring process och uppdatering av kravprofi len beslutade institutionsstyrelsen att:
Undersöka möjligheten att utlysa en anställning
som universitetslektor med prefektuppdrag ftir
en period om tre år med möjlighet att väljas lor
ytterligare perioder.
Rekryteringskommittén füreslås i detta ärende
bestå av sex till sju personer.
en institutionsfüreträdare med ledningsan-

-

-

.

.
o

svar,
en ledamot i lärarforslagsnämnden,
en lärare från erundutbildningen,

g{

,44þ
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LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö

PROTOKOLL

Instituti onsstyrel sen

2020-ot-29

Nr Ärende, bilagor

3

Sammanträdesdatum

Föredragande, beslut

e

.
.
.
o

en disputerad lärare,

enstuderanderepresentant,
en representant ftir övrig personal,
eventuellt en representant från Musikhögskolans valberedning.

Institutionsstyrelsen beslutade att
uppdra åt prefekt att tillsammans med Musikhögskolans ledningsgrupp foreslå ledamöter i en
rekryteringskommitté.
Institutionsstyrelsen ställde sig i princip bakom füreslagen kravprofil men var inte helt enig när det gällde formuleringar som specificerade kravnivåer inom "musik",

"utbildning" och "universitet".
Institutionsstyrelsen beslutade att
uppdra åt prefekt tillsammans med Musikhögskolans ledningsgrupp attta fram ett ftirslag på
kravprofil med utgångspunkt i det forslag som
presenterades på institutionsstyrelsens möte den

29 januari2020.
likheVArbetsmilj ö/Hållbar utveckling.

7

Jäm

8

Övriga ärenden.

Byte av mötesdatum: Planerat IS onsdagen 3 juni flyttas
till torsdagen 4 juni kI.15.00.
Körcentrum Syd - utvärdering och kommande inrättandeperiod: En utvärdering av KCS:s innevarande period
kommer att ske och ligga till grund fiir beslutande av ny
period som inleds 1112021. Institutionsstyrelsen uppdrog åt Lena Ekman Frisk och Ann-Charlotte Carlén att
utse en person som kan utvärdera KCS:s verksamhet under pågående inrättandeperiod.

25 mars,6 maj,4 juni

Kommande möten

9

vid

Ola Elleström

Justerat

d*-ø/"î"¿r#e
Carlén
Ann-Charlotte
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AntoLov
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FÖRSLAG TILL KRAVPROFIL

Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten i Malmö, Musikhögskolan i Malmö
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten.
Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår
strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Konstnärliga fakulteten i Malmö utgör en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av
Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan samt våra centrumbildningar Inter Arts Center
och Körcentrum Syd. Konstnärliga fakultetens verksamhet visar sig i olika publika aktiviteter såsom
utställningar, konserter, föreställningar och seminarier. De internationella relationerna är många och
präglar vår verksamhet vilket skapar en spännande och kreativ miljö. Vid konstnärliga fakulteten finns
kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, en lärarutbildning i musik samt
ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning på det
konstnärliga området.
Vid Musikhögskolan utbildas musiker, kyrkomusiker och musiklärare. Dessutom ges forskarutbildning i
musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik, samt fristående kurser. Musikhögskolan samverkar
med det omgivande musik- och kultursamhället. Musikhögskolan är en relativt stor arbetsplats med ca
200 anställda och 800 studerande.

Rektor/prefekt vid Musikhögskolan i Malmö, med anställning som
universitetslektor
Musikhögskolan i Malmö söker en ny rektor/prefekt. Uppdraget som rektor/prefekt är på tre år.
Den första mandatperioden startar 2021-01-01 och avslutas 2023-12-31. Efter första
mandatperiodens slut sker ett formellt val, av institutionens anställda, som möjliggör ytterligare
perioder. Rektor/prefekt utses av fakultetens dekan. För uppdraget krävs en anställning som
universitetslektor. Anställningen som universitetslektor är en tillsvidareanställning, medan
uppdraget som rektor/prefekt är tidsbegränsat.
Om du redan är anställd vid Musikhögskolan i Malmö, är villig att åta dig uppdraget som
rektor/prefekt samt har de kvalifikationer som krävs är du givetvis välkommen med din
ansökan.
Diarienummer: PA 2020/452
Ämne
Ämnet för anställningen bör ligga inom området Musik alternativt Musikpedagogik.
Arbetsuppgifter
Rektorn/prefekten är Musikhögskolans chef. Rektorn/prefekten ska verka för att forskning och
utbildning bedrivs med hög kvalitet inom institutionens verksamhet och verka för att främja
institutionens samverkan med det omgivande samhället. Rektorn/prefekten företräder
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institutionen inom och utom universitetet.
Rektorn/prefekten ansvarar för institutionens löpande verksamhet och ska säkra att
verksamheten bedrivs i enlighet med lag och förordning, kollektivavtal och andra avtal samt
därmed säkerställa korrekt myndighetsutövning och att arbetsgivaransvaret upprätthålls.
Rektorn/prefekten har i övrigt de beslutsbefogenheter som institutionsstyrelsen och
fakultetsstyrelsen delegerat.
Rektorn/prefekten leder och utvecklar institutionen med utgångspunkt i Lunds universitets och
Konstnärliga fakultetens styrdokument. I uppdraget ingår att ha ett övergripande ansvar för det
strategiska arbetet i verksamheten, dess ekonomi, personal, studenter och arbetsmiljö.
Rektorn/prefekten är ordförande i Musikhögskolans Institutionsstyrelse och leder verksamheten
tillsammans med utbildningschefer och administrativ chef. Det finns en möjlighet att utse en
biträdande rektor/prefekt som kan ansvara för överenskomna delar av uppdraget.
En viktig uppgift för rektorn/prefekten är att i samarbete med fakultetsledningen och de andra
två institutionerna leda arbetet mot en samlokalisering av fakultetens tre konstnärliga högskolor
i ett gemensamt campus.
Exempel på övriga arbetsuppgifter
- arbetsrättsliga frågor och ansvar för anställningar av olika slag,
- arbetsledning och närmsta chef för utbildningscheferna, administrativ chef, ämnesansvariga
inom forskarutbildningarna,
- ordförande och ledamot i andra styrelser och arbetsgrupper, såsom Lokala skyddskommittén,
Sveriges Musikhögskolors rektorsgrupp, ANMA (nordiskt nätverk för rektorer m fl.) och AEC
(europeiskt nätverk för rektorer m fl.),
- representera Musikhögskolan i olika interna och externa sammanhang,
- övergripande ekonomiarbete för institutionen inkl. budgetprognoser och uppföljning i samråd
med ekonomerna, utbildningarna och fakulteten,
En stor del av de dagliga arbetsuppgifterna är av administrativ karaktär.
Vid Musikhögskolan finns funktioner som ger tekniskt och administrativt stöd inom olika
områden som bibliotek, ekonomi, HR, IT, schema, service, information och internationalisering.
De leds av den administrativa chefen.
Behörighet
För uppdraget som rektor/prefekt krävs att Du har:
-

erfarenhet från ledningsuppdrag inom musikutbildning,
haft ett ansvar för ekonomi och personal,
vana att hantera en verksamhet i utveckling,
mycket god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt på svenska och
engelska.

Arbetet kräver att du är lyhörd och har integritet. Du ska ha kunskaper om vad det innebär att
leda och verka inom de ramar som en myndighet har att förhålla sig till.
Enligt Lunds universitets arbetsordning ska rektorn/prefekten vara en vetenskapligt eller
konstnärligt kompetent lärare.
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Behörighet för anställning som lärare finns angivna i Lunds universitets anställningsordning
https://rektor.blogg.lu.se/files/2019/06/Anstallningsordning_2019.pdf
Vi söker Dig som har vetenskaplig och eller konstnärlig skicklighet motsvarande
behörighetskraven för en lektorsanställning.
För anställning som universitetslektor krävs att Du har:
- visat pedagogisk skicklighet,
- avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskaplig och/eller konstnärlig
kompetens,
- visat vetenskaplig och eller konstnärlig skicklighet,
- någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens
ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,
- högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller ha motsvarande kunskaper.
Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer störst vikt att läggas vid dina ledaregenskaper, vilket innebär att stor
vikt läggs vid din förmåga att leda och utveckla verksamhet inom musikutbildning. Särskilt
meriterande är erfarenhet av ledningsuppdrag inom universitet eller högskola.
Vidare bedöms din kunskap och förmåga att driva utveckling av musiklärarutbildning och
musikerutbildning, med tillhörande forskarutbildningar inom konstnärlig forskning i musik och
musikpedagogik.
Stor vikt läggs vid den pedagogiska förmågan, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla
och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande
undervisningsmetoder.
Stor vikt läggs också vid bedömning av vetenskaplig/konstnärlig skicklighet, vilket innebär god
nationell och internationell nivå som forskare eller som konstnärlig utövare/forskare, där kravet
på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och
tradition.
Vidare bedöms förmåga att delta i handledning av studerande vid konstnärliga utbildningar till
konstnärlig självständighet och/eller doktorander i studier till doktorsexamen.
Du är visionär men samtidigt van att arbeta utifrån fattade beslut. Du har ett brett nätverk och
god branschkännedom inom området, samt god förmåga att samverka med det omgivande
samhället och att informera om verksamheten.
Vidare lägger vi stor vikt vid mycket god samarbetsförmåga, förmåga att lyssna, kommunicera
och bygga relationer, samt förmåga att skapa förtroende och engagemang. Personlig lämplighet
som drivkraft och självständighet samt mycket god förmåga att planera och strukturera arbetet
är också viktigt.
Hänsyn kommer att tas till hur du genom din erfarenhet och kompetens, inom de beskrivna
arbetsuppgifterna samt områden relevanta för ämnet, kan bedömas leda, stärka och komplettera
institutionens strategiska utveckling.
Vid ansökan ska den akademiska meritportföljen användas, se länk nedan. Ladda upp dina
handlingar som PDF-filer i rekryteringssystemet.
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Verksamhetsberättelse 2019
Körcentrum Syd
Musikhögskolan i Malmö
Lunds universitet
Inledning
Nedanstående verksamhetsberättelse för år 2019 i Körcentrum Syd har fastställts av Körcentrum
Syds styrelse, 2020-02-03.
Körcentrum Syd är en centrumbildning inrättad av Lunds Universitet tillhörande
Musikhögskolan i Malmö. I Körcentrum Syds styrelse är följande institutioner representerade:
Lunds Universitet med Musikhögskolan i Malmö och Odeum, Musik i Syd, Lars-Erik
Larssongymnasiet samt Svenska kyrkan. Körcentrum Syd har sedan starten 2008 gjort stora
insatser för att utveckla körlivet i den södra regionen. Satsningen ligger på de tre fokusområdena:
utbildning, forskning och utvecklingsprojekt.

UTBILDNING
Seminarier
Körcentrum Syd fortsatte med sin sedvanliga seminarieserie under 2019 dit både
körledarstudenter, yrkesverksamma körledare och övriga intresserade bjöds in.
31/1 Johan Bergman:
28/2 Gullan Bornemark:
28/6 Pia Bygdéus:

Att leda gospelkör.
Smakprov ur min repertoar.
Att vara i komplexiteten – hur vi som körledare skapar mening,
metoder och flerspråkighet.
15/8 Susanne Carlström: Anti-Aging för rösten – behåll sångrösten vital livet ut.
16/8 Ulrika Emanuelsson: Presentation av mina kompositioner.
3/10 Gunilla Frödén:
Dirigering och sångteknik i kör.
18/10 Ilze Stala Stegö, Karin Johansson och Marie Cronqvist:
Samtid och framtid – körmusikens roll. Seminarium inom
körledarkonventet/Lunds kördagar 18 – 20 oktober.
16/10 Katarina Henrysson Workshop. Samarrangemang med Bilda.
21/11 Zeze Chevitarese Brasiliansk körmusik.

Kurser i grundläggande notläsning för körsångare
Under hösten 2019 arrangerade Körcentrum Syd, i samarbete med Sensus, en kurs i grundläggande
notläsning med Erik Berndalen som lärare. Kursen gavs även under våren 2018. Kurserna är ett
direkt resultat av förslagen som framkom under 2017 års hearing. Cirka 30 deltagare gick kursen.
Programutbildning och fristående kurser
På Musikhögskolan i Malmö erbjuds studenter inom gymnasielärarutbildningen flera möjligheter
att välja fördjupnings- och tillvalskurser med körinriktning. Flera fristående kurser annonserades
under våren med start hösten 2019, bl.a. kurser i Kördirigering, Körsång/vokalensemble, Damkör,
och Barn- och ungdomskörmetodik. Studenterna i de olika utbildningarna medverkade i olika
evenemang som Körcentrum Syd organiserar. Vid Odeum i Lund gavs under 2019 också några
fristående kurser med körinriktning.
Musikhögskolans Flickkör
Ansvaret för Musikhögskolans Flickkör togs 2018 över av Kulturskolan i Malmö. Körcentrum Syd
har under 2019 bidragit med ekonomiskt stöd och mentorssamtal enligt underskrivet
samarbetsavtal.
Sommarkurser i kördirigering
De nationella dirigent- och körledarkurserna ägde rum 12 - 18 augusti 2019 och gick därmed in på
sitt tolfte år i Malmö. Kurserna hölls på Musikhögskolan i Malmö. Årets nyhet var en kurs i Antiaging för rösten med Susanne Carlström som lärare. Kursen var en del av det ordinarie
kursutbudet, och tillkom på initiativ från vår nya samarbetspartner Sensus riksförbund. Dirigentoch körledarkurserna i sin helhet arrangeras av Körcentrum Syd och Sveriges Körförbund som har
ett delat ägarskap. Medarrangörer är Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen Sveriges
Körledare, UNGiKÖR, Musik i Syd, Sensus riksförbund och Musikhögskolan i Malmö.
Körcentrum Syds föreståndare ingår i ledningsgruppen och håller regelbunden kontakt med
representanter för de nationella körförbunden.
2019 års lärare och kursspår:
● Kurs A (grundnivå): Agneta Sköld
● Kurs B (fortsättningsnivå): Mats Nilsson
● Kurs C (avancerad nivå): Erik Westberg
● Kurs D (barnkörledning): Petter Ekberg
● Kurs E (Anti-aging för rösten): Susanne Carlström
● Kurs K (komposition och arrangering): Claes-Bertil Nilsson och Ulrika Emanuelsson

UTVECKLINGSPROJEKT
Lund Contemporary 2019
9 februari 2019 arrangerade Körcentrum Syd i samarbete med Palaestra et Odeum en
samproduktion inom ramen för Lund Contemporary 2019. Arrangemanget utgjordes av en konsert
med titeln 9-9-9 där nio nya kompositioner, de flesta framtagna genom Körcentrum Syds
kompositionsprojekt, framfördes inför publik av nio körer. Konserten ägde rum i
Allhelgonakyrkan i Lund och följdes upp av en eftersits på Grand Hotel dit samtliga körer och
musiker bjöds in.
Kompositionsprojekt - Samverkan med komponister
Sedan starten 2014 har Körcentrum Syds kompositionsprojekt resulterat i 18 nyskrivna körverk.
Kompositionerna har framförts inför storpublik, flera har getts ut på förlag och blivit en självklar
del i körers repertoar. 2019 vände sig Körcentrum Syd direkt till komponister som är intressanta,
aktuella och kompetenta nog att bidra med hög kvalitet och framåtrörelse inom körmusikens
repertoar. Körcentrum Syd gick in med 60 000 kronor för att stödja tre olika projekt. Körcentrum
Syd prövade 2019 en ny modell för kompositionsprojekt och tre olika ansökningar gjordes hos
Kulturrådet av komponisterna själva med Körcentrum Syds stöd på 20 000 vardera inräknat i
projekten. Alla dessa tre fick avslag, men Körcentrum Syd hittade sedan andra former att
samarbeta med två av de tre komponisterna: Anna-Lena Laurin och Jörgen Dafgård. Jörgen
Dafgård skriver ett nytt verk för Petri Sångare och cellisten Mattias Rodrick. Dirigent är Alexander
Einarsson. Verket har titeln "Kosmisk moder", där texten är en dikt med samma titel av Erik
Lindegren som publicerades i diktsamlingen Sviter 1947. Anna-Lena Laurin kommer att skriva ett
verk för Lunds Vokalensemble under ledning av Martin Arpåker. Deras verk ska uruppföras 6
februari 2021.
Återstående 20 000 kronor beslutade Körcentrum Syd hösten 2019 att bevilja Adolf Fredriks
Flickkör, Stockholm, och kompositören Maria Lithell Flyg medel för ett kompositionsprojekt med
text av Karin Boye. Adolf Fredriks Flickkör dirigeras av Fredrik Winberg. Alla dessa tre verk
kommer därmed att medverka vid Körcentrum Syds nästa körkonsert inom ramen för Lund
Contemporary, lördag 6 februari 2021 i Allhelgonakyrkan i Lund.
Vocal Club Syd
Vocal Club Syd är ett vokalgruppsprojekt med syfte att utveckla vokalgruppslivet i södra Sverige.
Avtal är skrivet mellan Körcentrum Syd, Musik i Syd och vokalgruppen Krita. Vokalgruppen Krita
genomförde ett vokalgruppsevenemang i Kristianstad lördag 16 november 2019, där ytterligare
två grupper framträdde.

Utgivning
Bo Ejeby förlag har fortsatt erbjudits möjligheten att ge ut de nya verk Körcentrum Syd har tagit
fram. De senaste verken som gavs ut var Henrik Dahlgrens Hymn och Linda Alexanderssons
April och tystnad.
Nordiska Ungdomskören
Körcentrum Syd har under 2019 tillsammans med samarbetspartners planerat kursen Nordiska
Ungdomskören. Kursen är tänkt att vara sökbar för ungdomar i åldrarna 16 till 25 år och som bor
i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island samt på Grönland, Färöarna och Åland. Kursen är
tänkt att äga rum på Lunds kulturskola samt Palaestra et Odeum i Lund (Lunds universitet).
Nordiska Ungdomskören ska verka tillsammans med Nordiska Ungdomsorkestern under en vecka
(den ena av orkesterns två veckor) och slutmålet för veckan är en stor gemensam konsert med ett
större klassiskt verk för kör och orkester. Nordiska Ungdomskören sätter fokus på kvalitativ och
utvecklande körmusik som instuderas och framförs under ledning av kända svenska och nordiska
namn inom kördirigering. Genom kursen kommer ungdomarna att få ta del av en inspirerande
repertoar som under ledning av kursens lärare repeteras och slutligen framförs under en större
konsert på Konserthuset Malmö Live. Fortsatt planering och bidragsansökningar sker under 2020.
Körledarstudenter på körledarkonvent
Körcentrum Syd bekostade konventavgift för sex körledarstudenter från Musikhögskolan i Malmö
till körledarkonventet i Lund 18 - 20 oktober 2019. Målet var att körledarstudenterna ska kunna
dra nytta av de fördelar som körledarkonventet genererar i fråga om nätverksbyggande,
idéuppsamling och inspiration. Konventet utgör en chans för de unga studenterna att närma sig sin
arbetsmarknad på ett sätt som inget annat sammanhang kan erbjuda. En viktig aspekt är även
utbytet av idéer och tankar mellan olika generationer. De äldre körledare som ofta deltar på
konventet behöver få inspiration genom mötet med de yngre körledarna.

FORSKNING
Föreläsningar
Körcentrum Syd samarbetade med Sveriges Körförbund som arrangerar konferensen Nordklang i
Helsingborg 26 - 29 juni 2019. Där bidrog Körcentrum Syd med en föreläsning med Pia Bygdéus:
Att vara i komplexiteten – hur vi som körledare skapar mening, metoder och flerspråkighet. Ett
forskarteam från Danmark, Norge och Sverige har genomfört en studie över körledarutbildningar
i Skandinavien och genomför just nu en kvantitativ studie om hur dirigenter ser på olika färdigheter
som ingår i ledarrollen och komplexiteten i att allt ska hanteras samtidigt. Från Sverige är det Pia
Bygdéus som ingår i detta team. Hon är universitetslektor vid Linnéuniversitetet med södra
Sverige som bas, och hon presenterade resultaten från studien - Nordic Choral Conductor
Education - på Nordklang i Helsingborg 28 juni 2019.

ÖVRIGT
Omvärldskontakter
Körledarkonvent
Körcentrum Syd fanns representerat på det årliga körledarkonventet, arrangerat av Föreningen
Sveriges Körledare. 2019 års konvent gavs i samband med Kördagar i Lund 18 - 20 oktober
2019.
Samarbeten
Körcentrum Syd samarbetade med Helsingborgs körfestival genom att marknadsföra festivalen i
nyhetsbrevet och på hemsidan.
Körcentrum Syd var medarrangör till Lunds vokalensembles julkonsert 7 december genom att
låna ut vår ljusanläggning.
Grafisk profil
Körcentrum Syd planerar att fortsätta använda sin egen logotyp i väntan på att Lunds universitets
avdelning för grafisk profil ska komma med nya riktlinjer.
Marknadsföring
Under 2019 producerades en ny informationsfolder om Körcentrum Syd, i syfte att alltid ha ett
informativt och attraktivt material att dela ut i samband med evenemang där Körcentrum Syd finns
med.
Hemsidan
Körcentrum Syds hemsida, www.korcentrumsyd.lu.se, är en del av Lunds universitets
Drupallösning vilket innebär att innehållet följer universitetets riktlinjer gällande design och
presentation.
Organisatorisk placering
Körcentrum Syd som centrumbildning var under 2019 fortsatt placerad under Musikhögskolan i
Malmö.
Nyhetsbrev
Körcentrum Syds nyhetsbrev planeras gavs ut åtta gånger under 2019. Nyhetsbrevet har 525
prenumeranter.

Styrelsen för Körcentrum Syd
Styrelsesammansättning
Körcentrum Syds styrelse bestod 2019 av åtta ledamöter med följande sammansättning: AnnCharlotte Carlén (Ordförande), Lena Ekman Frisk (föredragande), Johan Antoni (sekreterare),
Karin Johansson (Musikhögskolan i Malmö), Staffan Paulson (Lars-Erik Larsson-gymnasiet),
Cecilia Martin-Löf (Odeum), Gerd Román-Hall (Musik i Syd) samt Johan-Magnus Sjöberg
(Svenska kyrkan). Studentrepresentant var Sanna Vässmar som senare ersattes av Veronika
Zadera. För detaljerade regler kring styrelsens sammansättning och uppdrag hänvisas till
Körcentrum
Syds
föreskrifter
som
finns
på
www.korcentrumsyd.lu.se.
Budget
Körcentrum Syd fortsatte under 2019 att regelbundet söka externa medel för att finansiera i
huvudsak utvecklingsprojekt.
Personal
Producent Johan Antoni har fortsatt haft en anställningsgrad om 50%. Perioden 21 januari-31
december arbetade han även som projektledare för Musikhögskolans symfoniorkester på deltid
(50%).
Ekonomisk redovisning 2019
Körcentrum Syds ingående parter medfinansierade en avsevärd del av verksamheten i form av
tjänster, administration, producentskap, utlåning av lokaler, instrumentalister, orkestrar m.m. Det
samlade beloppet har varit omöjligt att exakt ange, men uppskattas till minst fem miljoner kronor.
Körcentrum Syd gjorde 2018 ett överskott 2018 på 48 tkr. Körcentrum Syd gick in i 2019 med ett
samlat myndighetskapital på 0 kr. Vid årets slut hade Körcentrum Syd ett underskott på 50 tkr.
___________________________________________________________________
Lena Ekman Frisk
Föreståndare
Körcentrum Syd

2020-02-03

Verksamhetsplan 2020
Körcentrum Syd
Musikhögskolan i Malmö
Lunds universitet
Inledning
Nedanstående verksamhetsplan för år 2020 har fastställts av Körcentrum Syds styrelse,
2020-02-03.
Körcentrum Syd är en centrumbildning inrättad av Lunds Universitet tillhörande
Musikhögskolan i Malmö. I Körcentrum Syds styrelse är följande institutioner representerade:
Lunds Universitet med Musikhögskolan i Malmö och Odeum, Musik i Syd, Lars-Erik Larssongymnasiet samt Svenska kyrkan. Körcentrum Syd har sedan starten 2008 gjort stora insatser för
att utveckla körlivet i den södra regionen. Satsningen ligger på de tre fokusområdena: utbildning,
utvecklingsprojekt och forskning.

UTBILDNING
Seminarier
Körcentrum Syd fortsätter med sin sedvanliga seminarieserie under 2020 dit både
körledarstudenter, yrkesverksamma körledare och övriga intresserade inbjuds.
17/1
1/2
8/2
19/3
4/4
13/5
Maj

Vocal Club Syd, Mejeriet i Lund.
Medverkande vokalgrupper: Krita, Jättekvarteten Finn och Malva.
Gospelfest – Isaac Cates, Zeke Locke www.gospelfest.se.
Workshop i röstteknik för körsångare med Eva Hallberg och Luiz Tenaglia.
Barn vill sjunga med bl a Gunnel Fagius.
Workshop för vokalgruppssångare. Lärare: Medlemmar ur Vokalgruppen Krita.
Evenemanget kopplas ihop med Vocal Club Syd på Folk & Rock i Malmö samma
kväll.
Kompositionsseminarium med Michael Edgerton.
Workshop med vokalgruppen Touché.

Kurser i grundläggande notläsning för körsångare
Under våren 2020 planerar Körcentrum Syd, i samarbete med Sensus, att erbjuda kurs för
körsångare i grundläggande notläsning. Kursen gavs även under hösten 2019. Kurserna är ett
direkt resultat av förslagen som framkom under 2017 års hearing. Körcentrum Syd och Sensus
planerar även att ge en fortsättningskurs på högre nivå under våren 2020 med Erik Berndalen
som lärare.

Barn vill sjunga
Körcentrum Syd planerar att samarbeta med Sensus i kursen "Barn vill sjunga", en kurs riktad till
lågstadie- och förskolelärare i regionen med syfte att bygga intresse och kompetens för sång för
små barn. Kurskonceptet är ett färdigutvecklat upplägg, som tidigare arrangerats av Sensus på
flera platser i landet. Körcentrum Syd ser ett stort behov av denna typ av satsning i
Skåneregionen och är helt säkra på att erbjudandet av en sådan kurs faller i god jord bland
regionens lågstadie- och förskolelärare. Körcentrum Syd erbjuder lokaler, administration samt
marknadsföring.
Programutbildning och fristående kurser
På Musikhögskolan i Malmö erbjuds studenter inom gymnasielärarutbildningen flera möjligheter
att välja fördjupnings- och tillvalskurser med körinriktning. Flera fristående kurser annonseras
under våren med start hösten 2020, bl.a. kurser i Kördirigering, Körsång/vokalensemble,
Damkör, och Barn- och ungdomskörmetodik. Studenterna i de olika utbildningarna medverkar i
olika evenemang som Körcentrum Syd organiserar. Vid Odeum i Lund ges också några
fristående kurser med körinriktning.
Sommarkurser i kördirigering
De nationella dirigent- och körledarkurserna äger rum 10 - 16 augusti 2020 och går därmed in på
sitt trettonde år i Malmö. 2020 kommer kurserna att äga rum på Musikhögskolan i Malmö. Årets
nyheter är kurs Kurs J, körledning i jazz/pop/rockkör med Staffan Paulson och Kurs M, Sång
med yngre barn med Stina Abrahamsson som lärare. Årets avancerade kurs är en internationell
masterclass med Josep Vila i Casañas som ges i samarbete med Europa Cantat.
Dirigent- och körledarkurserna i sin helhet arrangeras av Körcentrum Syd som har huvudsakligt
ägarskap. Medarrangörer är Sveriges Körförbund, Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen
Sveriges Körledare, UNGiKÖR, Musik i Syd, Sensus riksförbund och Musikhögskolan i Malmö.
Körcentrum Syds föreståndare ingår i ledningsgruppen och håller regelbunden kontakt med
representanter för de nationella körförbunden.
2020 års lärare och kursspår:
● Kurs A (grundnivå): Mikael Wedar
● Kurs B (fortsättningsnivå): Mats Nilsson
● Kurs C (masterclass): Josep Vila i Casañas
● Kurs D (barnkörledning): Pelle Olofsson
● Kurs E (anti-aging för rösten): Susanne Carlström
● Kurs J (körledning i jazz/pop/rockkör): Staffan Paulson
● Kurs K (komposition och arrangering): Ulrika Emanuelsson
● Kurs L (Anti Aging): Susanne Carlström
● Kurs M (sång med yngre barn): Stina Abrahamsson

UTVECKLINGSPROJEKT
Ung Manskör
En publikation med temat Ung Manskör förväntas ges ut på Bo Ejeby förlag under 2020. Boken
har tillkommit genom utvecklingsmedel från Körcentrum Syd.
Kompositionsprojekt
Körcentrum Syd möjliggör för körer som vill samarbeta med kompositörer för att beställa ny
körmusik. Syftet är att underlätta för körer att få fram ny musik, att verka för att kompositörer av
körmusik får fler uppdrag samt att stimulera till samverkan mellan körer, kördirigenter och
kompositörer. För 2020 utlyser vi sammanlagt fem kompositionsprojekt under två teman:
Tema – Krafter i rörelse: Två verk för kör med eller utan instrument.
I samarbete med LU Futura och inom ramen för Lunds universitet Framtidsveckan.
Tema – Folksång: Tre verk för kör a cappella.
Verken som skrivs under temat Krafter i rörelse ska uruppföras vid konserten fredag 16/10 kl
12:00 inom ramen för Lund Choral Festival.
Alla de nyskrivna verken för 2019 och 2020 kommer att framföras inom ramen för Lund
Contemporary, lördag 6 februari 2021 i Allhelgonakyrkan i Lund.
Nordiska Ungdomskören
Körcentrum Syd söker medel genom Nordisk kulturfond för att starta och driva Nordiska
Ungdomskören. Arbetet planeras att påbörjas någon gång under 2020 och själva kören verkar
som en kurs under en veckolång projektperiod. Kursen är sökbar för ungdomar i åldrarna 16 till
25 år och som bor i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island samt på Grönland, Färöarna
och Åland. Kursen äger rum på Lunds kulturskola samt Palaestra et Odeum i Lund (Lunds
universitet).
Nordiska Ungdomskören ska verka tillsammans med Nordiska Ungdomsorkestern under en
vecka (den ena av orkesterns två veckor) och slutmålet för veckan är en stor gemensam konsert
med ett större klassiskt verk för kör och orkester. Nordiska Ungdomskören sätter fokus på
kvalitativ och utvecklande körmusik som instuderas och framförs under ledning av kända
svenska och nordiska namn inom kördirigering. Genom kursen kommer ungdomarna att få ta del
av en inspirerande repertoar som under ledning av kursens lärare repeteras och slutligen framförs
under en större konsert på Konserthuset Malmö Live.
Sammanställning av enkät
Vid seminariet 18 oktober under Föreningen Sveriges Körledares konvent i Lund gjordes en
enkät med de deltagande körledarna. Seminariet handlade om körlivets framtidsfrågor och under
våren 2020 ska resultaten av enkäten sammanställas med sikte på att presenteras vid nästa
körledarkonvent som äger rum i Uppsala oktober 2020.

FORSKNING
Inventering av körrelaterade examensarbeten
Under 2020 kommer Körcentrum Syd att inventera vilka examensarbeten och andra studier som
har gjorts i körrelaterade ämnen vid Musikhögskolan i Malmö. Detta ska resultera i en
sammanställning med länkar till nedladdningsbara dokument för att göra examensarbeten m.m.
lättillgängligt för den körintresserade allmänheten och för nuvarande studenter som söker
referenser för sina kommande studier.
Under hösten 2020 kommer Körcentrum Syd att initiera en ansökan gällande medel för en ny
gästprofessur i kör som är stationerad på Musikhögskolan i Malmö.

ÖVRIGT
Omvärldskontakter
Körledarkonvent
Körcentrum Syd kommer att finnas representerat på det årliga körledarkonventet, arrangerat av
Föreningen Sveriges Körledare. 2020 års konvent äger rum i Uppsala 9 – 11 oktober 2020.
Grafisk profil
Körcentrum Syd planerar att fortsätta använda sin egen logotyp i väntan på att Lunds universitets
avdelning för grafisk profil ska komma med nya riktlinjer.
Hemsidan
Körcentrum Syds hemsida, www.korcentrumsyd.lu.se, är en del av Lunds universitets
Drupallösning vilket innebär att innehållet följer universitetets riktlinjer gällande design och
presentation.
Organisatorisk placering
Körcentrum Syd som centrumbildning kommer fortsatt att vara placerad under Musikhögskolan i
Malmö.
Nyhetsbrev
Körcentrum Syds nyhetsbrev planeras att ges ut sex gånger under 2020.
Styrelsen för Körcentrum Syd
Styrelsesammansättning
Körcentrum Syds kommer under 2020 ledas av en styrelse med åtta ledamöter med följande
sammansättning: Ann-Charlotte Carlén (Ordförande), Lena Ekman Frisk (föredragande),
Producent (sekreterare), Karin Johansson (Musikhögskolan i Malmö), Staffan Paulson (Lars-Erik
Larsson-gymnasiet), Cecilia Martin-Löf (Odeum), Gerd Román-Hall (Musik i Syd) samt JohanMagnus Sjöberg (Svenska kyrkan). Studentrepresentant är Veronika Zadera. För detaljerade
regler kring styrelsens sammansättning och uppdrag hänvisas till Körcentrum Syds föreskrifter
som finns på www.korcentrumsyd.lu.se.

Utvärdering och ny inrättandeperiod
Under 2020 kommer en utvärdering av Körcentrum Syds verksamhet att genomföras. Denna
utvärdering ska ligga till grund för ett beslut i Musikhögskolans institutionsstyrelse om en ny
inrättandeperiod för Körcentrum Syd med start 2021-01-01. I samband med detta ska
Körcentrum Syds föreskrifter ses över. Institutionsstyrelsen förväntas hösten 2020 tillsätta en
valberedning som ska lämna förslag till en ny styrelse för Körcentrum Syd, som verkar under
den kommande inrättandeperioden.
Budget
Körcentrum Syd fortsätter att regelbundet söka externa medel för att finansiera i huvudsak
utvecklingsprojekt.
Personal
Producent Johan Antoni lämnar sin tjänst som producent 1 mars 2020. En ny producent förväntas
vara på plats vid övergången.
___________________________________________________________________
Lena Ekman Frisk
Föreståndare
Körcentrum Syd
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den 30/3 vilket är deadline för ändringar i kursplaner som
ska gälla t¡ll ht. Kursplanen är det juridiska dokumentet
som studenterna går efter när de undersöker vad som
ingår i en kurs, således är det av vikt att det finns en
överensstämmelse mellan delkursplan och kursplan.

2.

Förändring i ämnesfördjupningarna
arrfkomp, rytmik, kör, bil.2

UN beslutade att ämnesfördjupningarna omarbetas i
samråd med ämnesansvariga inför läsåret20/21, enligt
bilaga 2.

3.

Utökning av resurser i forskningens
kreativa genvägar med hänsyn till
U KA's utvärdering bil.3

UKÄ's bedömargrupp var i ML's självvärdering kritiska till

att de inom musikdelen inte kunde se studenternas
måluppfyllelse av vetenskapsteori i de självständiga
arbetena. Med anledning av det föreslår UL en
förstärkning av vetenskapsteori i den sista forskningsmetodikkursen Forskningens kreativa genvägar. Kursen
ligger i termin 9 och UL föreslår en ökning med 5 timmar
Kursledaren för UVK får också i uppdrag att undersöka
eventuel la föränd ringar i examensarbetets genomförande. UN b¡föll förslaget enligt bilaga 3.

INFORMATION & MEDDELANDEN

1". Uppföljning av UN uppdraget till
angående ny inriktning

UL

MaFr föreslår att det startas en arbetsgrupp där han är

sammankallande för att arbeta vidare på UL's förslag.
MaFr önskar att den Kulturskolepedagogstudent som går
på skolan och som har datorn som huvudinstrument
tillfrågas. Det är också önskvärt att JoBa samt en
representant från singersongwriter-utbildningen är med
arbetsgruppen. MaFr anser också att det vore intressant
att få med någon lärare från en förutbildning där denna
inriktning redan finns.
JoBa har redan besökt en hel del förutbildningar i Skåne
där denna inriktning finns, samt kommer under våren att
resa till USA för att göra studiebesök på Berkley där det
finns en färdig struktur för en EDI-utbildning.
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regeringen lämnat synpunkter och förslag på hur
regeringen skulle kunna agera. Regeringen föreslår nu
ett PM att sex och samlevnad samt undervisning kring
N P F, neu ropsykologiska fu n ktionsva riationer ska
förstärkas i alla lärarutbildningar. LU och ML kommer
gemensamt att svara på regeringens PM i mars
månad, Förstärkningen kring undervisningen om NPF är
ett viktigt område som redan idag ingår i
kursen Specialpedagogik på ML.
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Konstnärliga fakulteten

MUHG32, Distanskurs i musiklära och gehör 1, 7,5
högskolepoäng
Distance Course in Foundations of Music and Ear Training 1, 7.5
credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är granskad men ännu ej fastställd.

Allmänna uppgifter
Fristående kurs
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
• redovisa goda kunskaper i allmän musiklära
• redovisa grundläggande färdigheter i definierande av tonsteg och intervall
• redovisa grundläggande färdigheter i definierande av treklanger och dess
omvändningar
• redovisa grundläggande färdigheter i definierande av skalor i dur och moll
• redovisa färdigheter i definierande av grundläggande rytm

Kursens innehåll
• Musiklära: genomgång av den allmänna musiklärans olika moment, exempelvis
klaver och förtecken, notvärden och -namn, tonsteg, intervall, treklanger, duroch mollskala
• Gehör: övning i gehörets grundelement, t ex tonsteg, intervall, skalor, treklanger,
rytmer
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• Notläsning: att tyda en notbild och sjunga efter noter

Kursens genomförande
Undervisningen sker individuellt på distans.

Kursens examination
Kursen består av nio lektioner och en tentamen vid kursens slut. För att kunna gå
vidare till nästa lektion krävs godkänt resultat på test vid slutet av den förra lektionen.
Kursmålen examineras genom godkända resultat på samtliga lektionstest och genom
en summerande tentamen vid kursens slut.
Vid bedömning används något av betygen godkänd eller underkänd.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
Kursutvärdering
Utvärdering ska ske genom formativ (muntlig) utvärdering där resultatet direkt kan
påverka pågående undervisning och skapa dialog om lärande mellan lärare och
studerande samt en summativ utvärdering som genomförs efter avslutad kurs och ska
vara skriftlig. Resultatet av skriftlig utvärdering ska återkopplas till de studerande.
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Ansvaret för att
utvärdering kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och
synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs.
Kurslitteratur
Förtecknas enligt separat lista.
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Prov/moment för kursen MUHG32, Distanskurs i musiklära och gehör 1
Gäller från H20
2001 , 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Konstnärliga fakulteten

MUHF20, Rytmik i förskola och skola 2, 7,5 högskolepoäng
Eurythmics in Preschool and School 2, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är godkänd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen men ännu
ej fastställd.

Allmänna uppgifter
Fristående kurs
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande
• visa fördjupade kunskaper om rytmikpedagogik riktade till barn i förskola och
grundskola, 0-12 år
• fördjupat sin förmåga att planera och genomföra åldersrelevanta rytmiklektioner
och koppla dem till verksamhetens kunskapsmål
• kunna demonstrera sin förmåga att leda från instrument
• visa på förmåga att planera för hur musik och rörelse kan integreras i det övriga
pedagogiska arbetet
• kunna reflektera utifrån begreppet rytmik utifrån en tvärkonstnärlig kontext och
aktuell forskning

Kursens innehåll
• Rytmikteori och historik
• Rytmikmetodik för olika åldrar och skolformer
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•
•
•
•
•
•
•

Lektionsplaneringar
Sånger
Metrik (gehörsundervisning på golvet)
Redskapets och instrumentens roll i musikundervisningen
Rörelseimprovisationer, kommunikations- och samspelsövningar
Ämnesöverskridande, tematiskt och tvärkonstnärligt arbetssätt
Litteraturseminarium

Kursens genomförande
Undervisningen sker i grupp och genomförs i tre delar. Undervisningen har ett
formativt arbetssätt för att synliggöra studentens lärande under kursens gång.

Kursens examination
Kursmål 1 och 4 examineras genom gruppövningar och -uppgifter under lektionstid.
Kursmål 2 och 3 examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av en
lektionsplanering. Kursmål 5 examineras genom muntlig och skriftlig reflektion över
angiven kurslitteratur.

Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
Kursvärdering
Kursen utvärderas formativt och/eller summativt vid kursens slut. Övergripande frågor
kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala.
Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen
tillhanda och resultatet av utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig. Erfarenheter
och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs.
Litteratur
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan)
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Prov/moment för kursen MUHF20, Rytmik i förskola och skola 2
Gäller från V20
2002 Delprov 1, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2003 Delprov 2, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Konstnärliga fakulteten

MUHG15, Rytmik i förskola och skola, 7,5 högskolepoäng
Eurythmics in Preschool and School, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är granskad men ännu ej fastställd.

Allmänna uppgifter
Fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska

Kursens mål
Efter genomgången kurs skall den studerande:
• visa kunskaper om rytmikpedagogik riktade till barn i förskola och grundskola, 012 år
• kunna demonstrera sin förmåga att planera och genomföra åldersrelevanta
rytmiklektioner
• kunna ge förslag på hur musik och rörelse kan integreras i det övriga
pedagogiska arbetet
• kunna redogöra för begreppet rytmik

Kursens innehåll
•
•
•
•
•
•
•
•

Rytmikteori
Rytmikmetodik för olika åldrar och skolformer
Lektionsplaneringar
Sånger
Musikaliska begrepp
Rörelseimprovisationer, kommunikations- och samspelsövningar
Ämnesöverskridande och tematiskt arbetssätt
Litteraturseminarium
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Kursens genomförande
Undervisningen sker i grupp och genomförs i tre delar. Undervisningen har ett
formativt arbetssätt för att synliggöra studentens lärande under kursens gång.

Kursens examination
Kursmål 1 examineras genom gruppövningar och -uppgifter under lektionstid.
Kursmål 2 och 3 examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av en
lektionsplanering. Kursmål 4 examineras genom muntlig och skriftlig reflektion över
angiven kurslitteratur.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För betyget Godkänd på kursen ska den studerande ha uppnått kursmålen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
Kursutvärdering
Kursen utvärderas formativt och/eller summativt vid kursens slut. Övergripande frågor
kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala.
Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen
tillhanda och resultatet av utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig. Erfarenheter
och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs.
Kurslitteratur
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista
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Prov/moment för kursen MUHG15, Rytmik i förskola och skola
Gäller från H15
1501 Delprov 2, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1502 Delprov 1, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Ämnesdidaktik 3: Scenkonst
Kurskod:

KUSE34

Nivå:

G

Högskolepoäng:

7,5 hp

Beslutad av:
Språk:

Svenska

Engelsk titel:

Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande
− Visa kunskap om planering, organisation och ledning av scenkonstnärligt arbete med barn/unga från idé till färdig produktion
− Visa kunskap om dramaturgi, manusarbete, regi och scenografi
− Visa kunskap om didaktiska metoder och verktyg i ett processinriktat
arbete som utgår från deltagarnas intresse och idéer
− Kunna analysera och reflektera över hur ett konstnärligt förhållningssätt påverkar arbetssätt och kommunikation med barn/unga och det
omgivande samhället

Kursinnehåll
Kursen syftar till att studenterna ska utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter för att leda scenkonstnärligt arbete och för samverkan med andra konstarter och ämnesområden. Kursinnehåll:
− Metoder för planering, organisation och ledning av scenkonstnärlig produktion med- och för barn och unga
− Metoder för manusarbete och regi
− Praktiskt genomförande av moment i scenisk produktion för barn och
unga
− Diskussioner och samtal kring pedagogiska arbetssätt och kreativt ledarskap inom scenkonstnärligt arbete i ett didaktiskt perspektiv

Examination
− Praktisk redovisning av moment ur en scenkonstproduktion skapad i
samarbete med barn och unga
− Skriftlig rapport där studenten redogör för arbetsgången och processen
samt med utgångspunkt i kurslitteraturen problematiserar och förhåller sig till ett kreativt ledarskap, didaktiska metoder och verktyg i ett
processinriktat arbete som utgår från deltagarnas intresse och idéer
(individuell)

Betyg
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på kursen ska den studerande ha uppnått målen för varje ämne.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet
Särskild behörighet: 120 Hp eller motsvarande inom konst

Litteratur och övriga läromedel
Litteratur och övriga läromedel förtecknas på separate lista.

Kursvärdering
Utvärdering ska ske genom formativ (muntlig) utvärdering där resultatet direkt kan påverka
pågående undervisning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande samt en
summativ utvärdering som genomförs efter avslutad delkurs/kurs och ska vara skriftlig.
Resultatet av den skriftliga utvärdering ska återkopplas till de studerande. Frågor kring mål,
innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och erfarenheter från
delkursutvärderingar förs vidare till bokslutet. Ansvaret för att utvärdering kommer till stånd
ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter frånutvärderingen ska beaktas och
följas upp i nästa års delkurs.

2020-01-21
Förslag till beslut i UN gällande särskilda ämnesfördjupningar på ML:
Det finns särskilda ämnesfördjupningar i Kör, Rytmik och Arr/Komp på ML. Nuvarande
upplägg innebär att studenten inte får några hp för fördjupningen och behöver också avstå
lektioner på sitt huvudinstrument för att bedriva ämnesfördjupningsstudier. Detta upplägg
attraherar inte presumtiva studenter och gynnar dessutom inte ämnesfördjupningarnas
kvalité.
Vi föreslår att dessa fördjupningar omarbetas i samråd med ämnesansvariga inför lå 20/21.
Fördjupningarna ges som fristående kurser om 7,5 hp per år.
Antagningsprov till de olika fördjupningarna görs i början av HT 20/21 av studenter som är
antagna till ML programutbildning.
Det ska finnas ett begränsat antal platser på fördjupningarna.
Undersöka möjlighet att addera ett bevis för genomgången särskild fördjupning till
examensbeviset.
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Avdelning

Utvärderingsavdelningen

BEDÖMARGRUPPENS
PRELIMINÄRA YTTRANDE

Handläggare

Maria Nyman

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier
Lärosäte: Lunds universitet
Yrkesexamen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i
undervisningsämnet musik.
Bedömningsområde: Förutsättningar
Bedömningsområde: Förutsättningar
Personal
Bedömning med motivering: Antalet lärare och deras sammantagna vetenskapliga/konstnärliga,
professionsrelaterade och pedagogiska kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens
volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.
Utifrån lärartabellen framkommer det att utbildningen har relativt stora personalresurser: 70
medarbetare är verksamma inom ämnet musik eller ämnesdidaktik, inklusive 4 professorer (varav en
i musikpedagogik och tre i konstnärliga ämnen), 20 lektorer samt ett stort antal adjunkter och andra
lärare.
Utbildningens placering i en musikhögskola ger tillgång till ett stort antal instrumentlärare, vilket
bedömargruppen anser garanterar en hög konstnärlig kompetens. I självvärderingen framkommer
även att många av lärarna är verksamma som professionella konstutövare i musiklivet.
Bedömargruppen anser även att det finns en hög vetenskaplig kompetens i utbildningen, eftersom
åtta av medarbetarna inom ämnet musik har doktorsexamen liksom fem inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) som är speciellt inriktad mot musik.
41 av lärarna i ämnet musik har lärarexamen, vilket enligt bedömargruppen visar på en stark samlad
professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. Av självvärderingen framgår att det även finns en
kompetensbredd i musikaliska genrer och erfarenhet från olika skolformer, vilket ytterligare stärker
kompetensen i utbildningen.
Utbildningens genomförande på längre sikt garanteras av att 70 procent av lärarna som är
verksamma i ämnet musik eller musikdidaktik har en tillsvidareanställning. Att alla lärare som arbetar
mer än 25 procent har tid för forskning och/eller kompetensutveckling i sina tjänster ser
bedömargruppen som positivt för lärarnas professionella utveckling. Intervjuerna visade att det finns
en långsiktig kompetensförsörjningsplan som innebär att lärosätet arbetar för fortbildning och för
återväxt av lärarkompetens och att det finns ett 10-årigt perspektiv på kommande pensionsavgångar.
Detta stärker ytterligare kompetensen på lång sikt, menar bedömargruppen.

POSTADRESS
Box 7703
SE-103 95 Stockholm

BESÖKSADRESS
Löjtnantsgatan 21
Stockholm

TELEFON
+46 8 563 085 00
FAX
+46 8 563 085 50

ORGANISATIONSNR
202100-6495

KONTAKT
registrator@uka.se
www.uka.se
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Bedömningsområde: Förutsättningar
Utbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Det finns en för utbildningen vetenskaplig/konstnärlig och
professionsinriktad miljö och verksamheten bedrivs så att det finns ett nära samband mellan
forskning och utbildning.
Av självvärderingen och intervjuerna framkommer att det finns en vetenskaplig, konstnärlig och
yrkesinriktad miljö som inkluderar både musikerutbildning och ämneslärarutbildning tillsammans med
forskarutbildning i musik och musikpedagogik. I självvärderingen framkommer det att alla delar av
ämneslärarutbildningen i musik organiseras av Musikhögskolan, vilket gör att olika delar av
utbildningen aktivt kan varvas. Enligt bedömargruppen är detta positivt, eftersom det skapar ett
fruktbart samspel mellan utbildningens olika delar. Arbetslag har skapats för att ytterligare bidra till
en sammanhållen utbildning, vilket bedömargruppen ser som värdefullt.
I självvärderingen betonar lärosätet miljöns mångsidighet och kreativitet samt
ämneslärarstudenternas möten med konstnärliga experter. Ett exempel på hur den mångsidigheten
tar sig uttryck är den integrerade ensembleundervisningen i genreinriktningarna jazz samt folk- och
världsmusik, där studenter från både musiker- och musiklärarutbildningarna deltar. Bedömargruppen
ser detta som ett positivt exempel på hur den bredare musikhögskolekontexten konkret kan bidra till
en starkare konstnärlig miljö för ämneslärarutbildningen.
Bedömargruppen anser att utbildningens vetenskapliga miljö framför allt stöds av en välfungerande
forskarutbildning i musikpedagogik som ger goda förutsättningar för att skapa forskningsanknytning i
lärarutbildningen. Forskarutbildningen stöds av ett nära samarbete kring seminarier, kurser och
utveckling med Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Den professionsinriktade
miljön förstärks av det stora antalet lärare med lärarexamen. Lärosätet betonar i självvärderingen
vikten av forskningsanknytning i utbildningen och att lärosätet deltar i utvecklingsarbete ute på
skolorna. I detta instämmer bedömargruppen och uppmuntrar till fortsatta samarbeten mellan
lärosätet och skolor, för att skapa en praxisnära forskningsanknytning.
En utmaning som lärosätet själv reflekterar över är att de behöver bli ännu bättre på att samordna
lärare och aktiviteter i utbildningen så att studenterna inte drabbas av onödiga upprepningar av
ämnesinnehåll eller tentamensträngsel. Det pågår just nu ett utvecklingsarbete kring detta vilket
bedömargruppen ser som positivt och man uppmuntrar lärosätet att arbeta vidare med det.
Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande,
samt säkerställer genom examination, att studenten när examen utfärdas visar sådana
ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta
område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Utifrån självvärderingen anser bedömargruppen att utbildningen är upplagd på ett genomtänkt sätt
och att det finns en medvetenhet om hur utbildningens olika delar bidrar till utvecklingen av
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yrkeskompetensen. Pedagogiska och didaktiska färdigheter som studenterna får i kurserna inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) infärgas av musik och musikpedagogik, vilket
bedömargruppen ser som positivt för att skapa en sammanhållen utbildning där delarna tydligt
länkas samman. Studenterna erbjuds fördjupning av ämneskunskaper genom att exempelvis kunna
välja musik som andraämne, samt genom flera valbara kurser. Med dessa möjligheter följer att
studenterna både kan fördjupa och bredda sin ämneskompetens. Studenterna möter både
konstnärligt och vetenskapligt meriterade lärare, vilket bidrar till att de kan ta del av och införliva även
vetenskapliga och forskningsbaserade perspektiv inom området.
Hur studenterna får insikt i forsknings- och utvecklingsarbete och hur forskningen konkret
sammanflätas med de praktiska musikkunskaperna framkommer inte tydligt i självvärderingen. Det
nämns att många lärare integrerar kunskaper från sina forsknings- och utvecklingsarbeten i sin egen
undervisning, även om denna typ av forskningsanknytning enligt intervjuerna inte alltid kopplas till
ämneskunskaper, exempelvis i den mer praktiska instrumentalmetodiken.
bedömningen av självständiga arbeten har en tredjedel av arbetena fått omdömet ”bristande
måluppfyllelse” för detta mål, vilket skulle kunna tyda på att det kan finnas vissa problem i hur
studenterna når en fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete i ämnet musik. Att
ytterligare stärka den delen av i utbildningen ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde för
lärosätet.
Utbildningen möjliggör inte genom sin utformning och sitt genomförande, samt säkerställer inte
genom examination, att studenten när examen utfärdas visar fördjupad kunskap om vetenskapsteori
samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visar kunskap om relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.
Enligt självvärderingen ger inte lärosätet någon särskild kurs i vetenskapsteori eller kvalitativa och
kvantitativa metoder, utan dessa områden vävs in i andra kurser i ämnet och den
utbildningsvetenskapliga kärnan. Den kurs som tydligast berör kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder är kursen Forskning i skolans vardag, en kurs som är kopplad till VFU och det
första självständiga arbetet. I kursen ingår metoder för enkät, observation, intervju och appreciative
inquiry (AI). Resultaten redovisas genom en så kallad ”enkätvernissage” och ”ED-talks”
(konferensliknande presentationstillfällen). Även om forskningsmetoder ingår i kursen är det inte klart
för bedömargruppen om en sådan kurs kan ge fördjupade kunskaper om forskningsmetoder.
Liknande frågor kan ställas om andra kurser som nämns i självvärderingen, till exempel kurser som
ger grundläggande kunskaper i vetenskapligt skrivande eller behandlar ämnesspecifika teorier, till
exempel handlingsutrymmesteori, vilka enligt bedömargruppen inte innebär fördjupad kunskap i
vetenskapsteori. Enligt bedömargruppen saknas det också tydlig progression mellan olika kurser
som skulle kunna visa hur fördjupad kunskap kan uppnås. Även efter intervjuerna kvarstod
oklarheter om hur fördjupad kunskap nås i vetenskapsteori och forskningsmetoder. Därför ser
bedömargruppen att dessa områden behöver stärkas i utbildningen.
Vid intervjuerna framkom att studenterna får övning i en enkätstudie i det första självständiga arbetet,
men att kvantitativa analysmetoder här begränsas till en deskriptiv redovisning av antal (till exempel
”hur många flickor” och ”hur många pojkar” och så vidare). Bedömargruppen anser även att liknande
brister finns inom de kvalitativa metoder som används, eftersom det utifrån intervjuerna framkom att
det främst är datainsamlingsmetoder som berörs i undervisningen, även om också analysmetoder
finns beskrivna i kurslitteraturen.
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I bedömningen av självständiga arbeten har majoriteten fått omdömet ”bristande måluppfyllelse” för
detta mål, vilket innebär att det finns betydande problem med hur studenterna förmår visa en
fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Av de
arbeten där måluppfyllelsen har blivit ifrågasatt är de flesta kvalitativa intervjustudier och någon
enstaka är en kvantitativ enkätstudie. Metodanvändningen anses i flera av dessa vara outvecklad.
Vid sidan om bristande kunskaper i forskningsmetoder finns även betydande brister med
användningen av vetenskapsteori, eftersom en vetenskaplig grund saknas i nästan alla självständiga
arbeten. Vid intervjuerna gav lärosätet övertygande svar om att det finns vetenskapsteoretiskt
innehåll i undervisningen och i ljuset av detta menar bedömargruppen att det i så fall kan finnas
problem i hur handledningen har organiserats. Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet noga
analyserar glappet mellan den vetenskapliga kompetens som finns i ämnet och problemen med
vetenskaplighet i de självständiga arbetena, och vidtar de åtgärder som behövs.
Utifrån självvärderingen framkommer det att relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet bland annat befästs i samarbetet mellan lärosätet och VFU-skolorna. Ett exempel är när
VFU-skolorna bjuds in för att ge förslag på ämnesområden som studenterna kan utforska i sina
självständiga arbeten. Studenterna presenterar sedan resultaten av sina undersökningar under de så
kallade ”Vetgirig-dagarna” när allmänheten är inbjuden. Detta ser bedömargruppen som ett positivt
exempel på hur lärosätet i utbildningen arbetar med att utveckla relationen mellan vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet.
Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande,
samt säkerställer genom examination, att studenten när examen utfärdas visar fördjupad förmåga att
kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter
samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och
kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik.
Av lärosätets självvärdering framgår att studenterna kontinuerligt får möjlighet att reflektera över
upplevelser och erfarenheter från den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). De många
exempel lärosätet ger på detta i sin självvärdering övertygar bedömargruppen om att detta sker på
ett ändamålsenligt sätt. Ett gott exempel på hur målet säkerställs är att studenterna vid sidan av
skriftliga examinationsmoment, även får möjlighet till konferensliknande presentationstillfällen. Dessa
varierade examinationsformer bidrar till att studenten får möjlighet att visa sin färdighet och förmåga
på flera sätt, menar bedömargruppen.
Studenternas förmåga att bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten utvecklas och säkerställs
genom en utbildningsstruktur som möjliggör att de även kan reflektera över erfarenheterna från VFU
i andra kurser. I kursen Bedömning och betygsättning inom UVK-musik får studenterna även
möjlighet att i samarbete med en skola genomföra ett utvecklingsprojekt, vilket bedömargruppen ser
som ett exempel på hur studenterna kan lära sig andvända forskningsbaserade kunskaper i
utvecklingen av yrkesverksamheten.
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Av självvärderingen framgår även att studenterna till viss del får träna sin förmåga att tillvarata,
systematisera och reflektera över forskning. Detta sker exempelvis i kursen Den mångdimensionella
läraren inom UVK-musik, där studenterna bland annat tar del av forskning om skolans villkor och
handlingsutrymme samt forskning om kreativ musikundervisning. Däremot menar bedömargruppen
att lärosätet bör utveckla detta område mer i sin utbildning eftersom det utifrån bedömningen av de
självständiga arbetena framstår som ett område som studenterna behöver stöttas mer i. Knappt
hälften av de självständiga arbetena bedömdes ha bristande måluppfyllelse för detta mål och av
dessa ansågs alla uppvisa otydligheter eller en ytlighet i hur arbetets resultat relaterades till
relevanta forskningsresultat.
Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande, samt säkerställer genom
examination, att studenten när examen utfärdas visar förmåga att tillämpa sådan didaktik och
ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen
som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser.
Utifrån självvärderingen och intervjuerna framkommer det enligt bedömargruppen att utbildningens
olika delar tillsammans bidrar till att studenterna har möjlighet att nå avsedda förmågor och
kompetens. Didaktisk teori kring lärande, kommunikation, ledarskap och elevers delaktighet
förekommer i de ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska kurserna och det sker även en koppling
mellan dessa kurser och arbete i praktiska situationer, så som inom VFU. Detta ser bedömargruppen
som positivt och som något som skapar sammanhållning och kunskapsöverföring mellan kurserna.
Självinsikt visas också när det gäller utmaningen att garantera att alla inblandade förstår sin del i att
skapa en sammanhållen utbildning, vilket man också arbetar medvetet med i lärargruppen.
Musikaliskt lärande, kommunikation, ledarskap och elevers delaktighet anges i självvärderingen som
perspektiv som studenterna analyserar och reflekterar över. Självinsikt visas också när det gäller
utmaningen att garantera att alla inblandade förstår sin del i att skapa en sammanhållen utbildning,
vilket man också arbetar medvetet med i lärargruppen.
I självvärderingen beskriver lärosätet de förutsättningar i undervisningsinnehåll som gör att
studenterna ska kunna tillämpa didaktik och ämnesdidaktik enligt målformuleringen. I kurser som
Lärande och ledarskap i skolan, Barn och ungdomars lärande och Ämnesdidaktik och ämnesmetodik
lär sig studenterna om ledning, vilket sedan appliceras i praktiken när de får utveckla sin förmåga att
leda elevgrupper i exempelvis rytmik samt i kör- och ensembleledning. Studenterna skapar även
egna läromedel för att kunna anpassa undervisningsmaterial efter den elevgrupp de undervisar.
Exemplen visar tydlig fokus på tillämpning av didaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper i konkreta
undervisningssammanhang.
Utifrån informationen som framkom i självvärderingen har däremot bedömargruppen svårt att få en
tydlig bild av hur målet säkerställs genom examination. I de exempel som ges på uppgifter om köroch ensembleledning samt uppgifter om multimodal kreativ kommunikation i rytmik, framkommer inte
tydligt vad studenterna mer konkret gör och hur det som görs sedan examineras. I självvärderingen
lyfter lärosätet fram ett antal olika examinationsformer, men de beskrivs i mycket allmänna ordalag,
som att något ”presenteras i form av praktiska undervisningssituationer” eller att det ”granskas i
samband med VFU”, men ger inga mer konkreta exempel på hur måluppfyllelse i dessa fall har
säkerställts.
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I intervjuerna framkom däremot mer information om examination, bland annat gav lärosätet ett
övertygande ämnesdidaktiskt exempel på hur studenternas skrivna arrangemang först spelas med
klasskamrater för att sedan tas med till VFU och spelas med barn/elever. Videoinspelningar av
resultaten granskas efteråt i grupp tillsammans med läraren på musikhögskolan. Med de
förtydliganden som gjordes vid intervjun menar bedömargruppen att målet också säkerställs på ett
adekvat sätt.
Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande, samt säkerställer genom
examination, att studenten när examen utfärdas visar förmåga att självständigt och tillsammans med
andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten
i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling.
Lärosätet ger utifrån självvärderingens båda delar en bred bild av hur studenternas färdighet och
förmåga i förhållande till målet tränas och byggs på i ett stort antal kurser. Beskrivningen av ämnesoch ämnesdidaktiska kurser visar att utbildningen kontinuerligt flätar samman kunskap och förståelse
med färdigheter och förmåga samt på så vis utvecklar ett helhetstänkande kring utbildningen, vilket
bedömargruppen ser som positivt.
I självvärderingen för ämne-och ämnesdidaktik lyfter lärosätet fram VFU-progressionen som central
för att studenterna ska visa förmågan som avses i målet. Detta ser bedömargruppen som relevant,
men efterfrågar ännu mer tydlighet om hur målet examineras. Säkerställandet av målet genom
examination inom hela utbildningen blir däremot tydligare i de exempel som lärosätet ger i
självvärderingen för UVK musik, vilket innebär att bedömargruppen anser att målet säkerställs
genom examination. I intervjuerna framkom även exempel på ämneskurser där elevernas olika villkor
tas i beaktande; studenter skriver till exempel arrangemang för grupper på olika nivåer – också för
nybörjare. Utifrån de olika underlagen anser bedömargruppen att lärosätet både möjliggör och
säkerställer målet.
Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Jämställdhet
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i
utbildningens innehåll, utformning och genomförande.
I självvärderingen beskriver lärosätet ett omfattande och medvetet jämställdhetsarbete. Detta
sträcker sig från lärosätets egna rutiner, som att det finns en nämnd för jämlikhet och likabehandling,
till skapandet av förebildande strukturer i undervisningen. Kurslitteratur och undervisningsmaterial
inventeras i samband med kursplanering och kursgenomförande ur ett genus- och
jämställdhetsperspektiv, och även examinationsformer och utvärderingsformer ses över. Detta ser
bedömargruppen som ett gott exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras
och förankras i utbildningens innehåll, utformning och genomförande.
Ett ytterligare gott exempel på jämställdhetsarbete finner bedömargruppen i lärosätets projekt
Feedback & Feedforward som syftar till att ge studenterna bättre förutsättningar för att arbeta med
frågor om köns- och andra maktordningar. Självvärderingen lyfter också fram att jämställdhet är ett
kunskapsområde i sig i flera kurser. Enligt bedömargruppen är det tydligt att temat uppmärksammas
och ingår i utbildningen på bred front och ur flera perspektiv.
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Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination
följs systematiskt upp. Resultaten av uppföljningen omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
I självvärderingen presenterar lärosätet ett väl genomtänkt, tredelat utvärderingssystem som
inkluderar formativa och summativa utvärderingar för kurser, offentliggjorda resultat från
kursvärderingarna samt en utbildningsutvärdering som återkommer varje år. Det finns bra rutiner för
uppföljning, till exempel att varje kursstart inleds med en genomgång av utvärderingen från tidigare
års delkurs eller kurs. Resultaten av uppföljningen återkopplas till studenterna via en internwebb.
Enligt bedömargruppen erbjuder systemet studenterna en hög grad av delaktighet, till exempel
genom att engagera dem i utformandet av kursvärderingen.
Lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid.
Även om inga siffror redovisas, nämner lärosätet i självvärderingen att utbildningen har en mycket
hög genomströmning, vilket kan förklaras med utbildningens antagningsprov. Bedömargruppen vill
samtidigt påpeka att detta också delvis kan bero på en tendens att godkänna även mindre
utvecklade självständiga arbeten, eftersom flera arbeten visat svagheter inom något eller flera
bedömda examensmål. Att följa upp och säkerställa kvaliteten på de självständiga arbetena ser
därför bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet.
Självvärderingen lyfter inte fram några aktiva åtgärder eller stödfunktioner genom vilka lärosätet
aktivt verkar för att studenterna får bättre förutsättningar att genomföra utbildningen inom planerad
studietid. Vid intervjuerna framkom däremot att studenterna har tillgång till sådana stödfunktioner,
exempelvis kuratorn vid Studenthälsan i Lund, vilket övertygade bedömargruppen att den delen av
bedömningsgrunden är tillgodosedd.
Bedömningsområde: Studentperspektiv
Bedömningsområde: Studentperspektiv
Studentperspektiv
Bedömning med motivering: Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningens innehåll och genomförande.
Enligt självvärderingen finns det studentrepresentation vid lärosätets alla viktiga organ. Studenterna
har även tagit del i ett antal projekt och arbetsgrupper för att utveckla verksamheten.
Studentinflytandet som sker inom ramen för kurserna har formaliserats genom att studenter som
kursambassadörer tillsammans med de kursansvariga har planerat kursinnehållet och formerna för
undervisningen. Bedömargruppen menar att lärosätet ger studenterna möjlighet att ta en aktiv roll i
arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande på ett genomtänkt sätt. Genom
projekt som Feedback & Feedforward visar lärosätet också sitt intresse att utveckla modeller som
inkluderar reflektion över förhållningssätt till studenter. Bedömargruppens bedömning är att
studenterna överlag får möjlighet att ta en aktiv roll i utvecklingen av utbildningen. Samtidigt får
bedömargruppen intrycket genom både självvärderingen och intervjuerna, att ytterligare arbete krävs
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för att studenterna ska uppleva sig inkluderade i det arbetet. Bedömargruppen rekommenderar
därför detta som ett utvecklingsområde för lärosätet.
Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Arbetsliv och samverkan
Bedömning med motivering: Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är
användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant
samverkan sker med det omgivande samhället.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Detta sker enligt bedömargruppen
genomtänkt, på flera nivåer och i varierade former. Studenterna erbjuds att bli involverade i både
skolverksamhet, kulturskoleverksamhet och konsertverksamhet, som specialpedagogisk verksamhet
av olika slag med relevans för yrkesområdet.
Relevant samverkan sker med det omgivande samhället. Enligt självvärderingen har lärosätet
omfattande kontakter med det omgivande samhället, vilket inkluderar samarbete med ett stort antal
praktikskolor, konsertlokaler, andra kulturorganisationer och utbildningsorganisationer, till exempel El
Sistema. Även gästföreläsare bjuds in och medverkar i utbildningen. Dessutom finns det
forskningsbaserade och institutionella kontakter och samarbeten, även på internationell nivå. Det
finns internationella avtal och överenskommelser för olika typer av utbyten, till exempel student- och
lärarmobilitet. Dessa kontakter verkar gynnande för studenternas möjlighet att hantera sin framtid i
både skola och samhälle. Positivt är också att studenterna får möjlighet att genomföra
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på skolor med olika förutsättningar.
Av självvärderingen framgår att samverkan med det omgivande samhället inkluderar ett
informationsflöde i båda riktningar. Å ena sidan bjuder lärosätet in gästföreläsare i seminarieserier,
vilket ger studenterna möjlighet att träffa aktörer från fältet. Å andra sidan organiserar lärosätet också
”minikonferenser” som är öppna för allmänheten, där studenterna får presentera sina uppsatser.
Lärosätets sätt att utveckla studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet har inte
explicit beskrivits i självvärderingen. Vid intervjuerna lyfte man däremot fram digitala verktyg och att
lärarna ansåg det som viktigt att behålla nyfikenheten och att också själv kontinuerligt lära sig nya
programvaror. Likaså ansågs det viktigt att visa olika typer av undervisningsformer och
förhållningssätt, för att träna studenter i att lyssna på sina elever. Det framkom också att lärosätets
representanter deltar på en årlig nationell estetisk kongress för att se vilka förändringar det finns i
skolans värld. Sammantaget anser bedömargruppen att lärosätet säkerställer bedömningsgrunden.
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Samlat omdöme ämnes- och ämnesdidaktiska studier
Bedömning med motivering: Tillfredsställande
Att bedömningsgrunden är tillfredsställande eller inte och att mål uppfylls eller inte inom ämnes- och
ämnesdidaktiska studier vägs samman med motsvarande bedömningar inom utbildningsvetenskaplig
kärna. Denna sammanvägning framgår i det samlade omdömet för examenstillståndet, det vill säga
för utbildningen som helhet.
Lärosätets personal består av 70 medarbetare som är verksamma inom ämnet musik (eller
ämnesdidaktik), inklusive 4 professorer, 20 lektorer samt ett stort antal adjunkter och andra lärare.
Utbildningens placering vid en musikhögskola ger tillgång till ett stort antal instrumentlärare och
garanterar även en hög konstnärlig kompetens. Den professionsinriktade kompetensen tillgodoses
av det stora antalet lärare med lärarexamen och av att lärargruppen har erfarenhet från olika
skolformer. Den pedagogiska kompetensen stärks av att lärarna i hög utsträckning har egen
lärarexamen och av att merparten av lärarna har genomgått högskolepedagogisk utbildning.
Det finns en vetenskaplig, konstnärlig och professionsinriktad miljö som inkluderar både
forskarutbildning i både musik och musikpedagogik, musikerutbildning och ämneslärarutbildning.
Den professionsinriktade miljön förstärks av det stora antalet lärare med lärarexamen. Alla delar av
ämneslärarutbildningen i musik organiseras av lärosätet, vilket gör att utbildningens olika delar kan
interagera på ett för studenterna gynnsamt vis.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet visar ett genomtänkt upplägg och en medvetenhet om hur utbildningens olika
delar bidrar till utveckling av yrkeskompetens. Studenten erbjuds både djup och bredd i utbildningen
genom att bland annat kunna välja bland flera valbara kurser, samt möjligheten att även välja musik
som andraämne. Hur studenter får insikt i forsknings- och utvecklingsarbete är ett
utvecklingsområde.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Vad gäller studenternas kunskaper i vetenskapsteori och
forskningsmetodik finns det inga särskilda kurser som även inkluderar kvalitativa och kvantitativa
metoder på fördjupad nivå, vilket bedömargruppen ser som en brist. I bedömningen av de
självständiga arbetena har majoriteten fått omdömet ”bristande måluppfyllelse”, vilket innebär att det
finns betydande problem med hur studenterna förmår visa en fördjupad kunskap om vetenskapsteori
samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Då det finns en kurs i vetenskapsteori, men de
självständiga arbetena ändå uppvisar tydliga brister inom området, uppmanar bedömargruppen
lärosätet att analysera vad glappet beror på och därefter vidta nödvändiga åtgärder.
Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet befästs bland annat i samarbetet
mellan lärosätet och VFU-skolorna.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter
samt relevanta forskningsresultat uppfylls. Studenterna ges kontinuerligt möjlighet att reflektera över
upplevelser och erfarenheter från VFU och de många givna exemplen övertygar bedömargruppen.
Bedömningen av de självständiga arbetena visar dock att det finns problem med hur förmågan
realiseras i en forskningskontext. Bedömargruppen anser att målet uppfylls men rekommenderar
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lärosätet att analysera de problem som framkommit angående hur studenterna använder och
reflekterar över relevant forskning i sina självständiga arbeten och därefter åtgärda dem.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Didaktisk teori
förekommer i kurserna och det sker även en koppling mellan ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska
kurser, till arbete i praktiska situationer, så som inom VFU. Detta ser bedömargruppen som positivt
och som något som skapar sammanhållning och kunskapsöverföring mellan kurserna.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Progressionen som sker inom VFU är central för måluppfyllelsen och i UVKkurserna ingår många relevanta exempel på hur utbildningen möjliggör måluppfyllelse genom sin
utformning och sitt genomförande samt säkerställer den genom examination.
Jämställdhet uppmärksammas och involveras i utbildningen tydligt, på bred front och ur flera
perspektiv. Ett gott exempel på jämställdhetsarbete finner bedömargruppen i lärosätets projekt
Feedback & Feedforward som syftar till att ge studenterna bättre förutsättningar för att arbeta med
frågor om köns- och maktordningar.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling sker på ett väl genomtänkt sätt med hjälp av ett tredelat
utvärderingssystem som inkluderar formativa och summativa utvärderingar för kurser, offentliggjorda
resultat från kursvärderingarna samt en årligen återkommande utbildningsutvärdering. Att följa upp
och säkerställa kvaliteten på de självständiga arbetena ser bedömargruppen som ett
utvecklingsområde för lärosätet. Lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom
planerad studietid.
Lärosätet ger studenterna möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens
innehåll och genomförande på ett genomtänkt sätt. Studentinflytandet som sker inom ramen för
kurser har formaliserats genom att studenter som kursambassadörer tillsammans med kursansvariga
har planerat både kursinnehåll och former för undervisning.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Detta sker genomtänkt, på flera nivåer och i
varierade former. Studenterna erbjuds att bli involverade i såväl skolverksamhet,
kulturskoleverksamhet, konsertverksamhet, som specialpedagogisk verksamhet av olika slag med
relevans för yrkesområdet.
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Avdelning

Utvärderingsavdelningen

BEDÖMARGRUPPENS
PRELIMINÄRA YTTRANDE

Handläggare

Erik Karlsson

Utbildningsvetenskaplig kärna
Lärosäte: Lunds universitet
Yrkesexamen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i
undervisningsämnet musik.
Bedömningsområde: Förutsättningar
Bedömningsområde: Förutsättningar
Personal
Bedömning med motivering: Antalet lärare och deras sammantagna vetenskapliga,
professionsrelaterade och pedagogiska kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens
volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.
Utbildningen i sin helhet har relativt stora personalresurser enligt lärartabellen som inkluderar 70
medarbetare verksamma inom ämnet musik eller ämnesdidaktik, inklusive fyra professorer, 20
lektorer samt ett stort antal adjunkter och andra lärare. En hög relevant vetenskaplig kompetens i
utbildningen garanteras av att åtta lärare inom ämnet musik har doktorsexamen. 41 av lärarna i
ämnet musik har lärarexamen, vilket innebär en stark samlad professionsrelaterad kompetens. Av
självvärderingen framgår, att det även finns en kompetensbredd vad gäller erfarenhet från olika
skolformer. Merparten av lärarna inom ämneslärarutbildningen har genomgått högskolepedagogisk
utbildning, vilket innebär att den pedagogiska kompetensen säkerställs.
Samtidigt är bara fem av dessa lärare, inklusive en professor och två universitetslektorer,
verksamma inom den UVK som organiseras av lärosätet. Utbildningens genomförande på längre sikt
garanteras av att professorn och båda universitetslektorerna har en tillsvidareanställning. Av de fem
lärare som är verksamma inom UVK är en intermittent lärare disputerad utanför musikrelaterade
ämnen vilket kan innebära en viss begränsning för utbildningen. Vid intervjuerna framkom att
personalen kompletteras med specialpedagogisk kompetens från Malmö universitet.
Bedömargruppen anser att personalresurserna är adekvata för UVK, men rekommenderar samtidigt
en fortsatt analys om hur lärosätet kan utveckla sin utbildningsvetenskapliga kompetensbas.
Bedömningsområde: Förutsättningar
Utbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Det finns en för utbildningen vetenskaplig och professionsinriktad
miljö och verksamheten bedrivs så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.

POSTADRESS
Box 7703
SE-103 95
Stockholm

BESÖKSADRESS
Löjtnantsgatan 21
Stockholm

TELEFON
+46 8 563 085 00
FAX
+46 8 563 085 50

ORGANISATIONSNR
202100-6495

KONTAKT
registrator@uka.se
www.uka.se

Ölk

2(8)
Datum

2019-12-13

Bedömningsgrundens krav uppfylls eftersom bedömargruppen anser att det finns en vetenskaplig
och professionsinriktad miljö som inkluderar både musikerutbildning och ämneslärarutbildning
tillsammans med forskarutbildning i både musik och musikpedagogik. I självvärderingen lyfter
lärosätet fram att alla delar av ämneslärarutbildningen i musik organiseras av lärosätet, vilket gör att
olika delar av utbildningen aktivt kan varvas för att skapa ett fruktbart samspel dem emellan.
Den vetenskapliga miljön stöds inte minst av en välfungerande forskarutbildning i musikpedagogik
som ger goda förutsättningar för en forskningsanknuten lärarutbildning. Den professionsinriktade
miljön förstärks av det stora antalet lärare med lärarexamen.
Forskningsmiljön omkring UVK förtydligades ytterligare vid intervjuerna. Lärosätet uttryckte att de ser
musikpedagogik som ett brett forskningsområde som i sig omfattar många för UVK viktiga teman,
såsom mångkulturella frågor och praktiknära forskning som ingår i kurser om exempelvis ledarskap
och utvärdering. Vid intervjun framkom att särskild kompetens i specialpedagogik saknas och att
detsamma gäller för kompetens i bedömning och betygssättning. Miljön kompletteras därför genom
samarbete med andra lärosäten och vid intervjun exemplifieras detta med att beskriva hur tre lärare i
specialpedagogik från Malmö universitet undervisat på ämneslärarprogrammet i musik under det
senaste året. Bedömargruppen anser att den vetenskapliga och professionsinriktade miljön
kompletteras på ett sätt som gör att bedömningsgrundens krav uppfylls.
Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen möjliggör inte genom sin utformning och sitt
genomförande, samt säkerställer inte genom examination, att studenten när examen utfärdas visar
fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visar
kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för
yrkesutövningen.
Enligt självvärderingen ger inte lärosätet någon särskild kurs i vetenskapsteori eller kvalitativa och
kvantitativa metoder, utan dessa områden vävs in i andra kurser i ämnet och den
utbildningsvetenskapliga kärnan. Den kurs som tydligast berör kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder är kursen Forskning i skolans vardag, en kurs som är kopplad till VFU och det
första självständiga arbetet. I kursen ingår metoder för enkät, observation, intervju och appreciative
inquiry. Resultaten redovisas genom en så kallad ”enkätvernissage” och ”ED-talks”
(konferensliknande presentationstillfällen). Även om forskningsmetoder ingår i kursen är det inte klart
för bedömargruppen huruvida en sådan kurs kan ge fördjupade kunskaper om forskningsmetoder.
Liknande frågor kan ställas om andra kurser som nämns i självvärderingen; till exempel kurser som
ger grundläggande kunskaper i vetenskapligt skrivande eller behandlar teorier, till exempel
handlingsutrymmesteori, vilka enligt bedömargruppen inte innebär fördjupad kunskap i
vetenskapsteori. Enligt bedömargruppen saknas det också tydliga progressioner mellan olika kurser
som skulle kunna visa hur fördjupad kunskap kan uppnås.
Även efter intervjuerna kvarstod oklarheter kring hur fördjupad kunskap nås i vetenskapsteori och
forskningsmetoder varför bedömargruppen ser att dessa områden behöver stärkas i utbildningen.
Vid intervjuerna framkom att studenter får övning i en enkätstudie i det första självständiga arbetet,
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men att kvantitativa analysmetoder här begränsas till deskriptiv redovisning av antal (till exempel ”hur
många flickor” och ”hur många pojkar” och så vidare). Bedömargruppen anser även att liknande
brister finns inom de kvalitativa metoder som används då det utifrån intervjuerna framkom att det
främst är datainsamlingsmetoder som berörs i undervisningen, även om andra metoder finns
beskrivna i kurslitteraturen.
Utifrån självvärderingen framkommer det att relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet bland annat befästs i samarbetet mellan lärosätet och VFU-skolorna. Ett exempel är då
VFU-skolorna bjuds in för att ge förslag på ämnesområden studenterna kan utforska i sina
självständiga arbeten. Studenterna presenterar sedan resultaten av sina undersökningar under de så
kallade ”Vetgirig-dagarna” då allmänheten är inbjuden. Detta ser bedömargruppen som ett positivt
exempel på att utveckla relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande,
samt säkerställer genom examination, att studenten när examen utfärdas visar fördjupad förmåga att
kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter
samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och
kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik.
Av lärosätets självvärdering framgår att studenterna kontinuerligt ges möjlighet att reflektera över
upplevelser och erfarenheter från den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) och de
många exempel lärosätet ger på detta i sin självvärdering övertygar bedömargruppen om att detta
sker på ett ändamålsenligt sätt. Ett gott exempel på hur målet säkerställs är att studenterna vid sidan
av skriftliga examinationsmoment, även ges möjlighet till konferensliknande presentationstillfällen.
Dessa varierade examinationsformer, menar bedömargruppen, bidrar till att studenten får möjlighet
att visa sin färdighet och förmåga på flera sätt. Studenternas förmåga att bidra till utvecklingen av
yrkesverksamheten utvecklas och säkerställs genom en utbildningsstruktur som möjliggör att
studenterna även kan reflektera över erfarenheterna från VFU i andra kurser. I kursen Bedömning
och betygsättning får de även möjlighet att i samarbete med en skola genomföra ett
utvecklingsprojekt, vilket bedömargruppen ser som ett exempel på hur studenterna kan lära sig
andvända forskningsbaserade kunskaper i utvecklingen av yrkesverksamheten.
Av självvärderingen framgår även att studenterna får träna sin förmåga att tillvarata, systematisera
och reflektera över forskning. Detta sker exempelvis i kursen Specialpedagogik och utvärdering där
studenterna får reflektera över sina erfarenheter med stöd av aktuell forskning, samt i kursen Den
mångdimensionella läraren, där studenterna bland annat tar del av forskning kring skolans villkor och
handlingsutrymme samt forskning kring kreativ musikundervisning.
Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande, samt säkerställer genom
examination, att studenten när examen utfärdas visar förmåga att tillämpa sådan didaktik och
ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen
som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser.
Utifrån självvärderingen och intervjuerna framkommer det enligt bedömargruppen att utbildningens
olika delar tillsammans bidrar till att studenterna har möjlighet att nå avsedda förmågor och
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kompetens. Didaktisk teori kring lärande, kommunikation, ledarskap och elevers delaktighet
förekommer i de ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska kurserna och det sker även en koppling
mellan dessa kurser och arbete i praktiska situationer, så som inom VFU. Detta ser bedömargruppen
som positivt och som något som skapar sammanhållning och kunskapsöverföring mellan kurserna.
Självinsikt visas också när det gäller utmaningen att garantera att alla inblandade förstår sin del i att
skapa en sammanhållen utbildning, vilket man också arbetar medvetet med i lärargruppen.
Då en stor del av måluppfyllelsen sker inom den ämnesspecifika delen av utbildningen menar
bedömargruppen att målet uppfylls där.
Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande, samt säkerställer genom
examination, att studenten när examen utfärdas visar förmåga att självständigt och tillsammans med
andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten
i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling.
Självvärderingens beskrivningar av de fem UVK-kurserna övertygar bedömargruppen i bedömningen
att utbildningen möjliggör måluppfyllelse genom sin utformning och sitt genomförande samt
säkerställer studenternas förmågor genom examination. Exempel som bedömargruppen finner
relevanta inkluderar utvecklande av och ledarskap i ett projekt på en VFU-skola utifrån begreppet
handlingsutrymme, handledning av en annan student med dokumentation i form av
loggboksskrivande, en självvärderingsuppgift om specialpedagogik samt en videobaserad
bedömningsuppgift. Det för bedömargruppen tydligaste exemplet på examination tar lärosätet från
ett utvecklingsprojekt inom delkursen i utvärdering, där studenterna får självständigt planera och
utveckla utvärderingsmodeller vid en gymnasieskola. Modellerna presenteras både muntligt till
skolans ledning och berörd personal samt skriftligt till skolans rektor, som kan välja att tillämpa de
föreslagna modellerna.
Målformuleringen som rör syftet att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling beaktar
lärosätet främst i kursen om specialpedagogik. Kursen är nära kopplad till en VFU-period vilket
skapar grund för en analysuppgift om lärandemiljön, skolans dokument och lärares dokumentation
med utgångspunkt i elevers olika villkor.
Sammantaget anser bedömargruppen att lärosätet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse för
studenterna.
Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande,
samt säkerställer genom examination, att studenten när examen utfärdas visar förmåga att i det
pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt
barnkonventionen, samt en hållbar utveckling.
Självvärderingen ger för bedömargruppen övertygande exempel på både undervisningsinnehåll och
examinerande moment som förekommer i flera UVK-kurser och som är relevanta för målet. Enligt
självvärderingen belyses forskningsetiska aspekter i samtliga UVK-kurser. I kursen om
specialpedagogik utgör diskussionen om barns lika rättigheter en grund för examinationsuppgifter
där studenters bedömningar och analyser tar sin utgångspunkt i elevers olika villkor. Frågor om
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mänskliga rättigheter och hållbar utveckling tas upp i kursen Att utveckla skolan. Kursen beskrivs
som en viktig höjdpunkt för hela utbildningen och genomförs i internationell samverkan med syfte att
bidra till hållbarhet även internationellt.
Lärosätet framhåller i självvärderingen den roll verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har i att samla
praktiska erfarenheter som förberedelse för utbildningsvetenskapliga beskrivningar av de aspekter
som avses i målformuleringen. Enligt självvärderingen är några av uppgifterna inom UVK placerade
under VFU:n vilket innebär att studenterna där får praktiskt tillämpa sina kunskaper om exempelvis
forskningsetiska principer. Också examination inom UVK-kurserna sker i vissa fall genom konkreta
aktiviteter. Ett exempel är kursen Forskning i skolans vardag där forskningsetiska principer
examineras som en del av en enkätstudie som studenterna sammanställer och presenterar.
Säkerställandet genom examination är enligt bedömargruppen otydlig för den viktiga och avslutande
UVK-kursen Att utveckla skolan. Bedömargruppen anser dock att lärosätets exempel visar
måluppfyllelse av detta mål.
Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Jämställdhet
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i
utbildningens innehåll, utformning och genomförande.
I självvärderingen beskriver lärosätet ett omfattande och medvetet jämställdhetsarbete. Detta
sträcker sig från lärosätets egna rutiner, så som att det finns en nämnd för jämlikhet och
likabehandling, till skapandet av förebildande strukturer i undervisningen. Kurslitteratur och
undervisningsmaterial inventeras i samband med kursplanering och kursgenomförande ur ett genusoch jämställdhetsperspektiv och även examinationsformer och utvärderingsformer ses över. Detta
ser bedömargruppen som ett gott exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv beaktas,
kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning och genomförande.
Ett ytterligare gott exempel på jämställdhetsarbete finner bedömargruppen i lärosätets projekt
Feedback & Feedforward som syftar till att ge studenter bättre förutsättningar för att arbeta med
frågor om köns- och andra maktordningar. Självvärderingen lyfter också fram att jämställdhet utgör
ett kunskapsområde i sig i flera kurser. Enligt bedömargruppen är det tydligt att temat
uppmärksammas och ingår i utbildningen på bred front och ur flera perspektiv.
Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination
följs systematiskt upp. Resultaten av uppföljningen omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Självvärderingen presenterar ett väl genomtänkt, tredelat utvärderingssystem som inkluderar
formativa och summativa utvärderingar för kurser, offentliggjorda resultat från kursvärderingarna
samt en årligen återkommande utbildningsutvärdering. Det finns bra rutiner kring uppföljning, t.ex. att
varje kursstart inleds med en genomgång av utvärderingen från tidigare års delkurs eller kurs.
Resultaten av uppföljningen återkopplas till studenterna via en internwebb. Systemet erbjuder
studenter hög grad av delaktighet t.ex. genom att engagera dem i utformandet av kursvärderingen
finner bedömargruppen.
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Lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid.
Även om inga siffror redovisas, nämner lärosätet i självvärderingen att utbildningen har en mycket
hög genomströmning, vilket kan förklaras med utbildningens antagningsprov.
Självvärderingen lyfter inte fram några aktiva åtgärder eller stödfunktioner genom vilka lärosätet
aktivt verkar för att studenterna får bättre förutsättningar att genomföra utbildningen inom planerad
studietid. Vid intervjuerna framkom däremot att studenterna har tillgång till sådana stödfunktioner,
exempelvis kuratorn vid Studenthälsan i Lund vilket övertygade bedömargruppen att den delen av
bedömningsgrunden är tillgodosedd.
Bedömningsområde: Studentperspektiv
Bedömningsområde: Studentperspektiv
Studentperspektiv
Bedömning med motivering: Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningens innehåll och genomförande.
Enligt självvärderingen finns det studentrepresentation vid lärosätets alla viktiga organ. Studenterna
har även tagit del i ett antal projekt och arbetsgrupper för utveckling av verksamheten.
Studentinflytande som sker inom ramen för kurser har formaliserats genom att studenter som
kursambassadörer har tillsammans med kursansvariga planerat kursinnehåll och former för
undervisningen. Bedömargruppen menar att lärosätet ger studenterna möjlighet att ta en aktiv roll i
arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande på ett genomtänkt sätt. Genom
projekt som Feedback & Feedforward visar lärosätet också sitt intresse att utveckla modeller som
inkluderar reflektion över förhållningssätt till studenter. Bedömargruppens bedömning är att
studenterna överlag ges möjlighet att ta en aktiv roll i utvecklingen av utbildningen. Samtidigt får
bedömargruppen intrycket genom både självvärderingen och intervjuerna, att ytterligare arbete krävs
för att studenterna ska uppleva sig inkluderade i det arbetet. Bedömargruppen rekommenderar
därför detta som ett utvecklingsområde för lärosätet.
Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Arbetsliv och samverkan
Bedömning med motivering: Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är
användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant
samverkan sker med det omgivande samhället.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Detta sker enligt bedömargruppen
genomtänkt, på flera nivåer och i varierade former. Studenterna erbjuds att bli involverade i såväl
skolverksamhet, kulturskoleverksamhet, konsertverksamhet, som specialpedagogisk verksamhet av
olika slag med relevans för yrkesområdet.
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Relevant samverkan sker med det omgivande samhället. Enligt självvärderingen har lärosätet
omfattande kontakter med det omgivande samhället, vilket inkluderar samarbete med ett stort antal
praktikskolor, konsertlokaler, andra kulturorganisationer och utbildningsorganisationer, till exempel El
Sistema. Även gästföreläsare bjuds in och medverkar i utbildningen. Därutöver finns det
forskningsbaserade kontakter samt institutionella kontakter och samarbeten, även på internationell
nivå. Det finns internationella avtal och överenskommelser för olika typer av utbyten, till exempel för
student- och lärarmobilitet. Dessa kontakter verkar gynnande för studenternas möjlighet att hantera
sin framtid i såväl skola som samhälle. Positivt är också att studenterna får möjlighet att genomföra
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på skolor med olika förutsättningar.
Av självvärderingen framgår, att samverkan med det omgivande samhället inkluderar
informationsflöde i båda riktningar. Å ena sidan bjuder lärosätet in gästföreläsare i seminarieserier
vilket ger studenterna möjlighet att träffa aktörer från fältet. Å andra sidan organiserar lärosätet också
”minikonferenser” som är öppna för allmänheten där studenter får presentera sina uppsatser.
Lärosätets sätt att utveckla studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet har inte
explicit beskrivits i självvärderingen. Vid intervjuerna lyftes dock i detta sammanhang digitala verktyg
och att lärarna ansåg det som viktigt att behålla nyfikenheten och att också själv kontinuerligt lära sig
nya programvaror. Likaså ansågs det viktigt att visa olika typer av undervisningsformer och
förhållningssätt för att träna studenter i att lyssna på sina elever. Det framkom också att lärosätets
representanter deltar på en årlig nationell estetisk kongress för att se vilka förändringar det finns i
skolans värld. Sammantaget anser bedömargruppen att lärosätet säkerställer bedömningsgrunden.
Samlat omdöme utbildningsvetenskaplig kärna
Bedömning med motivering: Tillfredsställande
Att bedömningsgrunder är tillfredställande eller inte och att mål uppfylls eller inte inom
utbildningsvetenskaplig kärna vägs samman med motsvarande bedömningar inom ämne- och
ämnesdidaktiska studier. Denna sammanvägning framgår i det samlade omdömet för
examenstillståndet, det vill säga för utbildningen i sin helhet.
Lärosätets personal verksamma inom UVK utgörs av fem lärare, varav fyra har forskarutbildning
vilket säkerställer den vetenskapliga kompetensen. Av de fem är en professor och två
universitetslektorer. Vidare är en av lärare intermittent och disputerad utanför musikrelaterade
ämnen. Personalen kompletteras med specialpedagogisk kompetens från Malmö universitet. Den
professionsinriktade kompetensen tillgodoses av det stora antalet lärare med lärarexamen och av att
lärargruppen har erfarenhet från olika skolformer. Den pedagogiska kompetensen stärks av att
lärarna i hög utsträckning har egen lärarexamen och av att merparten av lärarna har genomgått
högskolepedagogisk utbildning.
Det finns en vetenskaplig och professionsinriktad miljö som inkluderar både forskarutbildning i både
musik och musikpedagogik, musikerutbildning och ämneslärarutbildning. Den professionsinriktade
miljön förstärks av det stora antalet lärare med lärarexamen. Alla delar av ämneslärarutbildningen i
musik organiseras av lärosätet, vilket gör att utbildningens olika delar kan interagera på ett för
studenterna gynnsamt vis.

Ölk

8(8)
Datum

2019-12-13

Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Det finns ingen speciell kurs i vetenskapsteori eller kvalitativa och
kvantitativa metoder, vilket bedömargruppen ser som en brist. I stället vävs dessa områden in i andra
kurser som ofta har en introducerande karaktär, och som inte skapar tydliga progressioner som
skulle behövas för fördjupade kunskaper om vetenskapsteori och forskningsmetoder. Däremot visar
lärosätets samarbete med VFU-skolorna att studenter kan visa kunskap om relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter
samt relevanta forskningsresultat uppfylls. Studenterna ges kontinuerligt möjlighet att reflektera över
upplevelser och erfarenheter från VFU och de många givna exemplen övertygar bedömargruppen
om att detta görs på ett tillfredsställande sätt. Studenterna tränar även sin förmåga att tillvarata,
systematisera och reflektera över forskning i kurser inom UVK.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. I UVK-kurserna ingår många relevanta exempel på hur utbildningen möjliggör
måluppfyllelse genom sin utformning och sitt genomförande samt säkerställer den genom
examination.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Redovisat
kursinnehåll från UVK inkluderar många relevanta exempel som övertygar bedömargruppen om att
utbildningen möjliggör måluppfyllelse genom sin utformning och sitt genomförande samt säkerställer
den genom examination.
Jämställdhet uppmärksammas och involveras i utbildningen tydligt, på bred front och ur flera
perspektiv. Ett gott exempel på jämställdhetsarbete finner bedömargruppen i lärosätets projekt
Feedback & Feedforward som syftar till att ge studenter bättre förutsättningar för att arbeta med
frågor om köns- och andra maktordningar.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling sker på ett väl genomtänkt sätt med hjälp av ett tredelat
utvärderingssystem som inkluderar formativa och summativa utvärderingar för kurser, offentliggjorda
resultat från kursvärderingarna samt en årligen återkommande utbildningsutvärdering.
Lärosätet ger studenterna möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens
innehåll och genomförande på ett genomtänkt sätt. Studentinflytandet som sker inom ramen för
kurser har formaliserats genom att studenter som kursambassadörer tillsammans med kursansvariga
har planerat både kursinnehåll och former för undervisning.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Detta sker genomtänkt, på flera nivåer och i
varierade former. Studenterna erbjuds att bli involverade i såväl skolverksamhet,
kulturskoleverksamhet, konsertverksamhet, som specialpedagogisk verksamhet av olika slag med
relevans för yrkesområdet.

Utbildningschef
Lars Andersson

Utökning av resurser i forskningens kreativa
genvägar med hänsyn till UKÄ’s utvärdering
UKÄ godkände båda våra delar i utvärderingen men i sina kommentarer var det
framförallt en sak som de var kritiska till nämligen måluppfyllelsen i
vetenskapsteori för våra studenter. Bedömargruppen hade missuppfattat antalet
kurser och innehållet i våra forskningsmetodiska kurser och detta har vi
kommenterat till UKÄ i värt delningssvar den 17/1 2020. Bedömargruppen var
kritiska till att de inom musikdelen inte kunde se studenternas måluppfyllelse av
vetenskapsteori i de självständiga arbetena.
ML har valt bort at kräva att studenterna ska ha en separat del i vetenskapsteori
men vi kommer att diskutera huruvida detta ska införas eller ej.

Förslag till beslut:
Vi föreslår
1. En förstärkning av vetenskapsteori i den sista forskningsmetodikkursen ”
Forskningens kreativa genvägar” i termin 9 med 5 tim.
2. Kursledaren för UVK får i uppdrag att undersöka eventuella förändringar i
examensarbetets genomförande.

Postadress 8203, 20041 Malmö Besöksadress Ystadvägen 25 Telefon 040-325493
E-post Lars.Andersson Webbadress xxxx

Delningssvar från ämneslärarutbildningen i musik, Musikhögskolan i Malmö, Lunds Universitet
1) Bedömargruppen:
Enligt självvärderingen ger inte lärosätet någon särskild kurs i vetenskapsteori eller kvalitativa och
kvantitativa metoder, utan dessa områden vävs in i andra kurser i ämnet och den
utbildningsvetenskapliga kärnan. Den kurs som tydligast berör kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder är kursen Forskning i skolans vardag, en kurs som är kopplad till VFU och det
första självständiga arbetet. I kursen ingår metoder för enkät, observation, intervju och appreciative
inquiry.
Svar: Detta är ett sakfel. Kursen Forskning i skolans vardag i år 2 är en separat kurs i vetenskapsteori,
kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Forskningens kreativa genvägar i år 5 är ytterligare en kurs
med fokus enbart på vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa metoder.
2) Bedömargruppen:
Även om forskningsmetoder ingår i kursen är det inte klart för bedömargruppen huruvida en sådan kurs
kan ge fördjupade kunskaper om forskningsmetoder. Liknande frågor kan ställas om andra kurser som
nämns i självvärderingen; till exempel kurser som ger grundläggande kunskaper i vetenskapligt skrivande
eller behandlar teorier, till exempel handlingsutrymmesteori, vilka enligt bedömargruppen inte innebär
fördjupad kunskap i vetenskapsteori. Enligt bedömargruppen saknas det också tydliga progressioner
mellan olika kurser som skulle kunna visa hur fördjupad kunskap kan uppnås.
Svar: I självvärderingen framgår att Ämneslärarutbildningen i musik har en progression i form av två olika
kurser i vetenskapsteori som ska säkerställa progression och kunskapsdjup. Kurserna som främst
behandlar vetenskapsteori är två till antalet nämligen ”Forskning i skolans vardag”(åk 2) och ”
Forskningens kreativa genvägar” (åk 5). Det verkar som bedömargruppen inte uppfattat att detta är två
separata kurser som behandlar vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa metoder och genom sin
placering tillgodoser en progression. De kurser som ger grundläggande kunskaper i vetenskapligt
skrivande eller behandlar teorier om t ex handlingsutrymme sker redan i årskurs 1 och ger därmed av
självklarhet inte fördjupade kunskaper i vetenskapsteori utan ger en grund för fördjupning i bland annat
ovan nämnda kurser. Studenterna möter dessutom vetenskapsteori i andra UVK -kurser som kanske inte
framgått tydligt i självvärderingen men borde kunna ha framkommit i intervjuerna med UVK-gruppen något
som bedömargruppen också antyder i del 2.
3) Bedömargruppen:
Ett exempel är kursen Forskning i skolans vardag där forskningsetiska principer
examineras som en del av en enkätstudie som studenterna sammanställer och presenterar.
Säkerställandet genom examination är enligt bedömargruppen otydlig för den viktiga och avslutande
UVK-kursen Att utveckla skolan. Bedömargruppen anser dock att lärosätets exempel visar
måluppfyllelse av detta mål.
Svar: Verkar vara ett missförstånd och otydligt av bedömargruppen att just examinationen i kursen ”
Forskning i skolans vardag i åk 2 skulle vara en extra nödvändig förberedelse för kursen ” Att utveckla
skolan” som är placerad tre år senare i åk 5.

BILAGA 5d1

BILAGA 5d2

PROTOKOLL
FUN nr 1/20

LuNns

Sammanträdesdatum
4 mars2020
kl. 15.00 - 17.00 ix-209

UNIVERSITET

Musikhögskôlan iMalmó

Forskarutbildningsnämnden (FUN)
Närvarande
Michael Edgerton, ordforande
Karin Johansson, ersättare (lärare)

BILAGA 5e

Kent Olofsson, ledamot, lärare
Anna Houmann, ledamot, lärare

Halla Steinunn Stefansdottir, ledamot, doktorand

övriga
Ann-

C

harlotte

C

arlén, adj ungerad ledamot, prefekt

Jesper Olsson, handläggare

Frånvarande
Eva Sæther, ledamot, lärare
Markus Tullberg, ledamot, doktorand
Anders Ljungar-Chapelon, ledamot, lärare
David Johnson, doktorand

$1. Mötets öppnande
Ordftirande förklarade mötet öppnat.
$2. Vat av justeringsperson
Till justeringsperson valdes Kent Olofsson
$3. Val av tillf?illig sekreterare
Till tillfüllig sekreterare valdes Karin Johansson.
$4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
$5. Föregående mötes protokoll (5 I 19, 2019-ll
Föregående mötes profokoll godkändes.

-
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3) bifogas kallelsen.

$6. Information och skrivelser:
(a) Information om arbetet med rekryteringen av tre doktorander i musikpedagogiþ
tillträde 1 september 2020. Lägesrapport.
Anna Houmann rapporterade att 16 ansökningar till doktorandtjrinst i musikpedagogik har
kommit in. Fem personer har kallats till intervjuer, vilka äger rum i vecka 13. Utlysningen har en
inriktning mot praktiknära forskning rörande barns och ungas ltirande i skolsammanhang.

(b) Information om arbetet med rekrytering av doktorander i musik Lägesrapport.
Michael Edgerton rapporterade att 86 ansökningar inkom till de tre doktorandtjänsterna i musik
med inriktning mot komposition, sång och instrumentalmusik. Nio sökande intervjuades2l-28
1

februari och tre har föreslagits f<ir antagning. Beslut i ärendet fattas vid Konstnärliga
fakultetsstyrelsens möte 22 april.
(c) Information om Camilla Jonassons disputation 13/5 och betygsnämndens
sammansättning.
Anna Houmann informerade om att professor Petter Dyndahl (Högskolan i Innlandet, Norge) blir
fakultetsopponent vid Camilla Jonassons disputation l3 maj. Betygsnåimnden kommer att bestå
av professor Cecilia Ferm (Södertörns högskola/Luleå tekniska högskola); professor Sanne
Krogh-Groth (Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitetet) och docent Sven Bjerstedt
(Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet). Reserv i betygsnämnden är professor emeritus Claes
Ericsson (Högskolan i Halmstad).

(d) Rapport från planeringen av Agenda 2030 seminariet Migration & the Arts, 23-24 mars.
Anna Houmann rapporterade om planeringen av seminariet Migration & the Arts. Det är
Konstnärliga fakultetens bidrag i forskarskolan Agenda2030 och utgår från tvärvetenskapliga
samtal. En medarrangör är Museum of Movement i Malmö.
(e) Rapport från planeringen av konferensen Musikforskning idag, 10-12 juni.
Anna Houmann rapporterade om den årliga konferensen arangerad av Svenska samfundet för
musikforskning, som i år hålls i Malmö T}-I2juni. Keynote kommer att bli professor Fredrik
Ullén, Karolinska institutet i Stockholm. Sista dag för registrering Èir 15 maj.

(l) Information om kommande konferenser.
Anna Houmann informerade om den nationella lärarutbildningskonferensen i Lund l0-l l juni,
där hon tillika är inbjuden som keynote. European Association for Music Education in Schools
(EAS) inträffar i Padua, Italien, 10-13 juni. Anna Houmann medverkar också vid AERAkonferensen i San Francisco, USA, 17-21 apriL Musikhögskolan skickar i år ingen representant
till årets EPARM-konferens i London 16-18 april.

(g) Information om ändringar på hemsidan für forskning.
Michael Edgerton informerade om att han och Eva Sæther omarbetat presentationstexterna på
Musikhögskolans hemsida. FtlN diskuterade möjligheter att fürbättra hemsidans tillgtinglighet
och utseende med avseende på forskningspresentation.
$7. Kursplan i musikpedagogik, "Introduktion till forskarutbildning i musikpedagogik, 15
Bifogas kallelsenAnna Houmann presenterade kursplanen för doktorandkursen "Introduktion till forskarutbildning
i musikpedagogik", l5 hp, som ges tillsammans med Högskolan für scen och musik i Göteborg.
FUN godkände kursplanen.
hpoo.

$8. Ekonomin driftsbudgeten fär musik och musikpedagogik
Michael Edgerton och Anna Houmann informerade om budgetläget für musik och
musikpedagogik.
$9. Övriga frågor
Anna Houmann informerade om att Konstnärliga fakultetens hedersdoktor Gary McPherson
håller en föreläsning på IAC tisdagen26 maj kl. 11.00.
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Pianisten och cembalisten Moritz Ernst besöker Musikhögskolan och håller en föreläsning
kl. 15.00 i Y-208 och en konsert fredagen 27 mars kl. 19.00 i Liljeforssalen.
Blockflöjtisten Antonio Politano besöker Musikhögskolan och håller en konsert på IAC söndagen
24 maj. Mer information om dessa tillfrillen kommer.
torsdagen 26 mars

$10. Mötets avslutande
Ordftirande tackade de närvarande och fiirklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras

Karin Johansson

Kent Oloßson

Michael Edgerton

J

BILAGA 6a
Förslag till reviderad Utbildningsplan
Musikerutbildning folk- och världsmusik, 180 hp – kandidat
1. IDENTIFIKATION

– visa förmåga att inom musikområdet självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra
konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika grupper,
– visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet,

Programmets namn och inriktning: musikerutbildning, folk- och
världsmusik.
Omfattning i högskolepoäng: 180.
Nivå: Grundnivå (G)
Programkod: KGMUS. Inriktning: FOVÄ
2. BESLUTSUPPGIFTER
Utbildningsplanen är reviderad och beslutad av konstnärliga fakultetsstyrelsen 2020-XX-XX. Den reviderade utbildningsplanen
träder i kraft HT-XX.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten:
– visa förmåga att inom musikområdet göra bedömningar med
hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa förståelse av konstens roll i samhället,
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och
att utveckla sin kompetens,
– visa förmåga att kommunicera information, idéer, problem och
lösningar med olika målgrupper.

3. PROGRAMBESKRIVNING
Musikerutbildning, folk- och världsmusik, syftar till att utbilda musiker med god konstnärlig och professionell förmåga. Studenten
skall efter genomgången utbildning ha tillräckliga kunskaper och
färdigheter för att kunna verka i arbetslivets olika former, såsom
solist eller medlem i fasta ensembler och/eller fria grupper. Studenten skall även ha utvecklat sådana färdigheter som krävs för
att studera vidare med en hög grad av självständighet. Vidare skall
studenten efter fullbordade studier ha förvärvat grundläggande
kunskaper i entreprenörskap i syfte att öka förmågan till förändring/anpassning av den egna yrkesrollen i ett föränderligt kulturliv.

5. KURSUPPGIFTER
Enligt tabell Kursuppgifter musikerutbildning folk- och världsmusik, grundnivå 180 hp
6. EXAMENSUPPGIFTER

4. MÅL

Examensbenämning: konstnärlig kandidatexamen i musik, folkoch världsmusik. (SFS 2006:1053)
Examensbenämning: Degree of Bachelor in Music, Folk- and
World Music.

Kunskap och förståelse
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten:
– visa kunskap och förståelse inom musikområdet, inbegripet kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund,
– visa kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt
fördjupning inom området.

7. FÖRKUNSKAPSKRAV OCH URVALSGRUNDER
Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av godkänt urvalsgrundande antagningsprov till musikerutbildningen.

Färdighet och förmåga
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten:
– visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och
innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom musikområdet,

8. ÖVRIGT
Gäller studenter som påbörjat sin utbildning HT16 och senare.
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Kursuppgifter musikerutbildning folk- och världsmusik, grundnivå 180 hp
Kurser

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Instrumentalstudier 1-6

MUUF10

MUUF11

MUUF12

MUUF13

MUUF14

MUUF15

8 hp

8 hp

8 hp

8 hp

7,5 hp

7,5 hp

MUUK01

MUUK03

7,5 hp

7,5 hp

5,5

5,5

2

2
MUUF25

Examensarbete 1-2, varav:
– klingande del (hp)
– reflekterande del (hp)
MUUF20

MUUF21

MUUF22

MUUF23

MUUF24

6 hp

6 hp

6 hp

6 hp

6 hp

6 hp

Projekt 1-6

MUUF30

MUUF31

MUUF32

MUUF33

MUUF34

MUUF35

6 hp

6 hp

5 hp

5 hp

2 hp

2 hp

Musikteori 1-6

MUUF39

MUUF41

MUUF42

MUUF43

MUUF44

MUUF45

4 hp

4 hp

4 hp

4 hp

2 hp

2 hp

Individuell kurs 1-6

MUUF50

MUUF51

MUUF52

MUUF53

MUUF54

MUUF55

2 hp

2 hp

Ensemble 1-6

Musik och samhälle 1-4

47
15

36
26
22

4 hp

4 hp

2 hp

2 hp

MUUL11

MUUL12

MUUF59

MUUF60

2 hp

2 hp

2 hp

2 hp

MUUL01

MUUL02

MUUL03

MUUL04

3 hp

3 hp

3 hp

3 hp

12

30

30

30

30

180

Musik som yrke 3-6
Totalt (hp)

Totalt (hp)

30

30

19

16
6
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Berth Lideberg

Utbildningschef
Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna

Förslag

2020-03-13

BILAGA 6b

till revidering av Utbildningsplan fÌir "Musikerutbildningo
folk- och våirldsmusik, 180 hp - kandidatoo

Bakgrund
I nuvarande Utbildningsplan ingår kurser i "Musik och samhälle" under
terminerna 2,3 och 4. Revideringsförslaget innebär att dessa kurser utökas
och läggs under termin 1 - 4.
På grund av alltfler sökande med internationell bakgrund finns behov av att
ge programmet även på engelska.

Förslag till revidering:
Kurser i "Musik och samhälle under termin 1 - 4 ftireslås ges enligt
följande:
termin 1 - 2 grundläggande kurser med särskild tyngdpunkt mot
västerländsk konstmusik,
termin 3 - 4 kurser med särskild tyngdpunkt mot folk- och
världsmusik.
Musikteori 1 MUUF39 fär 4 hp mot tidigare 6 hp
Samtliga kurser i programmet far undervisningsspråk: svenska och

o

o
o

engelska

/Berth Lideberg/

Postadress 200 4L Mafmö Besöksadress Ystadvågen 25 Telefon direkt 040-325468, växef
E-post berth.lidebergGmhm.]u. se r'r'ebb http: //www.mhm.fu.se

040-325450

BILAGA 7a

2020-03-10

Förslag på handlingsgång för utvärdering av Körcentrum Syds inrättandeperiod 2018 –
2020 som underlag för kommande beslut om eventuell ny inrättandeperiod 2021 – 2023
Bakgrund
Körcentrum Syd är en centrumbildning, organisatoriskt placerad vid Musikhögskolan i Malmö.
Körcentrum Syd har en inrättandeperiod på tre år, för närvarande 2018 – 2020, och under 2020 ska
en utvärdering av verksamheten göras. Med utvärderingen som grund, ska Musikhögskolans
institutionsstyrelse besluta om eller avslå en ny inrättandeperiod.
Underlag och uppdrag inför kommande beslut
Uppdraget för institutionsstyrelsens är att sätta sig in i Körcentrum Syds verksamhet den senaste
inrättande perioden, fr o m 2018 och framåt genom att läsa
- Körcentrum Syds föreskrifter (En bilaga),
- verksamhetsplaner för åren 2018, 2019 och 2020 (Tre Bilagor),
- verksamhetsberättelser för år 2018 och 2019 (Två Bilagor),
- Körcentrum Syds Nyhetsbrev från senaste tre åren (En bilaga),
samt titta på Körcentrun Syds hemsida https://www.korcentrumsyd.lu.se/om-korcentrumsyd/korcentrum-syd
Utifrån ovanstående underlag har Institutionsstyrelsen att ta ställning till hur Körcentrum Syd har
fungerat och uppfyllt sitt uppdrag under perioden i relation till föreskrifterna och de tilldelade
personella och ekonomiska resurserna.

Tidplan 2020
25 mars

Institutionsstyrelsen beslutar hur utvärderingen ska genomföras (med
utgångspunkt i ovanstående förslag) samt fattar beslut om tidplan.

6 maj

Institutionsstyrelsen diskuterar Körcentrum Syds verksamhet, fattar
beslut om eventuell ny verksamhetsperiod 2021 – 2023, samt ger
direktiv för nya föreskrifter och eventuella förändringar samt om möjligt
med vilka ekonomiska medel centrumbildningen bör finansieras.

4 juni

Under förutsättning att Institutionsstyrelsen tar beslut om en ny
inrättandeperiod så granskar Institutionsstyrelsen förslag till Föreskrifter
för Körcentrum Syd 2021 – 2023, samt tillsätter en valberedning, som ska
föreslå en ny styrelse för Körcentrum Syd för perioden 2021 – 2023.

September 2020

Under förutsättning att Institutionsstyrelsen tar beslut om en ny
inrättandeperiod så fattar Institutionsstyrelsen beslut om ny styrelse för
Körcentrum Syd 2021 – 2023.

Lena Ekman Frisk – föreståndare Körcentrum Syd

BILAGA 7b

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Visa i webbläsare.

Körcentrum Syds nyhetsbrev mars
2020
I detta Nyhetsbrev får du ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Vocal Club Syd

BILAGA 7c

- Välkomna till vokalmusikens vardagsrum!
Husband är Vokalgruppen Krita, som med gästande sånggrupper
skapar
en mysig mötesplats för alla älskare av svängig körmusik!
Lördag 4 april, kl. 19:00 på Folk & Rock, Skomakaregaran 11,
Malmö.
Biljettpris: 150 kr. Biljetter köpes vid entrén samt med förköp på
Tickster.com.
Se mer om evenemanget på Vocal Clubs Facebook

Föreläsning med Sofia Söderberg
- Människan och musiken
Sofia berättar för oss om människans unika förmåga att följa en puls och om hur denna
egenskap spelat en avgörande roll för den mänskliga evolutionen. Om hur grunden för allt
samarbete kan spåras till vår svårförklarliga men uppenbara känsla för musik och om hur den
präglat vår utveckling genom historien. Om hur våra musikaliska förmågor gjort oss till den
mest framgångsrika arten på jorden. Och om varför vi, så länge vi lever, aldrig skall sluta
sjunga!
Tisdag 14 april, kl. 10:30 – 12:00 i sal D-206, Musikhögskolan, Ystadvägen 25, Malmö.
Fri entré! Ingen anmälan behövs!
Sofia Söderberg har som dirigent framförallt profilerat sig inom vokalmusiken.
För sina djärva musikaliska tolkningar, sin knivskarpa intonation och fängslande närvaro har
hon belönats med priser och utmärkelser världen över. Sofia har bland annat arbetat vid Malmö
Opera som kormästare, och hon leder också den internationellt erkända manskören Svanholm
Singers från Lund. Läs mer om Sofia på www.sofiasoderberg.se

Vi söker körer som vill
samverka med komponister för
att skapa ny körmusik!
På temat Folksång genomför Körcentrum
Syd kompositionsprojekt med tre verk för kör a cappella.
Deadline för ansökan 14 april 2020.
Villkor och ansökningsblankett hämtar du via länkarna nedan:
Tema Folksång: Ansökningsblankett
Tema Folksång: Villkor
Du hittar även information och blanketterna på Körcentrum Syds hemsida:
www.korcentrumsyd.lu.se
Har du frågor?
Kontakta lena.ekmanfrisk@korcentrumsyd.lu.se

Dirigent- och körledarkurser 10 – 15 augusti 2020
– Anmälan öppen!
De nationella dirigent- och körledarkurserna kommer att äga rum på Musikhögskolan i Malmö.
Vi erbjuder liksom förra året dirigeringskurser och körledarkurser inriktade på barn,
komposition, jazz/pop/rockkörledning samt anti-aging för rösten.
Årets nyhet är den internationella kursen i samarbete med European Choral Association. Den
är på avancerad nivå och undervisningsspråket är engelska. Läraren Josep Vila i Casanas
kommer från Barcelona, Spanien och har bland annat lett Världsungdomskören.
En annan viktig nyhet i kursutbudet är kursen i Sång med yngre barn med läraren Stina
Abrahamsson. Kursen vänder sig till förskole- och lågstadielärare.
Du hittar komplett information här: www.korcentrumsyd.lu.se
Deadline för anmälan är fredag 24 april.
Anmälan sker digitalt via länk: www.sensus.se/dirigentkurser
och för den internationella kursen: www.sensus.se/masterclass

Konsert och workshop med Touché

Musikhögskolan i Malmö gästas av den fantastiska, danska jazzkören Touché som ger konsert
under ledning av Jesper Holm. Du har också chansen att anmäla dig till en workshop, där du
får sjunga tillsammans med andra diggare av jazzkör och med sångare ur Touché.
Måndag 27 april, kl 15.30-17.00 workshop, Lilla salen och 19.00
konsert, Rosenbergsalen,Musikhögskolan, Ystadvägen 25, Malmö.
Det kostar inget att delta i workshopen men anmälan krävs. Skicka ett mail
till maria.videll@korcentrumsyd.lu.se senast 20 april, där du anger dina kontaktuppgifter och ditt
stämläge.

The Future Voice!
- En experimentell workshop med Michael Edgerton och Damkören vid
Musikhögskolan i Malmö.
Michael Edgerton, kompositör, sångare och ny professor i konstnärlig forskning vid
Musikhögskolan i Malmö, ska skriva ett nytt verk för Musikhögskolans Damkör, som ska
uruppföras i oktober 2020 under Lunds universitets framtidsvecka med temat Krafter i rörelse.
Under denna workshop får du höra kören experimentera och leka med vokala tekniker under
ledning av Michael. Siktet är inställt mot ett framtidsperspektiv bortom röstens begränsningar.
Vad kan hända? Kan vi låta som ingen har låtit förut? Undervisningen äger rum på engelska.
Onsdag 13 maj, kl 18:00 – 20:30 i sal D-206, Musikhögskolan, Ystadvägen 25, Malmö.
Vi bjuder på enkel fika i en paus i mitten.
Fri entré men anmälan krävs!
Skicka ett mail till: Maria.videll@korcentrumsyd.lu.se senast 8 maj och uppge dina
kontaktuppgifter.

18.00 – 18:30 Kören värmer upp under ledning av körens ordinarie ledare Lena Ekman Frisk
18:30 – 20:30 Workshop under direction of professor Michel Edgerton

Beviljade kompositionsprojekt:
Under temarubriken Krafter i rörelse har Körcentrum Syd beviljat två körer projektmedel. Det är
Mixtus Cantus, Malmö med kompositör Martina Tomner och Lunds Akademiska Kör med
kompositör Kjell Perder. Vi får höra verken uruppföras fredag 16 oktober i Lunds Domkyrka.

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd
Maria Videll
Producent - Körcentrum Syd
Hör av dig till maria.videll@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och
besök gärna vår hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.
Kom ihåg att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd
Om du inte vill ha detta Nyhetsbrev, klicka på rubriken "avsluta prenumeration" längst ner på
denna sida.

Skicka till en vän | Öppna arkivet | Uppdatera profil | Avsluta prenumeration
Körcentrum Syd
Besöksadress: Ystadvägen 25
Postadress: Musikhögskolan, Box 8203
200 41 Malmö
040 – 32 54 11
maria.videll@korcentrumsyd.lu.se
http://www.korcentrumsyd.lu.se

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Visa i webbläsare.

Körcentrum Syds nyhetsbrev januari 2020
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Projektmedel för nya körkompositioner 2020
Körcentrum Syd möjliggör för körer som vill samarbeta med kompositörer för att beställa ny
körmusik. Syftet är att underlätta för körer att få fram ny musik, att verka för att kompositörer
av körmusik får fler uppdrag samt att stimulera till samverkan mellan körer, kördirigenter och
kompositörer. För 2020 utlyser vi sammanlagt fem kompositionsprojekt under två teman:
Tema – Krafter i rörelse: Två verk för kör med eller utan instrument.
I samarbete med LU Futura och inom ramen för Framtidsveckan. Här hittar du mer information
om Framtidsveckan:
Flyer Framtidsveckan: krafter i rörelse
Deadline för ansökan 24 februari 2020
Läs villkoren och hämta ansökningsblankett här:
Krafter i rörelse: Ansökningsblankett
Krafter i rörelse: Villkor
Du hittar även blanketterna på Körcentrum Syds hemsida:
https://www.korcentrumsyd.lu.se/utvecklingsprojekt/projektmedel-for-nya-korkompositioner2020
Tema – Folksång: Tre verk för kör a cappella.
Deadline för ansökan 14 april 2020
Läs villkoren och hämta ansökningsblankett här:
Tema Folksång: Ansökningsblankett
Tema Folksång: Villkor
Du hittar även blanketterna på Körcentrum Syds hemsida:
https://www.korcentrumsyd.lu.se/utvecklingsprojekt/projektmedel-for-nya-korkompositioner2020

Har du frågor?
Kontakta lena.ekmanfrisk@korcentrumsyd.lu.se
0733 – 89 20 84

Workshop - Sångteknik med Eva Hallberg och Luiz Tenaglia
Platser kvar!
Datum: lördag 8 februari 2020
Tid: 10:00-17:00
Plats: Musikhögskolan, sal D-206, Ystadvägen 25
I en avspänd gruppatmosfär arbetar vi med de tekniska grunderna i den akustiska sången:
resonans, andning, omfång, flöde, stöd och bärighet. Lyssnande, intonation och interpretation
tränar vi i sånger, både gemensamt och individuellt. Varje deltagare väljer en sång man vill
arbeta med. Vi arbetar både i masterclassform med alla och uppdelat i mindre grupper.
Anmälan görs via Sensus hemsida:
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/sangkurs-for-korledare-sangteknik-klassisksang-317727/

Kursdag - Barn vill sjunga! med bland andra Gunnel Fagius
Platser kvar!
Datum: torsdag 19 mars 2020
Tid: 09:30-16:30
Plats: Musikhögskolan, Lilla Salen, Ystadvägen 25
Barn vill sjunga! är en kurs för alla som vill öka sin kompetens om barns röst och sång. Dagen
ger fortbildning och uppmuntrar till sång med barn i åldern 4-10 år, genom teori, praktik och
nätverkande. Kursen vänder sig till exempelvis förskollärare, lärare i skola, kulturskola och
grundskola, körledare och andra intresserade.
Mer information och anmälningsformulär hittar ni på Sensus hemsida:
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/kursdag-barn-vill-sjunga-319526/

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd

Om du inte vill ha detta Nyhetsbrev, klicka på rubriken "avsluta prenumeration" längst ner på denna sida.

Skicka till en vän | Öppna arkivet | Uppdatera profil | Avsluta prenumeration
Körcentrum Syd
Besöksadress: Ystadvägen 25
Postadress: Musikhögskolan, Box 8203
200 41 Malmö
040 – 32 54 11
johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se
http://www.korcentrumsyd.lu.se

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Visa i webbläsare.

Körcentrum Syds nyhetsbrev november #3 2019
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Föreläsning: Så använder du ScorX och Körakademin
med Lillemor Bodin Carlson

Datum: torsdag 5 december
Tid: kl. 12:00 – 13:00
Plats: Musikhögskolan, sal D-206.
Körakademin är ett verktyg som ger körsångare nya möjligheter att utvecklas. Körakademin
spelar in mängder av körmusik som du hittar på scorx.org. Dessutom finns där övningsmaterial
för rösten, notläsning mm. Scorx-player är en musikmixer som hjälper körsångare att öva sina
körstämmor. Körstämmorna är insjungna av professionella sångare. Ett tusental körstycken i
många olika genrer finns i musikbiblioteket och fler tillkommer varje år.
Läs mer på korakademin.se.

Fri entré – ingen anmälan behövs. Välkomna!

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd

Om du inte vill ha detta Nyhetsbrev, klicka på rubriken "avsluta prenumeration" längst ner på denna sida.

Skicka till en vän | Öppna arkivet | Uppdatera profil | Avsluta prenumeration
Körcentrum Syd
Besöksadress: Ystadvägen 25
Postadress: Musikhögskolan, Box 8203
200 41 Malmö
040 – 32 54 11
johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se
http://www.korcentrumsyd.lu.se

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Visa i webbläsare.

Körcentrum Syds nyhetsbrev december 2019
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Ledig anställning: producent vid Körcentrum Syd

Omfattning: 50%
Sista ansökningsdag: 2020-01-12
Anställningsintervjuer kommer att hållas 23 och 24 januari 2020 på dagtid.
Arbetsuppgifter:
Som producent kommer du att arbeta självständigt och i samarbete med framför allt
föreståndaren vid Körcentrum Syd. Planering och produktion av kurser, seminarier, workshops
och föreläsningar samt att skriva ansökningar om externa medel, är producentens
huvuduppgifter. Du kommer assistera föreståndaren i administrativt arbete och stå i kontakt

med det omgivande körlivet såväl regionalt, nationellt som internationellt. Som producent
arbetar du med verksamhetens verkställighet. Anställningen är placerad vid Körcentrums Syds
kansli på Musikhögskolan i Malmö.
Kvalifikationer:
Grundläggande högskoleutbildning och kunskaper om det offentliga musik- och kulturlivet. Då
arbetet kräver god förmåga att strukturera det egna arbetet, arbeta självständigt och i
samarbete med andra, har dina administrativa erfarenheter och din sociala förmåga stor
betydelse. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Vi sätter stort
värde av tidigare erfarenhet av marknadsföring, kulturadministration, projektledning och
kommunikation med kulturinstitutioner, högskolor och det fria kulturlivet. Erfarenheter av
körsång och körlivet i stort är ett krav.
Övrigt:
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet
och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla
kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga
upphandlingsregler.
Kontakt:
Lena Ekman Frisk, föreståndare, 0733-892084, lena.ekmanfrisk@mhm.lu.se
Läs mer och sök tjänsten här:
https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:304729/
https://www.facebook.com/142509619118285/posts/2538081509561072
https://www.linkedin.com/posts/activity-6608650937999458304-QJWQ

GOSPELFEST 2020 - THE CHOIR
Datum: lördag 1 februari 2020
Preliminärt schema:
10.00 Körledarträff och övning med Körledarkören
13.30 Workshop för alla sångare i Storkören
19.30 Gospelfest
Plats: Europaporten, Stadiongatan 25 Malmö
Kom som enskild eller tillsammans med din kör och prova på gospel tillsammans med sångare
från hela Skåne, musiker, solister och vår amerikanske gästdirigent. Van – ovan, kör – enskild,
alla är välkomna.
Anmäl dig till körledar-workshopen här:
www.gospelfest.se

Workshop - Sångteknik med Eva Hallberg och Luiz Tenaglia

Datum: lördag 8 februari 2020
Tid: 10:00-17:00
Plats: Musikhögskolan, sal D-206, Ystadvägen 25
I en avspänd gruppatmosfär arbetar vi med de tekniska grunderna i den akustiska sången:
resonans, andning, omfång, flöde, stöd och bärighet. Lyssnande, intonation och interpretation
tränar vi i sånger, både gemensamt och individuellt. Varje deltagare väljer en sång man vill
arbeta med. Vi arbetar både i masterclassform med alla och uppdelat i mindre grupper.
Anmälan görs via Sensus hemsida:
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/sangkurs-for-korledare-sangteknik-klassisksang-317727/

Kursdag - Barn vill sjunga! med bland andra Gunnel Fagius
Datum: torsdag 19 mars 2020
Tid: 09:30-16:30
Plats: Musikhögskolan, Lilla Salen, Ystadvägen 25
Barn vill sjunga! är en kurs för alla som vill öka sin kompetens om barns röst och sång. Dagen
ger fortbildning och uppmuntrar till sång med barn i åldern 4-10 år, genom teori, praktik och
nätverkande. Kursen vänder sig till exempelvis förskollärare, lärare i skola, kulturskola och
grundskola, körledare och andra intresserade.
Mer information och anmälningsformulär hittar ni på Sensus hemsida:
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/kursdag-barn-vill-sjunga-319526/

Helsingborgs körfestival 27-31 maj 2020

Sista dag för anmälan 13 januari 2020.
From May 27 - 31, 2020 the 2nd Helsingborgs Körfestival brings together again singers from all
over the world in one of Sweden's oldest cities. Until the registration deadline on January 13,
2020, choirs from Sweden and abroad still have the opportunity to register for the event and
experience various nuances of Swedish and international choral music. The 2nd Helsingborgs
Körfestival offers choir competitions in 12 different musical categories, ranging from categories
for choirs of equal and mixed voices to competitions in Sacred Choral Music, Folklore, and Pop
& Jazz. Additionally, Evaluation Performances and Individual Coachings as well as international
Friendship Concerts provide options for further education and intercultural exchange during the
festival.
As a special highlight, the Swedish vocal ensemble VoNo will enrich the event with a workshop
and a concert of top-class Nordic choral art. The ensemble was founded in 1999 by the Danish
conductor Lone Larsen and consists of 12 professional singers. The repertoire of VoNo is
varied, including works from essentially all periods of music history, with special attention to
Nordic, contemporary and improvisatory music.
Läs mer på Interkulturs hemsida:
https://www.interkultur.com/events/2020/helsingborg/.

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk

Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd

Om du inte vill ha detta Nyhetsbrev, klicka på rubriken "avsluta prenumeration" längst ner på denna sida.

Skicka till en vän | Öppna arkivet | Uppdatera profil | Avsluta prenumeration
Körcentrum Syd
Besöksadress: Ystadvägen 25
Postadress: Musikhögskolan, Box 8203
200 41 Malmö
040 – 32 54 11
johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se
http://www.korcentrumsyd.lu.se

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Visa i webbläsare.

Körcentrum Syds nyhetsbrev november #3 2019
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Föreläsning: Så använder du ScorX och Körakademin
med Lillemor Bodin Carlson

Datum: torsdag 5 december
Tid: kl. 12:00 – 13:00
Plats: Musikhögskolan, sal D-206.
Körakademin är ett verktyg som ger körsångare nya möjligheter att utvecklas. Körakademin
spelar in mängder av körmusik som du hittar på scorx.org. Dessutom finns där övningsmaterial
för rösten, notläsning mm. Scorx-player är en musikmixer som hjälper körsångare att öva sina
körstämmor. Körstämmorna är insjungna av professionella sångare. Ett tusental körstycken i
många olika genrer finns i musikbiblioteket och fler tillkommer varje år.
Läs mer på korakademin.se.

Fri entré – ingen anmälan behövs. Välkomna!

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd

Om du inte vill ha detta Nyhetsbrev, klicka på rubriken "avsluta prenumeration" längst ner på denna sida.

Skicka till en vän | Öppna arkivet | Uppdatera profil | Avsluta prenumeration
Körcentrum Syd
Besöksadress: Ystadvägen 25
Postadress: Musikhögskolan, Box 8203
200 41 Malmö
040 – 32 54 11
johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se
http://www.korcentrumsyd.lu.se

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Visa i webbläsare.

Körcentrum Syds nyhetsbrev november #2 2019
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

GOSPELFEST 2020 - THE CHOIR

Datum: lördag 1 februari 2020
Preliminärt schema:
10.00 Körledarträff och övning med Körledarkören
13.30 Workshop för alla sångare i Storkören
19.30 Gospelfest
Plats: Europaporten, Stadiongatan 25 Malmö
Kom och sjung - "GOSPELFEST 2020 - The choir" - 1 februari 2020, Europaporten, Malmö.
Kom som enskild eller tillsammans med din kör och prova på gospel tillsammans med sångare
från hela Skåne, musiker, solister och vår amerikanske gästdirigent. Van – ovan, kör – enskild,
alla är välkomna.
Efter årets fantastiska uppslutning med över 1000 sångare bjuder Soulful Music i samarbete
med bl.a. Bilda, Körcentrum Syd, Sensus, Svenska Gospelverkstaden och Sveriges Körförbund
ännu en gång in till Gospelfest, denna unika möjlighet att uppleva, prova på och inspirerar av
gospelmusikens speciella historia och uttryck.

Under "Gospelfest - the choir" kommer du som sångare att få en möjlighet att inspireras och
utvecklas inom bl.a. dynamik och uttryck tillsammans med svenska instruktörer och två
fantastiska och väldigt olika amerikanska gäster. Isaac Cates är prisbelönt kompositör och flitigt
anlitad körledare, sångare och pianist från Kansas City. Zeke Locke tillhör en ny generation
inom Urban Gospel. Han är karismatisk körledare, sångare och workshopledare från Chicago.
I år har du som körledare en unik möjlighet till egen inspiration även om din kör inte kan vara
med då vi bjuder in till en separat Körledarworkshop med Isaac och Zeke kl. 10:00-12:00. Van ovan, alla är välkomna.
Info om anmälan hittar du på www.gospelfest.se

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd

Om du inte vill ha detta Nyhetsbrev, klicka på rubriken "avsluta prenumeration" längst ner på denna sida.

Skicka till en vän | Öppna arkivet | Uppdatera profil | Avsluta prenumeration
Körcentrum Syd
Besöksadress: Ystadvägen 25
Postadress: Musikhögskolan, Box 8203
200 41 Malmö
040 – 32 54 11
johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se
http://www.korcentrumsyd.lu.se

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Visa i webbläsare.

Körcentrum Syds nyhetsbrev november 2019
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Workshop - Brasiliansk körmusik

Foto: Rafael Reigoto
Datum: torsdag 21 november 2019
Tid: 12:00 – 13:00
Plats: Musikhögskolan, sal D-206, Ystadvägen 25
Kom och sjung brasiliansk körmusik tillsammans med studenter på Musikhögskolan i Malmö
under ledning av Maria José Chevitarese, lärare i körledning och rektor vid musikhögskolan i
Rio de Janiero, Brasilien. Denna worskhop sker inom ramen för utbytet mellan Musikhögskorna
i Malmö och Rio de Janeiro.

Fri entré. Ingen föranmälan behövs.
Välkomna!

Workshop - Sångteknik med Eva Hallberg och Luiz Tenaglia

Foto: Privat

Datum: lördag 8 februari 2020
Tid: 10:00-17:00
Plats: Musikhögskolan, sal D-206, Ystadvägen 25
I en avspänd gruppatmosfär arbetar vi med de tekniska grunderna i den akustiska sången:
resonans, andning, omfång, flöde, stöd och bärighet. Lyssnande, intonation och interpretation
tränar vi i sånger, både gemensamt och individuellt. Varje deltagare väljer en sång man vill
arbeta med. Vi arbetar både i masterclassform med alla och uppdelat i mindre grupper.
Lärare är två erfarna sångare, pedagoger och kursledare som utvecklat ett uppskattat koncept
genom flera gemensamma kurser. Luiz Tenaglia är operasångare samt sångpedagog och Eva
Hallberg är sångerska, sångpedagog och musiker.

Kursen ges i samarbete mellan Körcentrum Syd och Sensus.
Anmälan görs via Sensus hemsida:
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/sangkurs-for-korledare-sangteknik-klassisksang-317727/
Kurskostnad: 750:- inkl. lunch.
Max antal deltagare: 10
Varmt välkomna med er anmälan!

Kursdag - Barn vill sjunga! med bland andra Gunnel Fagius

Datum: torsdag 19 mars 2020
Tid: 09:30-16:30
Plats: Musikhögskolan, Lilla Salen, Ystadvägen 25
Barn vill sjunga! är en kurs för alla som vill öka sin kompetens om barns röst och sång. Dagen
ger fortbildning och uppmuntrar till sång med barn i åldern 4-10 år, genom teori, praktik och
nätverkande. Kursen vänder sig till exempelvis förskollärare, lärare i skola, kulturskola och
grundskola, körledare och andra intresserade.
Kursledare är Gunnel Fagius, musikdirektör, fil. Mag. Uppsala, Sara-Stina Gustavsson,

logoped, Stina Abrahamsson, rytmiklärare och Karin Fagius, barnkörledare.
Kursdagen ges i samarbete mellan Körcentrum Syd och Sensus.
Mer information och anmälningsformulär hittar ni på Sensus hemsida:
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/kursdag-barn-vill-sjunga-319526/
Sista dag för anmälan: 15 februari 2020
Kurskostnad: 750:- inkl. för-och eftermiddagsfika.
Varmt välkomna med er anmälan!

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd

Om du inte vill ha detta Nyhetsbrev, klicka på rubriken "avsluta prenumeration" längst ner på denna sida.
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200 41 Malmö
040 – 32 54 11
johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se
http://www.korcentrumsyd.lu.se

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Visa i webbläsare.

Körcentrum Syds nyhetsbrev september 2019
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Kompositionsprojekt 2019/2020 - ny utlysning:
Folkmusiktema
Körcentrum Syd möjliggör för körer som vill samarbeta med kompositörer för att beställa ny
körmusik. Syftet är att underlätta för körer att få fram ny musik, att verka för att kompositörer av
körmusik får fler uppdrag samt att stimulera till samverkan mellan körer, kördirigenter och
kompositörer.
Körcentrum Syd måste ha in ansökningsblankett senast 1 november 2019. Svar ges senast 20
november. Här kan ni ladda ner information samt ansökningsblankett:
Information kompositionsprojekt:
INFO
Ansökningsblankett kompositionsprojekt:
ANSÖKAN
Välkomna med er ansökan!

Workshop med Gunilla Frödén –
Hur gör man? Sångteknik, dirigering och klangbildning i kör.

Foto: Anna Bennich

Gunilla Frödén är en välkänd sångpedagog och kördirigent från Linköping. Hon undervisade i
många år vid Musikgymnasiet i Linköping och leder den välrenommerade damkören Da Capo,
som hon själv grundade 1986.
Datum: torsdag 3 oktober 2019
Tid: 12:30 – 14:15
Plats: Musikhögskolan, sal D-206
Fri entré.
Varmt välkomna!

Workshop - Tre dagar av sång med vokalgruppen KRITA!

Här får du fördjupa och bredda dina kunskaper i stämsång och a cappellasång. Lägret är öppet
för alla från ca 13 år och uppåt. Gästande pedagoger är hela vokalgruppen KRITA!
Datum: 18 - 20 oktober
Plats: Scoutgården, Karlshamn
Innehåll
Lägrets fokus är sång i liten grupp. Man kan anmäla sig både som hel ensemble och som
enskild person. Kommer ni som en befintlig grupp får ni jobba mycket i den. Kommer du som
enskild person så sätter vi ihop dig med andra till en lägergrupp.
Om du anmäler dig senast 1 oktober, kan du vara med och styra vad du vill lära dig på lägret.
Mejla oss gärna dina önskemål.
Start sker på fredagskvällen och avslutning sker på söndagseftermiddagen med en offentlig
konsert. Mer info kommer!
Kostnad
I deltagaravgifterna ingår: alla aktiviteter, samtliga måltider, övernattning på golv, coaching,
material m.m. Dessutom ingår medlemsavgiften i A Cappella South Sweden för resten av 2019!
Deltagaravgifterna går direkt tillbaka till föreningen för att kunna göra mer och fler aktiviteter.
Unga 13-25 år:
Önskan är att alla unga som vill ska kunna vara med. Därför har vi en glidande skala på
deltagaravgiften där du (och ev. dina vuxna) själva bestämmer vad ni har möjlighet att betala
mellan 500 och 1000 kr. Om även den lägsta avgiften är för hög för dig får du gärna kontakta
oss, så hittar vi en lösning.
Vuxna från 26 år:
Kostnad för vuxna är 1000 kr.
Anmälan sker via https://www.acappellasouthsweden.se

Körsångens kraft - en workshop i körsångarens utveckling

I den här workshopen, som ges i samarbete med studieförbundet BILDA, kommer vi lyfta och
utveckla samspelet mellan din egen och gruppens röst och energi. Målet är att tillsammans öka
den musikaliska friheten, både för dig själv, kören och körledaren. Workshopen leds av
sångerskan Katarina Henryson, känd från bland annat vokalgruppen The Real Group. Anmäl
dig och delta med din kör, en mindre grupp eller som ensam sångare. Ingen förberedelse
krävs.
Datum: lördag 26 okt
Tid: 10:00-13:30
Plats: Lilla Salen, Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25
Kostnad: 300:-/deltagare. Gratis om man är med i en Bildakör eller är körledare i en Bildakör.
Fika ingår, ange allergier/specialkost i anmälan.
Begränsat antal platser så anmäl i god tid, senast den 16 oktober, snälla låt oss veta i god tid
om ni får förhinder så att vi kan erbjuda platsen åt någon annan.
OBS! Ange under noteringar om du är medlem i en Bilda-kör.
Anmäld dig på www.bilda.nu.

Vocal Club Syd - Husband vokalgruppen KRITA

På Kulturkvarteret Kristianstads charmiga bistroscen kommer husbandet Krita Vokalgrupp samt
andra grupper att underhålla, roa och beröra med 100 % vokal musik. Ta en fika, något att
dricka slå dig ner och njut!
Datum: 16 november
Tid: kl. 14:00
Plats: Kulturkvarteret, Kanalgatan 30 Kristianstad
Välkommen in i vokalsveriges vardagsrum!
Mer info finns på www.kulturkvarteret.com
och https://www.facebook.com/vocalclubsyd/

Grundläggande notläsningskurs för körsångare - Fullsatt

Kursen "Grundläggande notläsning för körsångare" med Erik Berndalen som lärare är sedan
länge fullsatt. Vi är glada över det stora intresset och inser att behovet är stort för denna typ av
kurs. Därför planerar vi nu tillsammans med Sensus att ge en ny kursomgång under våren
2020. Håll utkik på www.korcentrumsyd.lu.se samt www.sensus.se för mer information.

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd

Om du inte vill ha detta Nyhetsbrev, klicka på rubriken "avsluta prenumeration" längst ner på denna sida.
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Körcentrum Syds nyhetsbrev juni 2019
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Föreläsning: Att vara i komplexiteten –
Hur vi som körledare skapar mening, metoder och
flerspråkighet
Pia Bygdéus
Inom ramen för körfestivalen Nordklang i Helsingborg bjuder Körcentrum Syd in till en
spännande föreläsning, där forskaren och körledaren Pia Bygdéus presenterar intressanta
forskningsresultat.
För oss körledare är det ingen nyhet att vi behöver besitta en mängd olika egenskaper i vår
yrkesroll. Vi ska ha koll på sångrösten, slagteknik, frasering, textuttal med mera, och allt ska
tillämpas samtidigt! Ett forskarteam från Danmark, Norge och Sverige har genomfört en studie
över körledarutbildningar i Skandinavien och genomför just nu en kvantitativ studie om hur
dirigenter ser på olika färdigheter som ingår i ledarrollen och komplexiteten i att allt ska
hanteras samtidigt. Hur viktiga är de olika färdigheterna? Är det möjligt att lära sig dessa
genom formell utbildning eller är det erfarenheten som gäller? Från Sverige är det Pia
Bygdéus som ingår i detta team. Hon är universitetslektor vid Linnéuniversitetet med södra
Sverige som bas, och hon kommer att presentera resultat från Nordic Choral Conductor
Education på Nordklang i Helsingborg 28 juni 2019.
Plats: Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg
Datum: Fredag 28 juni
Tid: 14:00-15:15
Fri entré! Ingen anmälan krävs.
Läs mer på www.nordklang.org

Dirigent- och körledarkurser i Malmö 2019
I samband med de nationella dirigent- och körledarkurserna på Musikhögskolan i Malmö
bjuder Körcentrum Syd in till två seminarier. OBS! Lokal för seminarierna anslås vid
Musikhögskolans entré.
Torsdag 15 augusti kl 13:00 – 14:30 - Musikhögskolan i Malmö

Susanne Carlström
Anti-Aging för rösten - metod att hålla rösten vital
I denna workshop får vi prova på övningar i sångteknik med syftet att hålla igång sångrösten
livet ut, en metod som utvecklats av Elisabeth Bengtson-Opitz. Böcker i ämnet har publicerats
på senare år och tekniken tilldrar sig alltmer intresse bland körpedagoger.
Fri entré – ingen anmälan krävs!
Fredag 16 augusti kl 13:00 - 14:30 - Musikhögskolan i Malmö
Ulrika Emanuelsson
Lundatonsättare med körprofil
Vi får möta kompositören, som här presenterar några av sina verk. Som kördirigent för bland
annat Carolinæ Damkör i Lund har hon gjort sig känt för ett spännande tonspråk och hon
berättar i denna föreläsning om sitt komponerande och vad som inspirerar henne.
Fri entré – ingen anmälan krävs!

Avslutningskonsert Dirigent- och körledarkurser 2019
Dirigent - och körledarkurserna i Malmö har blivit en stark tradition inom det svenska körlivet.
Under en intensiv vecka varje sommar möts upp emot 80 kursdeltagare från Sveriges alla hörn
för att utveckla sitt körledarskap, med de främsta namnen inom körmusik som deras lärare och
vägvisare. Kurserna är unika i sin utformning och genrebredden framhäver mångsidigheten i
vårt körliv. Den kreativa energin når i år sitt klimax på Palladiums scen då resultatet av en
laddad kursvecka presenteras i form flera minikonserter med blandad repertoar.
Plats: Palladium, Södergatan 15, Malmö
Datum: Lördag 17 augusti
Tid: 15:00
Fri entré. Varmt välkomna!

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd

Om du inte vill ha detta Nyhetsbrev, klicka på rubriken "avsluta prenumeration" längst ner på denna sida.
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Körcentrum Syds nyhetsbrev januari 2019
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

9-9-9 - Unik konsert i Allhelgonakyrkan i Lund
Datum: 9 februari 2019
Tid: 19:00
Plats: Allhelgonakyrkan i Lund
Välkomna till 9-9-9, en exceptionell konsert där nio körer framför nio nya kompositioner för kör!
Konserten är ett samarbete med Lund Contemporary, festival för ny musik.
Bakgrunden till 9-9-9 är att Körcentrum Syd sedan några år tillbaka har sökt samarbete med
körer som vill beställa nya körverk och beviljat medel till några projekt om året. Hittills har detta
resulterat i 18 nyskrivna verk varav ni får höra de senaste nio på denna konsert. Intresset har
varit stort för att söka dessa projektmedel och Körcentrum Syd hoppas kunna återkomma
regelbundet med nya projekt.
Vi vill framföra vårt varma tack till alla som är involverade i denna storsatsning! Vi är glada för
alla insatser som har bidragit till denna rikedom av spännande, ny musik! Tack till
kompositörer, textförfattare, dirigenter och körsångare! Tack till Allhelgonaförsamlingen för att
ni gör det möjligt att samla alla dessa körsångare till en manifestation för ny körmusik!

Deltagande körer:
Ängelholms kvartettsångare
Malmö operas barnkör/S:t Petri Ungdomskör
S:t Johannes Kammarkör
Helsingborgs Motettkör
Lunds Vokalensemble
Dalby kammarkör
Collegium Vox Humana
Palaestra Vokalensemble
Lunds Akademiska kör
Fri entré. Varmt välkomna!

Seminarieserien våren 2019
Tid: Torsdagar 12:30 – 13:30
Plats: Sal D-206, Musikhögskolan i Malmö
31/1 - Johan Bergman – Att leda gospelkör
14/2 - Martin Arpåker - Uppsjungningar och sångteknikarbete i kör
28/2 - Gullan Bornemark – Smakprov ur min repertoar
Fritt inträde. Ingen föranmälan behövs.
Varmt välkomna!

Dirigent- och körledarkurser i Malmö
De nationella dirigent- och körledarkurserna äger rum 12-18 augusti 2019 och går därmed in
på sitt tolfte år i Malmö. Precis som 2018 kommer 2019 års kurser att äga rum på
Musikhögskolan i Malmö. Årets nyhet är en kurs i Anti Aging med Susanne Carlström som
lärare. Anti Aging för rösten är ett sångpedagogiskt koncept skapat av Elisabeth BengtsonOpitz med målet att hålla rösten vital livet ut. Utifrån boken lär vi oss metoden genom röst- och
kroppsövningar samt hur man infogar arbetet med Anti Aging i repetitionsarbete och dirigering.
Kursspår och lärare:
•
•
•
•
•
•

Kurs A (grundnivå): Agneta Sköld
Kurs B (fortsättningsnivå): Mats Nilsson
Kurs C (avancerad nivå): Erik Westberg
Kurs D (barnkörledning): Birgitta Rosenquist Brorson
Kurs E (Anti-aging): Susanne Carlström
Kurs K (komposition och arrangering): Claes-Bertil Nilsson och Ulrika Emanuelsson

Dirigent- och körledarkurserna arrangeras av Körcentrum Syd och Sveriges Körförbund.
Medarrangörer är Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen Sveriges Körledare, UNGiKÖR,
Musik i Syd, SENSUS och Musikhögskolan i Malmö.
Anmälan till kurserna öppnar i mitten av februari. Då hittar man anmälningsblankett och mer
information på: www.korcentrumsyd.lu.se/utbildning/dirigent-och-korledarkurser

Nordklang 26 - 29 juni 2019
Föreläsning med Pia Bygdéus
Att vara i komplexiteten – hur vi som körledare skapar mening, metoder och flerspråkighet
För oss körledare är det ingen nyhet att vi behöver besitta en mängd olika egenskaper i vår
yrkesroll. Vi ska ha koll på sångrösten, slagteknik, frasering, textuttal med mera, och allt ska
tillämpas samtidigt! Ett forskarteam från Danmark, Norge och Sverige har genomfört en studie
över körledarutbildningar i Skandinavien och genomför just nu en kvantitativ studie om hur
dirigenter ser på olika färdigheter som ingår i ledarrollen och komplexiteten i att allt ska
hanteras samtidigt. Hur viktiga är de olika färdigheterna? Är det möjligt att lära sig dessa
genom formell utbildning eller är det erfarenheten som gäller? Från Sverige är det Pia
Bygdéus som ingår i detta team. Hon är universitetslektor vid Linnéuniversitetet med södra
Sverige som bas, och hon kommer att presentera resultat från Nordic Choral Conductor
Education på Nordklang i Helsingborg 26-29 juni 2019.
Uppgifter om tid och plats för föreläsningen kommer att publiceras i kommande Nyhetsbrev.
Läs mer och anmäl dig och din kör till Nordklang på www.nordklang.org

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd

Om du inte vill ha detta Nyhetsbrev, klicka på rubriken "avsluta prenumeration" längst ner på denna sida.
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Körcentrum Syds nyhetsbrev september 2018
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Exklusiv inbjudan till seminarium/hearing, mingel och
konsert

Körcentrum Syd har nöjet att inbjuda alla körintresserade till en eftermiddag med
samtalets förtecken. Detta är ett unikt tillfälle att få ta del av tankar kring dagens
uruppförande av Sveriges Radios beställningsverk Minnets madrigal. Kompositören
Monica Dominique, dirigenten Alexander Einarsson och skådespelaren Stina Ekblad
medverkar. Ulrika Emanuelsson, tonsättare och körledare är moderator.
Plats: Gamla Biskopshuset, Biskopsgatan 1, Lund
Datum och tid: fredag 19 oktober kl 15:30
Program
15:30 – 16:30 Seminarium med Monica Dominique, Stina Ekblad och Alexander
Einarsson.
16:45 –18:00 Samtal med åhörarna i grupper kring körlivets hjärtefrågor. Körcentrum Syd
vill ha kontakt med körlivet i frågor som vi följer upp efter hearingen i mars 2017.
18:00-19:00 Mingel med mat och dryck
19:30 Konsert ”Bukett av naket regn” med Petri Sångare och Stina Ekblad.
Allhelgonakyrkan i Lund. Konserten ingår i Lund Choral Festival och direktsänds i
Sveriges Radio.
Anmäl dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se senast måndag 8 oktober. Meddela
då också ev. matallergier. Vi bjuder på mat och dryck. Musik i Syd bjuder på konsertbiljett.
OBS! Antalet platser är begränsat. Vi registrerar anmälningar i den ordning de inkommer
till Körcentrum Syds kansli. Vi återkommer 9 oktober och bekräftar din plats.
Välkommen till en upplevelse av ord och ton i utsökt sammanflätning!
Körcentrum Syd, Lunds universitet

Seminarium med Staffan Storm och Sten Ternström
I samband med öppningskonserten av Lund Choral Festival måndag 15 oktober

arrangerar Ljudmiljöcentrum vid Lunds Universitet ett kort förmiddagsseminarium med
köranknytning i Domkyrkoforum! Föranmälan är inte nödvändigt, men den som vill
försäkra sig om en plats i Domkyrkoforum anmäler sig till Ljudmiljöcentrum genom att
maila till projektledare@ljudcentrum.lu.se. Ange seminariedatum 15/10 i ämnesrutan.
ATT KOMPONERA FÖR KÖR – NÅGRA NEDSLAG I HISTORIEN
Staffan Storm gör några nedslag i körkomponerandets historia med bland annat aspekter
på rum och teknik.

KÖRRÖST OCH RUMSAUKUSTIK
Sten Ternström berättar om hur rummets akustiska egenskaper och körens uppställning påverkar
vad publiken hör och hur sångarna sjunger. Det har att göra med så vitt skilda ting som
efterklangstiden, röstens riktverkan, hur man hör sin egen röst och hur tätt eller glest kören är
uppställd. Hur gör man för att få bra medhörning inom kören, till exempel?
Program
10:00 Ljudmiljöcentrum bjuder på kaffe med dopp
10:30 Staffan Storm: Att komponera för kör – några nedslag i historien
11:00 Sten Ternström: Körröst och rumsakustik
11:45 vi promenerar över gården till Domkyrkan
12:00-12:45 Konsert: Arte Vokalensemble framför bl a 100-årsjubilerande Leonard Bernsteins
Chichester Psalms för gossopran, kör, orgel, harpa och slagverk. Dirigent Poul Emborg.

Turné med Vocal Six
A cappella-gruppen Vocal Six fyller 30 år, och detta firar de minst 39 år gamla pojkarna med en
nostalgisk nutidsshow. De bjuder på jazz, schlager, pop, house, rock samt pedagogiska bildspel,
allt utfört med endast röster, bländande precision, hög energi och oftast smittande humor.
Vocal Six bildades i Helsingborg 1988, och har sedan dess gett ett otal konserter både i Sverige och
utomlands, uppträtt i tv och gett ut cd-skivor. Gillar man a cappella – eller underhållning i största
allmänhet – är detta en kväll man inte vill missa! Körcentrum Syd är medarrangör för turnén.
Turnéplan:
30 sept Malmö, Palladium kl 18
6 okt Kristianstad, Kulturkvarteret kl 18
12 okt Göteborg, Stenhammarsalen Göteborgs Konserthus kl 19
14 okt Helsingborg, Helsingborg Konserthus kl 18
Biljettinformation: http://www.vocalsix.com/article_listing.asp?id=870

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd
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Körcentrum Syds nyhetsbrev #2 april 2018
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Förlängd anmälningstid till 16 maj! - Dirigent- och körledarkurser i Malmö
6-12 augusti 2018 är det återigen dags för Dirigent- och körledarkurserna i Malmö. Precis som
2017 hålls kurserna på Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25.
Vi har valt att förlänga anmälningstiden till 16 maj på följande kurser:
Kurs A (Dirigering - Elementär): Agneta Sköld
Kurs D (Barnkörledning): Anne Johansson
Kurs J (Ledarskap i afro-europeiska körgenrer): Peder Karlsson
Kurs K (Arrangering och komposition): Ulrika Emanuelsson, Håkan Andersson och ClaesBertil Nilsson
Mer information samt anmälningsblankett hittar ni på vår
hemsida: www.korcentrumsyd.lu.se/utbildning/dirigent-och-korledarkurser. Det går även bra att
ladda ner kursfolder och blankett här:
Kursfolder
Anmälningsblankett
Välkomna med er anmälan senast 16 maj!

En heldag med stämsång på Musikhögskolan i Malmö
- Samarbete med A cappella South Sweden
Workshop för dig som vill prova på att sjunga stämsång i liten ensemble. Du får bland annat
testa att ta ansvar för en egen stämma i mindre grupp, lära in på gehör samt improvisera. Det
blir en innehållsrik och inspirerande dag för dig som är nyfiken på att sjunga i mindre grupp.
Workshopen är ett samarbete med A cappella South Sweden.
Pedagoger
Vi får den här gången chans att jobba tillsammans med Almaz Yebio, fantastisk sångerska
och proffsmusiker från Malmö.

Pris
Vi vill att alla som vill ska kunna vara med och därför har vi en glidande skala på
deltagaravgiften där du (och ev. dina vuxna) själva bestämmer vad ni har möjlighet att betala
mellan 100 och 500 kr. I avgiften ingår workshops, lunch och fika. Det finns även en ACSSfond där du enkelt kan ansöka om att betala en lägre avgift (om lägsta avgiften är för hög).
Deltagaravgifterna går direkt tillbaka till att kunna göra mer och fler aktiviteter.
Datum och tid: 6 maj kl. 10:00-16:00
Plats: Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25
Anmälan görs via denna länk senast 1 maj:
https://www.acappellasouthsweden.se/malmoe-musikhoegskola

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd
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Körcentrum Syds nyhetsbrev april 2018
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Kurs i grundläggande notläsning för körsångare!
I samarbete med Kulturens och Sveriges körförbund kan Körcentrum Syd erbjuda en unik kurs
i grundläggande notläsning för körsångare. Kursen består av fem träffar med Erik Berndalen,
lärare i musikteori vid Musikhögskolan i Malmö, som undervisningsledare.
Kursen är ett direkt resultat av Körcentrum Syds hearing hösten 2017 då det stod klart att det
fanns ett tydligt behov av en kurs i notläsning för just körsångare.
Kursen hålls på Musikhögskolan i Malmö och kostar 300:- för fem tillfällen. Varje lektion är ca
1,5 timme lång.
Tid, datum och lokal:
Tisdag 8 maj - kl. 17:00-19:30 - lokal X227
Tisdag 15 maj - kl. 17:00-19:30 - lokal X227
Tisdag 22 maj - kl. 17:00-19:30 - lokal X239
Tisdag 29 maj - kl. 17:00-19:30 - lokal X239
Tisdag 5 juni - kl. 17:00-19:30 - lokal X239
Plats: Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25
Kostnad: 300:- (betalningssätt: bankkort via Lunds universitets betalningssystem. Länk till
betalning ges i samband med anmälan via mail). Som kurslitteratur kommer vi att använda den
nya boken Älska körsång! av Kjell Perder.
Anmälan: skicka ett mail med namn och kontaktuppgifter
till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.sesenast 1 maj. Max antal deltagare: 30. Först till kvarn
gäller!
Varmt välkomna till kursen!

Efterlysning: Körer med nyskriven musik
Lund Contemporary, som går av stapeln andra helgen i februari 2019, kommer att vara ett
forum för framförande av nyskriven musik av huvudsakligen regionala tonsättare, samt
moderna konstmusikklassiker från 1900-talet och framåt.

Inom ramen för Lund Contemporary kommer Körcentrum Syd nu för andra gången att
arrangera en särskild körkonsert med fokus på nykomponerad körmusik. I första hand ska de
körer som fått projektmedel från Körcentrum Syd att medverka med sina nyskrivna stycken,
men det finns plats för ytterligare några körer att framträda med nyskriven körmusik.
Konserten kommer att äga rum lördag 9 februari 2019 i Allhelgonakyrkan i Lund.
Maila er intresseanmälan till föreståndare lena.ekmanfrisk@korcentrumsyd.lu.se senast 18
maj 2018. Bifoga noterna digitalt på det stycke ni vill framföra.
Körcentrum Syd och Lund Contemporary väljer sedan ut de körer som får plats att medverka i
konserten. En liten, symbolisk ekonomisk ersättning betalas ut till medverkande körer.
Välkommen med er intresseanmälan!

Vocal Club Syd - Vokalsveriges vardagsrum
Vocal Club Sweden är arenan för vokalgrupper och vokalmusikentusiaster i Sverige. Allting
började i Stockholm där man några gånger per säsong arrangerar kvällar där sångare och
publik får mötas för konserter, allsång och trevlig atmosfär. Lunds Körfestival arrangerade den
första sydsvenska versionen av Vocal Club hösten 2017.
Nu är tiden inne för att bryta ny mark och Körcentrum Syd medverkar till att starta upp den
första Vocal Club-aftonen i Malmö. 27 april kommer Vocal Club Syd att slå upp dörrarna till
vokalsveriges vardagsrum på Grand Öl och Mat, Monbiojougatan 17, Malmö.
Den Malmöbaserade gruppen KRITA kommer tillsammans med gäster att inta scenen och
bjuda på en riktigt trevlig kväll. Följ eventet på facebook.com/vocalclubsyd
Dörrarna öppnar fredag 27 april klockan 19.00. Inträde 100 kr (60 kr för student). Inget förköp.
VÄLKOMNA!

Dirigent- och körledarkurser i Malmö 2018 - deadline närmar sig
6-12 augusti 2018 är det återigen dags för Dirigent- och körledarkurserna i Malmö. Precis som
2017 hålls kurserna på Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25.
OBS! Sista dag för anmälan är 20 april. Det finns fortfarande platser kvar på följande kurser:
Kurs A (Dirigering - Elementär): Agneta Sköld
Kurs C (Dirigering - Avancerad): Erik Westberg
Kurs D (Barnkörledning): Anne Johansson
Kurs J (Ledarskap i afro-europeiska körgenrer): Peder Karlsson
Kurs K (Arrangering och komposition): Ulrika Emanuelsson, Håkan Andersson och ClaesBertil Nilsson
Mer information samt anmälningsblankett hittar ni på vår
hemsida: www.korcentrumsyd.lu.se/utbildning/dirigent-och-korledarkurser. Det går även bra att

ladda ner kursfolder och blankett här:
Kursfolder
Anmälningsblankett
Välkomna med er anmälan och till Malmö!

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd
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Körcentrum Syds nyhetsbrev mars 2018
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.
Innehåll:
1) En dag att träffa kolleger - inbjudan till samtal om körlivet
2) Utlysning - kompositionsprojekt
3) Dirigent- och körledarkurser 2018
4) Arte Vokalensemble (AVE) - en ny professionell kyrkokör
5 Helsingborgs internationella körfestival
6) Festivalen Körkraft i Stockholm

Musica Vitae ger konsert med violinisterna Malin Broman och Pekka Kuusisto på Palladium. Missa inte denna spännande
konsert i samband med samtalsdagen 15 april!

En dag att träffa kolleger 15 april
- Inbjudan till samtalsdag
Program 15 april:
• 12:30 – 13:15: Lunch och kaffe på Hotell S:t Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö
• 13:15-14:45: Samtal & diskussioner
• 15:00 Konsert: Musica Vitae med Malin Broman och Pekka Kuusisto, Palladium,
Södergatan 15, Malmö
Körcentrum Syds styrelse har nöjet att bjuda in till samtalsdag för att diskutera aktuella frågor
kring körlivets utveckling och vi hoppas att återigen få återkoppling och nya idéer. Liksom förra
året bjuder vi på lunch och en fantastisk konsert som avslutning på eftermiddagen. Anmälan till
dagen gör du till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se senast fredag 6 april. Skriv ditt namn samt
eventuella matpreferenser.
Flera idéer från samtalsdagen mars 2017 har blivit verklighet. Bland annat sjösätter Körcentrum
Syd nu kurser i notläsning/musikteori för körsångare och i arrangering/komposition för
körledare. Här är frågorna vi önskar ventilera 15 april:
• Körcentrum Syds uppdrag är utbildning, utveckling och forskning. Vad kan Körcentrum Syd
göra för dig och din verksamhet? Finns det något särskilt av betydelse för din verksamhet som
du gärna ser att Körcentrum Syd ägnar sig åt?
• Hur fortsätter vi stärka körlivet?
• Hur fortsätter vi vara en blomstrande körregion?

Utlysning - körkompositionsprojekt 2018
Körcentrum Syd möjliggör för körer som vill samarbeta med kompositörer för att beställa ny
körmusik. Syftet är att underlätta för körer att få fram ny musik, att verka för att kompositörer av
körmusik får fler uppdrag samt att stimulera till samverkan mellan körer, kördirigenter och
kompositörer. Mer information och villkor hittar ni på vår hemsida:
https://www.korcentrumsyd.lu.se/utvecklingsprojekt/kompositionsprojekt
Körer vars ansökan har beviljats förväntas uruppföra verket lördag 9 februari 2019 i
Allhelgonakyrkan i Lund då Körcentrum Syd arrangerar en körkonsert inom ramen för festivalen
för ny musik - Lund Contemporary.
Deadline för ansökan: 22 maj 2018
Svar på ansökan: senast 16 juni 2018
Här kan du ladda ner ansökningsblanketten:
Kompositionsprojekt2018

Dirigent- och körledarkurser 2018
- anmälan öppen till och med 20 april

6-12 augusti 2018 är det återigen dags för Dirigent- och körledarkurserna i Malmö. Precis som
2017 hålls kurserna på Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25.
Anmälan är öppen fram till och med 20 april och det finns platser kvar på samtliga
kurser!
Nu finns även repertoarlistor publicerade på vår hemsida samt kursplan för kurs K komposition och arrangering. Ni hittar detta här:
https://www.korcentrumsyd.lu.se/utbildning/dirigent-och-korledarkurser/repertoar
Årets lärare är:
Kurs A (Dirigering - Elementär): Agneta Sköld
Kurs B (Dirigering - Fortsättning): Helene Stureborg
Kurs C (Dirigering - Avancerad): Erik Westberg
Kurs D (Barnkörledning): Anne Johansson
Kurs J (Ledarskap i afro-europeiska körgenrer): Peder Karlsson
Kurs K (Arrangering och komposition): Ulrika Emanuelsson, Håkan Andersson och Claes-Bertil
Nilsson
Mer information samt anmälningsblankett hittar ni på vår
hemsida: www.korcentrumsyd.lu.se/utbildning/dirigent-och-korledarkurser. Det går även bra att
ladda ner kursfolder och blankett här:
Kursfolder
Anmälningsblankett
Välkomna med er anmälan och till Malmö!

Arte vokalensemble (AVE)
- en ny, unik kör i Lunds stift söker medlemmar
Susanne Larsson, organist i Tomelilla, Robert Bennesh, domkyrkoorganist, Christina Willstedt,
kantor i Uppåkra församling, Staffan Plantin, musikkonsulent Lunds stift och Kevin Smith,
sångare och sångpedagog i Stockholm och Malmö har tagit initiativ till uppstarten av en ny
professionell kör inom Lunds stift. Kören kommer att bära namnet Arte Vokalensemble (AVE)
och kommer enbart att bestå av kyrkomusiker.
Tanken är att körens professionalitet ska säkerställa den höga musikaliska nivån inom Lunds
stift och i förlängningen utveckla och stärka den vokala musiken i regionen. Körens repertoar
inriktar sig på sakral västerländsk konstmusik.
Arte Vokalensemble söker nu medlemmar. Här hittar du mer information samt hur du skickar in
din intresseanmälan:
Inbjudan Arte Vokalensemble

Helsingborgs internationella körfestival 9-12 maj
Interkultur är huvudarrangör av den internationella körfestivalen som äger rum i Helsingborg 912 maj 2018. Körcentrum Syd bidrar med två utbildningsinsatser under denna festival:
10 maj - Helsingborg sjunger! Körsångare bjuds in att sjunga tillsammans med tre av stadens
körer i tre olika musikstilar: Helsingborgs Konserthuskör, vokalgruppen Vocal Six och
gospelkören One Nation. Workshopen avslutas med konsertframträdande.
11 maj - Presentation av svensk körrepertoar: Helene Stureborg, dirigent.
Mer information hittar ni på Interkulturs hemsida:
http://www.interkultur.com/events/2018/helsingborg/

Festivalen Körkraft i Stockholm 1-3 juni
Välkommen till försommarfestivalen Körkraft 1-3 juni på Skeppsholmen i Stockholm! Denna
gång blir upplägget lite annorlunda: Det blir två spår med olika inriktning, plus allsång,
workshops, högklassig körunderhållning och en avslutningskonsert med alla deltagare.
Körkraft arrangeras i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet och Stockholms läns
landsting.
Mer information hittar du här:
Info om Körkraft

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd
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Körcentrum Syds nyhetsbrev februari 2018
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Kompositionsseminarium
Tonsättaren Kjell Perder: "Att komponera för röster"
Tid och datum: torsdag 15 februari kl 15:00 – 17:00
Plats: Musikhögskolan, Liljeforssalen
Fri entré! Ingen anmälan behövs.

Kompositionsworkshop - OBS! Ny tid: 09:45-10:45
Kjell Perder: Älska körsång!
Tid och datum: fredag 16 februari Kl 09:45-10:45
Plats: Musikhögskolan, sal D-206
Fri entré! Ingen anmälan behövs.
Körsjungandets teori och praktik utifrån den nyutkomna handboken Älska
körsång!Gehörsträning och metodiska tips som öppnar dörrar till den nyskrivna vokalmusiken.

Dirigent- och körledarkurser i Malmö 2018 - Anmälan öppen!
6-12 augusti 2018 är det återigen dags för Dirigent- och körledarkurserna i Malmö. Precis som
2017 hålls kurserna på Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25.
2018 års kursvecka erbjuder en helt ny, efterfrågad kurs: Arrangering och komposition med
Ulrika Emanuelsson, Håkan Andersson och Claes-Bertil Nilsson. Vi kan också erbjuda en

kursvecka med Peder Karlsson, känd från The Real Group, med undervisning i
pop/jazzkörledning med fokus på körsångaren som medskapande.
Övriga lärare är:
Kurs A (Dirigering - Elementär): Agneta Sköld
Kurs B (Dirigering - Fortsättning): Helene Stureborg
Kurs C (Dirigering - Avancerad): Erik Westberg
Kurs D (Barnkörledning): Anne Johansson
Kurs J (Ledarskap i afro-europeiska körgenrer): Peder Karlsson
Kurs K (Arrangering och komposition): Ulrika Emanuelsson, Håkan Andersson och ClaesBertil Nilsson
Mer information samt anmälningsblankett hittar ni på vår
hemsida: www.korcentrumsyd.lu.se/utbildning/dirigent-och-korledarkurser. Det går även bra att
ladda ner kursfolder och blankett här:
Kursfolder
Anmälningsblankett
Välkomna med er anmälan och till Malmö!

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd
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Körcentrum Syds nyhetsbrev januari 2018
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Körforskningsseminarium
Aktuellt inom körforskningen i södra Sverige
– Hur kan forskning och utbildning samverka?
Tid och datum: tisdag 23 januari kl 9:00 – 12:00
Plats: Musikhögskolan, sal D-206
Fri entré! Ingen anmälan behövs.
Vi får lyssna till våra fem gästers presentationer av sina körforskningsarbeten samt delta i
diskussioner kring forskning och utbildning i körområdet.
Medverkande:
Moderator: Karin Johansson, professor, Musikhögskolan i Malmö
Pia Bygdéus – körledare, forskare och universitetslektor Linnéuniversitet, disputerade
december 2015
Sverker Zadig – körledare och musiklärare, Spyken, Lund, disputerade mars 2017
David Johnson – doktorand i Musikpedagogik, Musikhögskolan i Malmö
Emma Jonasson – kyrkomusiker, dirigent
David Sarosi – musiklärare, dirigent
Pia Bygdéus ingår i ett nordiskt körforskningsprojekt (NCCE) som just nu arbetar med att
beskriva, kartlägga och utforska lärosäten i Norden. Vilka olika utbildningar är möjliga i
Norden? Varifrån kommer körledarna? Pias avhandling fokuserar körledaren som profession
och har genom sitt analysarbete funnit ett sätt att beskriva och analysera den komplexa
yrkesrollen körledaren har att hantera i arbetet med att leda de många människorna.
Sverker Zadig har undersökt förekomsten av informella musikaliska ledare i körstämmorna,
dels genom intervjuer med körledare och körsångare, dels genom att spela in körsångare

individuellt på olika spår och jämföra grafer av inspelningarna. Det finns både ledare och
följare!
David Johnson gör en kartläggning av sångrepertoar och sångvanor i Sveriges grundskolor.
Forskningen baseras på en landsomfattande enkät som ska ta reda på vad vi sjunger, hur vi
sjunger och hur mycket vi sjunger med barn i skolan i dag.
Emma Jonasson fick under sista studieåret möjlighet att leda en kyrkokör. Efter ett par
repetitioner ställde hon sig frågan: Kan jag maximera körens engagemang med mitt val av
repertoar? Detta blev början till hennes examensarbete och en resa in i Mozarts värld.
David Sarosi har i sitt examensarbete "Körundervisningens oändliga rikedom" undersökt
körundervisningens roll på musikhögskolenivå, genom att intervjua erfarna körledare,
musikhögskolestudenter och andra musiker, båda äldre och yngre. Resultatet kastar ljus över
erfarenheter, lärdomar och önskemål kring användningen av körmusik i undervisningen.

Audition till Matildaskolan och musikalen Matilda
- Malmö Opera söker barn i åldrarna 8-13 år
Våren 2019 sätter Malmö Opera upp Matilda – the musical, baserad på en bok av Roald
Dahl. Matilda är en flerfaldigt belönad musikal som spelats i Londons West End och på
Broadway under flera år. Musikalen har flera stora barnroller, bland annat huvudrollen Matilda.
Malmö Opera söker barn i åldrarna 8 - 13 till vår Matildaskola. Skolan arrangeras av Malmö
Opera i samarbete med Malmö Kulturskola. Vi behöver barn som är riktigt duktiga på att
agera, sjunga och dansa och som vill få chansen att utveckla sig och kanske få möjlighet att
spela i musikalen Matilda.
Audition till en plats på Matildaskolan äger rum 4 februari då det är sångprov. Alla är
välkomna. Du måste anmäla dig i förväg, senast 1 februari och komma i sällskap med en
vuxen.
För anmälan till audition och mer information gå in på:
https://www.malmoopera.se/Matildaskolan

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd

Om du inte vill ha detta Nyhetsbrev, klicka på rubriken "avsluta prenumeration" längst ner på denna sida.
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Verksamhetsberättelse 2018
Körcentrum Syd
Musikhögskolan i Malmö
Lunds universitet
Inledning
Nedanstående verksamhetsberättelse för år 2018 har fastställts av Körcentrum Syds
styrelse, 2019-01-21.
Körcentrum Syd är en centrumbildning inrättad av Lunds Universitet. I Körcentrum
Syds styrelse var följande institutioner representerade under 2018: Lunds Universitet
med Musikhögskolan i Malmö och Odeum, Lars-Erik Larsson-gymnasiet, Musik i Syd
samt Svenska kyrkan. Körcentrum Syd har sedan starten 2008 gjort stora insatser
för att utveckla körlivet i den södra regionen. Satsningen ligger på de tre
fokusområdena: utbildning, utvecklings/konsertprojekt och körforskning.

UTBILDNING
Dirigent- och körledarkurser
De nationella dirigent- och körledarkurser ägde rum 6-12 augusti 2018 och gick
därmed in på sitt elfte år i Malmö. 2018 genomfördes kurserna på Musikhögskolan i
Malmö. Kurserna arrangeras av Körcentrum Syd och Sveriges Körförbund som har
ett delat ägarskap. Medarrangörer var Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen
Sveriges Körledare, UNGiKÖR, Musikhögskolan i Malmö, Sensus riksförbund samt
Kulturens. Körcentrum Syds föreståndare ingår i ledningsgruppen och håller
regelbunden kontakt med representanter för de nationella körförbunden.
2018 års lärare och kursspår:
● Kurs A (grundnivå): Agneta Sköld
● Kurs B (fortsättningsnivå): Helene Stureborg
● Kurs C (avancerad nivå): Erik Westberg
● Kurs D (barnkörledning): Anne Johansson
● Kurs K (afro- europeiska körgenrer): Peder Karlsson
Seminarier
Körcentrum Syd fortsatte med sin sedvanliga seminarieserie under 2018 dit både
körledarstudenter, yrkesverksamma körledare och övriga intresserade deltog.

23/1 - Körforskningsseminarium: moderator: Karin Johansson, presentatörer: Pia
Bygdéus, Sverker Zadig, Emma Jonasson, David Johnson och David Sarosi.
15/2 - Kompositionsseminarium: Kjell Perder
16/3 - Kompositionsseminarium: Kjell Perder
11/5 - Svensk körrepertoarpresentation vid den internationella körfestivalen i
Helsingborg, arrangerad av Interkultur: Helene Stureborg, presentatör
10/8 - Seminarium med Peder Karlsson i samband med Dirigent- och
körledarkurserna
11/8 - Seminarium med Agneta Sköld i samband med Dirigent- och körledarkurserna
8/10 - Peder Karlsson i samarbete med Bilda
9/10 - Inspirationsseminarium kring körforskning för musikhögskolestudenter Karin
Johansson, Lena Ekman Frisk och Mattias Svensson.
19/10 - Seminarium med Alexander Einarsson, Monica Dominique och Stina Ekblad i
samband med konserten “Minnets Madrigal”
Kurs i grundläggande notläsning för körsångare
Våren 2018 genomförde Körcentrum Syd, i samarbete med Sveriges körförbund och
studieförbundet Kulturens, en kurs med fem kursträffar i grundläggande notläsning
med Erik Berndalen som lärare. Kurserna är ett direkt resultat av förslagen som
framkom under 2017 års hearing. 19 personer deltog i kursen.
Programutbildning och fristående kurser
Inom gymnasielärarutbildningen erbjuds möjligheter för studenter att välja
tillvalskurser med körinriktning på Musikhögskolan i Malmö. 2018 var det ovanligt
många studenter som gjorde detta och gruppen med körledarprofil utgjordes av 20
studenter. Flera fristående kurser annonserades under våren med start hösten 2018,
bl.a. kurser i Kördirigering, Körsång/vokalensemble, Damkör, och Barn- och
ungdomskörmetodik. Studenterna i de olika utbildningarna medverkade i olika
evenemang som Körcentrum Syd organiserade. Vid Odeum i Lund gavs också ett
antal fristående kurser med körinriktning.
Musikhögskolans Flickkör
Ansvaret för Musikhögskolans Flickkör togs 2018 över av Kulturskolan i Malmö.
Körcentrum Syd bidrar hädanefter med tidsbegränsat ekonomiskt stöd enligt
underskrivet samarbetsavtal samt musikalisk och pedagogisk handledning till körens
nya dirigent Sabina Zweiacker. Samarbetsavtalet innebär också att Musikhögskolan
garanteras möjlighet att organisera praktik i kören för körledarstudenter.

UTVECKLINGSPROJEKT
Lund Contemporary 2019
Under 2018 planerade Körcentrum Syd i samarbete med Palaestra et Odeum en
stor samproduktion inom ramen för Lund Contemporary 2019. Målet var att
producera en konsert där nya kompositioner, framtagna genom Körcentrum Syds

kompositionsprojekt, framförs inför publik. Planeringsarbetet övergick hösten 2018 till
produktionsarbete med titeln “9-9-9”, en konsert där nio körer framför nio nyskrivna
körverk.

FORSKNING
Föreläsningar
Körcentrum Syd gav 23 januari 2018 ett körforskningsseminarium med Karin
Johansson som moderator samt Pia Bygdéus, Sverker Zadig, Emma Jonasson,
David Johnson och David Sarosi som presentatörer.
9 oktober arrangerades ett inspirationsseminarium på Musikhögskolan i Malmö, där
studenter fick vägledning och många goda exempel på hur examensarbeten kan
skrivas och förslag på intressanta, körrelaterade ämnen.
Publikationer
Karin Johanssons A cappella - tjugofem körledares röster fortsätter att sälja och
genererar därmed royaltyintäkter.

ÖVRIGT
Notutgivning
Under 2018 har ett nyskrivet körverk givits ut på Bo Ejeby förlag i samarbete med
Körcentrum Syd: Hymn av Henrik Dahlgren.
Omvärldskontakter
Hearing
19 oktober 2018 arrangerade Körcentrum Syd en hearing i Gamla Biskopshuset i
Lund med målet att upprätthålla och förstärka dialogen med körlivet. Hearingen ägde
rum i direkt anslutning till konserten “Minnets Madrigal” i Allhelgonakyrkan i Lund. 22
deltagare deltog på hearingen.
Samarbeten
● I planeringsarbetet för Helsingborgs Körfestival maj 2018 deltog Lena Ekman
Frisk i referensgruppen artistic committée.
● Lund Choral Festival: Johan Antoni arbetade med artistservice under
festivalen. Körcentrum Syd arrangerade även seminarium, hearing och mingel
i samband med festivalkonserten “Minnets Madrigal” 19 oktober.
● Vocal Six jubileumsturné: Körcentrum Syd var samarbetspart i Vocal Six stora
jubiléumsturné.
● Vocal Club Syd ägde rum på restaurang Grand 27 april och Körcentrum Syd
var medarrangör.

● Lunds vokalensemble och Körcentrum Syd samarbetade i en konsert i
december 2018, då kören fick låna Körcentrum Syds ljusanläggning.
● Utgivningar med Bo Ejeby förlag: Bo Ejebey har gått igenom årets nya verk
men inte funnit något lämpligt för hans förlag att ge ut.
Körledarkonvent
Körcentrum Syd fanns representerat genom Lena Ekman Frisk på det årliga
körledarkonventet, arrangerat av Föreningen Sveriges Körledare. 2018 års konvent
var ett nordiskt konvent och ägde rum 5-7 oktober i Trondheim, Norge.
Facebook
Körcentrum Syd Facebook-sida används flitigt för att sprida information om våra
pågående aktiviteter och sidan är välbesökt.
Grafisk profil
Körcentrum Syd har under 2018 fortsatt att använda sin egen logotyp i väntan på att
Lunds universitets avdelning för grafisk profil ska komma med nya riktlinjer. 2018
producerades en ny roll-up, som används vid Körcentrum Syds evenemang.
Hemsidan
Körcentrum Syds hemsida, www.korcentrumsyd.lu.se, är en del av Lunds
universitets Drupallösning vilket innebär att innehållet följer universitetets riktlinjer
gällande design och presentation.
Organisatorisk placering
Körcentrum Syd som centrumbildning är sedan 2018 placerad under
Musikhögskolan i Malmö. Tidigare låg Körcentrum Syd under konstnärliga fakulteten.
Nyhetsbrev
Körcentrum Syds nyhetsbrev har getts ut sex gånger under 2018.
Styrelsen för Körcentrum Syd
Styrelsesammansättning
Körcentrum Syds har under 2018 haft en styrelse bestående av åtta ledamöter med
följande sammansättning: Ann-Charlotte Carlén (Ordförande), Lena Ekman Frisk
(föreståndare/föredragande), Johan Antoni (producent/sekreterare), Karin
Johansson (Musikhögskolan i Malmö), Staffan Paulson (Lars-Erik Larssongymnasiet), Cecilia Martin-Löf (Odeum), Gerd Román-Hall (Musik i Syd) samt
Johan-Magnus Sjöberg (Svenska kyrkan). Studentrepresentant är Sanna Vässmar.
För detaljerade regler kring styrelsens sammansättning och uppdrag hänvisas till
Körcentrum Syds föreskrifter som finns på www.korcentrumsyd.lu.se.
Körcentrum Syds styrelse sammanträdde fyra gånger under 2018.

Personal
Producent Johan Antoni har gått kursen Projektkompetens, som ges av Lunds
universitet. Kursen ägde rum vid fyra olika tillfällen mellan 10 september och 11
oktober 2018.
Föreståndare Lena Ekman Frisk har deltagit på kurser för attestanter, granskare och
källrapportörer i Primula SSC.
Ekonomisk redovisning 2018
Körcentrum Syds ingående parter medfinansierade en avsevärd del av
verksamheten i form av tjänster, administration, producentskap, utlåning av lokaler,
instrumentalister, orkestrar m.m. Det samlade beloppet har varit omöjligt att exakt
ange, men uppskattas till minst fem miljoner kronor.
Körcentrum Syd gick in i 2018 med ett samlat myndighetskapital på 0 kr. Vid årets
slut hade Körcentrum Syd ett överskott på 48 tkr.
___________________________________________________________________
Lena Ekman Frisk
Föreståndare
Körcentrum Syd

2020-02-03

Verksamhetsberättelse 2019
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Körcentrum Syd
Musikhögskolan i Malmö
Lunds universitet
Inledning
Nedanstående verksamhetsberättelse för år 2019 i Körcentrum Syd har fastställts av Körcentrum
Syds styrelse, 2020-02-03.
Körcentrum Syd är en centrumbildning inrättad av Lunds Universitet tillhörande
Musikhögskolan i Malmö. I Körcentrum Syds styrelse är följande institutioner representerade:
Lunds Universitet med Musikhögskolan i Malmö och Odeum, Musik i Syd, Lars-Erik
Larssongymnasiet samt Svenska kyrkan. Körcentrum Syd har sedan starten 2008 gjort stora
insatser för att utveckla körlivet i den södra regionen. Satsningen ligger på de tre fokusområdena:
utbildning, forskning och utvecklingsprojekt.

UTBILDNING
Seminarier
Körcentrum Syd fortsatte med sin sedvanliga seminarieserie under 2019 dit både
körledarstudenter, yrkesverksamma körledare och övriga intresserade bjöds in.
31/1 Johan Bergman:
28/2 Gullan Bornemark:
28/6 Pia Bygdéus:

Att leda gospelkör.
Smakprov ur min repertoar.
Att vara i komplexiteten – hur vi som körledare skapar mening,
metoder och flerspråkighet.
15/8 Susanne Carlström: Anti-Aging för rösten – behåll sångrösten vital livet ut.
16/8 Ulrika Emanuelsson: Presentation av mina kompositioner.
3/10 Gunilla Frödén:
Dirigering och sångteknik i kör.
18/10 Ilze Stala Stegö, Karin Johansson och Marie Cronqvist:
Samtid och framtid – körmusikens roll. Seminarium inom
körledarkonventet/Lunds kördagar 18 – 20 oktober.
16/10 Katarina Henrysson Workshop. Samarrangemang med Bilda.
21/11 Zeze Chevitarese Brasiliansk körmusik.

Kurser i grundläggande notläsning för körsångare
Under hösten 2019 arrangerade Körcentrum Syd, i samarbete med Sensus, en kurs i grundläggande
notläsning med Erik Berndalen som lärare. Kursen gavs även under våren 2018. Kurserna är ett
direkt resultat av förslagen som framkom under 2017 års hearing. Cirka 30 deltagare gick kursen.
Programutbildning och fristående kurser
På Musikhögskolan i Malmö erbjuds studenter inom gymnasielärarutbildningen flera möjligheter
att välja fördjupnings- och tillvalskurser med körinriktning. Flera fristående kurser annonserades
under våren med start hösten 2019, bl.a. kurser i Kördirigering, Körsång/vokalensemble, Damkör,
och Barn- och ungdomskörmetodik. Studenterna i de olika utbildningarna medverkade i olika
evenemang som Körcentrum Syd organiserar. Vid Odeum i Lund gavs under 2019 också några
fristående kurser med körinriktning.
Musikhögskolans Flickkör
Ansvaret för Musikhögskolans Flickkör togs 2018 över av Kulturskolan i Malmö. Körcentrum Syd
har under 2019 bidragit med ekonomiskt stöd och mentorssamtal enligt underskrivet
samarbetsavtal.
Sommarkurser i kördirigering
De nationella dirigent- och körledarkurserna ägde rum 12 - 18 augusti 2019 och gick därmed in på
sitt tolfte år i Malmö. Kurserna hölls på Musikhögskolan i Malmö. Årets nyhet var en kurs i Antiaging för rösten med Susanne Carlström som lärare. Kursen var en del av det ordinarie
kursutbudet, och tillkom på initiativ från vår nya samarbetspartner Sensus riksförbund. Dirigentoch körledarkurserna i sin helhet arrangeras av Körcentrum Syd och Sveriges Körförbund som har
ett delat ägarskap. Medarrangörer är Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen Sveriges
Körledare, UNGiKÖR, Musik i Syd, Sensus riksförbund och Musikhögskolan i Malmö.
Körcentrum Syds föreståndare ingår i ledningsgruppen och håller regelbunden kontakt med
representanter för de nationella körförbunden.
2019 års lärare och kursspår:
● Kurs A (grundnivå): Agneta Sköld
● Kurs B (fortsättningsnivå): Mats Nilsson
● Kurs C (avancerad nivå): Erik Westberg
● Kurs D (barnkörledning): Petter Ekberg
● Kurs E (Anti-aging för rösten): Susanne Carlström
● Kurs K (komposition och arrangering): Claes-Bertil Nilsson och Ulrika Emanuelsson

UTVECKLINGSPROJEKT
Lund Contemporary 2019
9 februari 2019 arrangerade Körcentrum Syd i samarbete med Palaestra et Odeum en
samproduktion inom ramen för Lund Contemporary 2019. Arrangemanget utgjordes av en konsert
med titeln 9-9-9 där nio nya kompositioner, de flesta framtagna genom Körcentrum Syds
kompositionsprojekt, framfördes inför publik av nio körer. Konserten ägde rum i
Allhelgonakyrkan i Lund och följdes upp av en eftersits på Grand Hotel dit samtliga körer och
musiker bjöds in.
Kompositionsprojekt - Samverkan med komponister
Sedan starten 2014 har Körcentrum Syds kompositionsprojekt resulterat i 18 nyskrivna körverk.
Kompositionerna har framförts inför storpublik, flera har getts ut på förlag och blivit en självklar
del i körers repertoar. 2019 vände sig Körcentrum Syd direkt till komponister som är intressanta,
aktuella och kompetenta nog att bidra med hög kvalitet och framåtrörelse inom körmusikens
repertoar. Körcentrum Syd gick in med 60 000 kronor för att stödja tre olika projekt. Körcentrum
Syd prövade 2019 en ny modell för kompositionsprojekt och tre olika ansökningar gjordes hos
Kulturrådet av komponisterna själva med Körcentrum Syds stöd på 20 000 vardera inräknat i
projekten. Alla dessa tre fick avslag, men Körcentrum Syd hittade sedan andra former att
samarbeta med två av de tre komponisterna: Anna-Lena Laurin och Jörgen Dafgård. Jörgen
Dafgård skriver ett nytt verk för Petri Sångare och cellisten Mattias Rodrick. Dirigent är Alexander
Einarsson. Verket har titeln "Kosmisk moder", där texten är en dikt med samma titel av Erik
Lindegren som publicerades i diktsamlingen Sviter 1947. Anna-Lena Laurin kommer att skriva ett
verk för Lunds Vokalensemble under ledning av Martin Arpåker. Deras verk ska uruppföras 6
februari 2021.
Återstående 20 000 kronor beslutade Körcentrum Syd hösten 2019 att bevilja Adolf Fredriks
Flickkör, Stockholm, och kompositören Maria Lithell Flyg medel för ett kompositionsprojekt med
text av Karin Boye. Adolf Fredriks Flickkör dirigeras av Fredrik Winberg. Alla dessa tre verk
kommer därmed att medverka vid Körcentrum Syds nästa körkonsert inom ramen för Lund
Contemporary, lördag 6 februari 2021 i Allhelgonakyrkan i Lund.
Vocal Club Syd
Vocal Club Syd är ett vokalgruppsprojekt med syfte att utveckla vokalgruppslivet i södra Sverige.
Avtal är skrivet mellan Körcentrum Syd, Musik i Syd och vokalgruppen Krita. Vokalgruppen Krita
genomförde ett vokalgruppsevenemang i Kristianstad lördag 16 november 2019, där ytterligare
två grupper framträdde.

Utgivning
Bo Ejeby förlag har fortsatt erbjudits möjligheten att ge ut de nya verk Körcentrum Syd har tagit
fram. De senaste verken som gavs ut var Henrik Dahlgrens Hymn och Linda Alexanderssons
April och tystnad.
Nordiska Ungdomskören
Körcentrum Syd har under 2019 tillsammans med samarbetspartners planerat kursen Nordiska
Ungdomskören. Kursen är tänkt att vara sökbar för ungdomar i åldrarna 16 till 25 år och som bor
i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island samt på Grönland, Färöarna och Åland. Kursen är
tänkt att äga rum på Lunds kulturskola samt Palaestra et Odeum i Lund (Lunds universitet).
Nordiska Ungdomskören ska verka tillsammans med Nordiska Ungdomsorkestern under en vecka
(den ena av orkesterns två veckor) och slutmålet för veckan är en stor gemensam konsert med ett
större klassiskt verk för kör och orkester. Nordiska Ungdomskören sätter fokus på kvalitativ och
utvecklande körmusik som instuderas och framförs under ledning av kända svenska och nordiska
namn inom kördirigering. Genom kursen kommer ungdomarna att få ta del av en inspirerande
repertoar som under ledning av kursens lärare repeteras och slutligen framförs under en större
konsert på Konserthuset Malmö Live. Fortsatt planering och bidragsansökningar sker under 2020.
Körledarstudenter på körledarkonvent
Körcentrum Syd bekostade konventavgift för sex körledarstudenter från Musikhögskolan i Malmö
till körledarkonventet i Lund 18 - 20 oktober 2019. Målet var att körledarstudenterna ska kunna
dra nytta av de fördelar som körledarkonventet genererar i fråga om nätverksbyggande,
idéuppsamling och inspiration. Konventet utgör en chans för de unga studenterna att närma sig sin
arbetsmarknad på ett sätt som inget annat sammanhang kan erbjuda. En viktig aspekt är även
utbytet av idéer och tankar mellan olika generationer. De äldre körledare som ofta deltar på
konventet behöver få inspiration genom mötet med de yngre körledarna.

FORSKNING
Föreläsningar
Körcentrum Syd samarbetade med Sveriges Körförbund som arrangerar konferensen Nordklang i
Helsingborg 26 - 29 juni 2019. Där bidrog Körcentrum Syd med en föreläsning med Pia Bygdéus:
Att vara i komplexiteten – hur vi som körledare skapar mening, metoder och flerspråkighet. Ett
forskarteam från Danmark, Norge och Sverige har genomfört en studie över körledarutbildningar
i Skandinavien och genomför just nu en kvantitativ studie om hur dirigenter ser på olika färdigheter
som ingår i ledarrollen och komplexiteten i att allt ska hanteras samtidigt. Från Sverige är det Pia
Bygdéus som ingår i detta team. Hon är universitetslektor vid Linnéuniversitetet med södra
Sverige som bas, och hon presenterade resultaten från studien - Nordic Choral Conductor
Education - på Nordklang i Helsingborg 28 juni 2019.

ÖVRIGT
Omvärldskontakter
Körledarkonvent
Körcentrum Syd fanns representerat på det årliga körledarkonventet, arrangerat av Föreningen
Sveriges Körledare. 2019 års konvent gavs i samband med Kördagar i Lund 18 - 20 oktober
2019.
Samarbeten
Körcentrum Syd samarbetade med Helsingborgs körfestival genom att marknadsföra festivalen i
nyhetsbrevet och på hemsidan.
Körcentrum Syd var medarrangör till Lunds vokalensembles julkonsert 7 december genom att
låna ut vår ljusanläggning.
Grafisk profil
Körcentrum Syd planerar att fortsätta använda sin egen logotyp i väntan på att Lunds universitets
avdelning för grafisk profil ska komma med nya riktlinjer.
Marknadsföring
Under 2019 producerades en ny informationsfolder om Körcentrum Syd, i syfte att alltid ha ett
informativt och attraktivt material att dela ut i samband med evenemang där Körcentrum Syd finns
med.
Hemsidan
Körcentrum Syds hemsida, www.korcentrumsyd.lu.se, är en del av Lunds universitets
Drupallösning vilket innebär att innehållet följer universitetets riktlinjer gällande design och
presentation.
Organisatorisk placering
Körcentrum Syd som centrumbildning var under 2019 fortsatt placerad under Musikhögskolan i
Malmö.
Nyhetsbrev
Körcentrum Syds nyhetsbrev planeras gavs ut åtta gånger under 2019. Nyhetsbrevet har 525
prenumeranter.

Styrelsen för Körcentrum Syd
Styrelsesammansättning
Körcentrum Syds styrelse bestod 2019 av åtta ledamöter med följande sammansättning: AnnCharlotte Carlén (Ordförande), Lena Ekman Frisk (föredragande), Johan Antoni (sekreterare),
Karin Johansson (Musikhögskolan i Malmö), Staffan Paulson (Lars-Erik Larsson-gymnasiet),
Cecilia Martin-Löf (Odeum), Gerd Román-Hall (Musik i Syd) samt Johan-Magnus Sjöberg
(Svenska kyrkan). Studentrepresentant var Sanna Vässmar som senare ersattes av Veronika
Zadera. För detaljerade regler kring styrelsens sammansättning och uppdrag hänvisas till
Körcentrum
Syds
föreskrifter
som
finns
på
www.korcentrumsyd.lu.se.
Budget
Körcentrum Syd fortsatte under 2019 att regelbundet söka externa medel för att finansiera i
huvudsak utvecklingsprojekt.
Personal
Producent Johan Antoni har fortsatt haft en anställningsgrad om 50%. Perioden 21 januari-31
december arbetade han även som projektledare för Musikhögskolans symfoniorkester på deltid
(50%).
Ekonomisk redovisning 2019
Körcentrum Syds ingående parter medfinansierade en avsevärd del av verksamheten i form av
tjänster, administration, producentskap, utlåning av lokaler, instrumentalister, orkestrar m.m. Det
samlade beloppet har varit omöjligt att exakt ange, men uppskattas till minst fem miljoner kronor.
Körcentrum Syd gjorde 2018 ett överskott 2018 på 48 tkr. Körcentrum Syd gick in i 2019 med ett
samlat myndighetskapital på 0 kr. Vid årets slut hade Körcentrum Syd ett underskott på 50 tkr.
___________________________________________________________________
Lena Ekman Frisk
Föreståndare
Körcentrum Syd
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Verksamhetsplan - Körcentrum Syd 2018
Inledning
Nedanstående verksamhetsplan för år 2018 i Körcentrum Syd har fastställts av
Körcentrum Syds styrelse, 2018-02-26.
Körcentrum Syd är en centrumbildning inrättad av Lunds Universitet. I Körcentrum
Syds styrelse är följande institutioner representerade: Lunds Universitet med
Musikhögskolan i Malmö och Odeum, Lars Erik Larsson-gymnasiet, Musik i Syd samt
Svenska kyrkan. Körcentrum Syd har sedan starten 2008 gjort stora insatser för att
utveckla körlivet i den södra regionen. Satsningen ligger på de tre fokusområdena:
utbildning, forskning och utvecklingsprojekt.
Utbildning
Seminarier
Körcentrum Syd fortsätter med sin sedvanliga seminarieserie under 2018 dit både
körledarstudenter, yrkesverksamma körledare och övriga intresserade inbjuds
23 januari - Körforskningsseminarium: moderator: Karin Johansson, presentatörer:
Pia Bygdéus, Sverker Zadig, Emma Jonasson, David Johnson och David Sarosi.
15 februari - Kompositionsseminarium: Kjell Perder
16 februari - Kompositionsseminarium: Kjell Perder
6 maj – Workshop A Cappella South
9 – 10 augusti – seminarier i samband med årets dirigent- och körledarkurser
Helsingborgs internationella körfestival
Interkultur är huvudarrangör av en internationell körfestival som äger rum i
Helsingborg 9 – 12 maj 2018. Körcentrum Syd bidrar med två utbildningsinsatser
under denna festival
10 maj – Helsingborg sjunger! Körsångare bjuds in att sjunga tillsammans med tre av
stadens körer i tre olika musikstilar: Helsingborgs Konserthuskör, vokalgruppen
Vocal Six och gospelkören One Nation. Workshopen avslutas med
konsertframträdande.
11 maj - Presentation av svensk körrepertoar: Helene Stureborg, presentatör.
Innehållet i denna workshop anpassas speciellt för att intressera skaran av
internationella kördirigenter som finns på plats under festivalen.
Kurser i grundläggande notläsning för körsångare
Under våren 2018 kommer Körcentrum Syd, i samarbete med Sveriges körförbund
och studieförbundet Kulturens, att erbjuda fem separata kurser i grundläggande
notläsning med Erik Berndalen som lärare. Kurserna är ett direkt resultat av
förslagen som framkom under 2017 års hearing.

Programutbildning och fristående kurser
Musikhögskolan beräknar att det hösten 2018 kommer att studera 7 studenter inom
gymnasielärarutbildningen med körinriktning. Flera fristående kurser annonseras
under våren med start hösten 2018, bl.a. kurser i Kördirigering,
Körsång/vokalensemble, Damkör, och Barn- och ungdomskörmetodik. Studenterna i
de olika utbildningarna medverkar i olika evenemang som Körcentrum Syd
organiserar. Vid Odeum i Lund ges också några fristående kurser med körinriktning.
Musikhögskolans Flickkör
Kören fortsätter sin verksamhet som tidigare. Körens huvudsyfte är att fungera som
ett övningsinstrument för blivande körledare inom Musikhögskolans utbildningar. Ny
ledare för 2018 är Victoria Söderberg, som efterträdde Hanna Norman.
Sommarkurser i kördirigering
De nationella dirigent- och körledarkurser äger rum 6 - 12 augusti 2018 och går
därmed in på sitt elfte år i Malmö. Kurserna kommer att äga rum på Musikhögskolan i
Malmö. Årets nyhet är en kurs i komposition och arrangering med Håkan Andersson,
Claes-Bertil Nilsson och Ulrika Emanuelsson som lärare. Kurserna arrangeras av
Körcentrum Syd och Sveriges Körförbund som har ett delat ägarskap. Medarrangörer
är Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen Sveriges Körledare, UNGiKÖR, Malmö
högskola och Musikhögskolan i Malmö. Körcentrum Syds föreståndare ingår i
ledningsgruppen och håller regelbunden kontakt med representanter för de nationella
körförbunden.
2018 års lärare och kursspår:
• Kurs A (grundnivå): Agneta Sköld
• Kurs B (fortsättningsnivå): Helene Stureborg
• Kurs C (avancerad nivå): Erik Westberg
• Kurs D (barnkörledning): Anne Johansson
• Kurs J (afro-europeiska körgenrer): Peder Karlsson
• Kurs K (komposition och arrangering): Håkan Andersson, Claes-Bertil Nilsson,
Ulrika Emanuelsson
Internationellt
Körcentrum Syd planerar att under 2018 söka samarbete med Europa Cantat –
European Choral Association – för att etablera internationella dirigent- och
körledarkurser i Malmö i framtiden. Ett annat samarbete som vore av intresse skulle
kunna sökas med kördirigenten Joy Hill, Royal College of Music, London, UK.

Utvecklingsprojekt
Ny, professionell vokalensemble
En ny vokalensemble ska startas under 2018 inom Svenska kyrkan: AVE – Arte
Vokalensemble. Körcentrum Syd stöttar projektet genom att sprida information i sitt
nätverk.

A cappella South Sweden
Under 2018 kommer Körcentrum Syd att producera A cappella South Sweden, ett
samarbete med initiativtagaren Camilla Bengtsson, utvecklare och projektledare
inom samhälle och kultur. A cappella South Sweden är ett projekt där unga i södra
Sverige (ca 13 - 25 år), får möjlighet att starta ensemble tillsammans med andra som
också gillar att sjunga. Deltagare får lära sig mer om sång och att sjunga
tillsammans, t ex inom röstutveckling, rytmik, scennärvaro, klang, texttolkning m.m.
inom flera olika genrer. Man får också lära sig hur man planerar och anordnar en
konsert samt får möjlighet att praktisera detta.
Musikens roll i Svenska kyrkan
Körcentrum Syds producent, Johan Antoni, kommer under 2018 följa upp arbetet
med förstudien “Musikens roll i Svenska kyrkan” i nära relation till uppdragsgivaren
Svenska kyrkan i Lund samt förstudiens ledningsgrupp där Körcentrum Syd är
representerat.
Utgivningar
Körcentrum Syds kompositionsprojekt fortsätter och i samarbete med Bo Ejeby förlag
kommer följande tre, nyskrivna verk att ges ut under 2018: Linda Alexanderssons
April och tystnad, Henrik Dahlgrens Hymn samt Emmy Lindströms Vintergatan fryser.
Körcentrum Syd kommer att söka nya körer som vill arbeta 2018 med att ta fram ny
musik i samarbete med tonsättare. Alla kompositionsprojekt ska ha någon form av
skånsk anknytning.
Ung Manskör 2015
Publikationen, som är ett resultat av projektet Ung Manskör 2015 planeras att utges
under hösten 2018, och Körcentrum Syd vill i samband med detta arrangera
seminarium och workshop.
Lund Contemporary 2019
Under 2018 kommer Körcentrum Syd i samarbete med Palaestra et Odeum planera
en samproduktion inom ramen för Lund Contemporary 7 - 10 februari 2019. Målet är
att producera en konsert 9 februari där nya kompositioner, framtagna genom
Körcentrum Syds kompositionsprojekt, framförs inför publik.

Forskning
Körcentrum Syd ger tisdag 23 januari 2018 ett körforskningsseminarium med Karin
Johansson som moderator samt Pia Bygdéus, Sverker Zadig, Emma Jonasson,
David Johnson och David Sarosi som presentatörer.
David Johnson, doktorand i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö, forskar på
frågor kring sångkulturen i grundskolan i Sverige. Han kommer att medverka
tillsammans med representanter från Norge och Danmark vid en konferens i
Köpenhamn februari 2018 med syfte att skapa ett nytt nordiskt kunskapscentrum för
forskning kring barn och sång. Området bevakas av Körcentrum Syd.
Särskild uppmärksamhet ska riktas mot att utveckla riktlinjer och långsiktiga mål för
bidragsansökningar kring körforskning framöver.

Omvärldskontakter
Lund Choral festival
Lund Choral Festival äger rum 15 – 21 oktober. Körcentrum Syd planerar att
samverka med Musik i Syd krig några av aktiviteterna under festivalveckan.
Hearing
Körcentrum Syd bjuder in till en samtalsdag 15 april 2018 för att upprätthålla och
förstärka dialogen med körlivet. Intentionen är att koppla hearingen till en konsert
med Musica Vitae på Palladium i Malmö, arrangerad av Musik i Syd.
Körledarkonvent
Körcentrum Syd kommer att finnas representerat på det årliga körledarkonventet,
arrangerat av Föreningen Sveriges Körledare. 2018 års konvent är ett nordiskt
konvent och äger rum 5 - 7 oktober i Trondheim, Norge.
Grafisk profil
Körcentrum Syd planerar att fortsätta använda sin egen logotyp i väntan på att Lunds
universitets avdelning för grafisk profil ska komma med nya riktlinjer.
Hemsidan
Körcentrum Syds hemsida, www.korcentrumsyd.lu.se, är en del av Lunds
universitets Drupallösning vilket innebär att innehållet följer universitetets riktlinjer
gällande design och presentation.
Organisatorisk placering
Körcentrum Syd som centrumbildning är sedan 2018-01-01 placerat under
Musikhögskolan i Malmö. Tidigare låg Körcentrum Syd under konstnärliga
fakulteten.
Nyhetsbrev
Körcentrum Syds nyhetsbrev planeras att ges ut sex gånger under 2018.
EAS-konferens i Malmö
European Association for Music in Schools, EAS, arrangerar sin årliga konferens på
Musikhögskolan i Malmö och Malmö Live 15 – 18 maj 2019. Körcentrum ska under
2018 planera att bidra till konferensen med körinriktade workshops och föreläsningar.

Styrelsen för Körcentrum Syd
Styrelsesammansättning
Körcentrum Syds kommer även under 2018 ledas av en styrelse med åtta ledamöter
med följande sammansättning: Ann-Charlotte Carlén (Ordförande), Lena Ekman
Frisk (föredragande), Johan Antoni (sekreterare), Karin Johansson (Musikhögskolan i
Malmö), Staffan Paulson (Lars-Erik Larsson-gymnasiet), Cecilia Martin-Löf (Odeum),
Gerd Román-Hall (Musik i Syd) samt Johan-Magnus Sjöberg (Svenska kyrkan).

Studentrepresentant är Sanna Vässmar. För detaljerade regler kring styrelsens
sammansättning och uppdrag hänvisas till Körcentrum Syds föreskrifter som finns på
www.korcentrumsyd.lu.se.
Budget
Körcentrum Syd har tilldelats medel av Musikhögskolans Institutionsstyrelse och
fortsätter därutöver att regelbundet söka externa medel. De i styrelsen ingående
institutionerna bidrar till aktiviteterna med resurser i form av lokaler, personal,
administration m.m. Alla de samarbetsprojekt Körcentrum Syd arbetar med genererar
en stor mängd verksamhet, vars värde är omöjligt att beräkna till exakta belopp.
Personal
Johan Antoni kommer att gå kursen “projektkompetens” som ges av Lunds
universitet. Kursen ges vid fyra olika tillfällen mellan 10 september och 11 oktober
2018. Målet är att komplettera denna kurs med kursen “projektledning” som ges
2019.
___________________________________________________________________
Lena Ekman Frisk
Föreståndare
Körcentrum Syd

BILAGA 7g
Verksamhetsplan 2019
Körcentrum Syd
Musikhögskolan i Malmö
Lunds universitet

Inledning
Nedanstående verksamhetsplan för år 2019 i Körcentrum Syd har fastställts av
Körcentrum Syds styrelse, 2019-01-21.
Körcentrum Syd är en centrumbildning inrättad av Lunds Universitet tillhörande
Musikhögskolan i Malmö. I Körcentrum Syds styrelse är följande institutioner
representerade: Lunds Universitet med Musikhögskolan i Malmö och Odeum, Malmö
högskola, Malmö Opera, Musik i Syd samt Svenska kyrkan.
Körcentrum Syd har sedan starten 2008 gjort stora insatser för att utveckla körlivet i den
södra regionen. Satsningen ligger på de tre fokusområdena: utbildning, forskning och
utvecklingsprojekt.

UTBILDNING
Seminarier
Körcentrum Syd fortsätter med sin sedvanliga seminarieserie under 2019 dit både
körledarstudenter, yrkesverksamma körledare och övriga intresserade inbjuds.
31/1 Johan Bergman – Att leda gospelkör
14/2 Martin Arpåker - Uppsjungningar och sångteknikarbete i kör
28/2 Gullan Bornemark – Smakprov ur min repertoar
26-29/6 Pia Bygdéus - Att vara i komplexiteten – hur vi som körledare skapar mening,
metoder och flerspråkighet
15/8 Ulrika Emanuelsson - Presentation av mina kompositioner
16/8 Susanne Carlström - Anti-Aging - behåll sångrösten livet ut
Kurser i grundläggande notläsning för körsångare
Under hösten 2019 planerar Körcentrum Syd, i samarbete med SENSUS, att erbjuda

kurs i grundläggande notläsning med Erik Berndalen som tilltänkt lärare. Kursen gavs
även under våren 2018. Kurserna är ett direkt resultat av förslagen som framkom under
2017 års hearing.
Barn vill sjunga
Körcentrum Syd planerar att samarbeta med SENSUS i kursen "Barn vill sjunga", en
kurs riktad till lågstadie- och förskolelärare i regionen med syfte att bygga intresse och
kompetens för sång för små barn. Körcentrum Syd ser ett stort behov av denna typ av
satsning i Skåneregionen och är helt säkra på att erbjudandet av en sådan kurs faller i
god jord bland regionens låg- och förskolelärare. Körcentrum Syd erbjuder lokaler,
tillfrågande av lärare, administration samt marknadsföring.
Programutbildning och fristående kurser
På Musikhögskolan i Malmö erbjuds studenter inom gymnasielärarutbildningen flera
möjligheter att välja fördjupnings- och tillvalskurser med körinriktning. Flera fristående
kurser annonseras under våren med start hösten 2019, bl.a. kurser i Kördirigering,
Körsång/vokalensemble, Damkör, och Barn- och ungdomskörmetodik. Studenterna i de
olika utbildningarna medverkar i olika evenemang som Körcentrum Syd organiserar. Vid
Odeum i Lund ges också några fristående kurser med körinriktning.
Musikhögskolans Flickkör
Ansvaret för Musikhögskolans Flickkör togs 2018 över av Kulturskolan i Malmö.
Körcentrum Syd kommer att bidra under 2019 med ekonomiskt stöd och mentorssamtal
enligt underskrivet samarbetsavtal.
Sommarkurser i kördirigering
De nationella dirigent- och körledarkurserna äger rum 12-18 augusti 2019 och går
därmed in på sitt tolfte år i Malmö. 2019 kommer kurserna att äga rum på
Musikhögskolan i Malmö. Årets nyhet är en kurs i Anti-aging med Susanne Carlström
som lärare. Kursen är en del av det ordinarie kursutbudet, och har tillkommit på initiativ
från vår nya samarbetspartner Sensus riksförbund. Dirigent- och körledarkurserna i sin
helhet arrangeras av Körcentrum Syd och Sveriges Körförbund som har ett delat
ägarskap. Medarrangörer är Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen Sveriges
Körledare, UNGiKÖR, Musik i Syd, Sensus riksförbund och Musikhögskolan i Malmö.
Körcentrum Syds föreståndare ingår i ledningsgruppen och håller regelbunden kontakt
med representanter för de nationella körförbunden.
2019 års lärare och kursspår:
● Kurs A (grundnivå): Agneta Sköld
● Kurs B (fortsättningsnivå): Mats Nilsson
● Kurs C (avancerad nivå): Erik Westberg

● Kurs D (barnkörledning): Birgitta Rosenquist Brorson
● Kurs E (Anti-aging): Susanne Carlström
● Kurs K (komposition och arrangering): Claes-Bertil Nilsson och Ulrika
Emanuelsson

UTVECKLINGSPROJEKT
Lund Contemporary 2019
9 februari 2019 kommer Körcentrum Syd i samarbete med Palaestra et Odeum
arrangera en samproduktion inom ramen för Lund Contemporary 2019. Produkten är en
konsert med titeln 9-9-9 där nio nya kompositioner, de flesta framtagna genom
Körcentrum Syds kompositionsprojekt, framförs inför publik av nio körer. Konserten
äger rum i Allhelgonakyrkan i Lund och följs upp av en eftersits på Grand Hotel där
samtliga körer och musiker är inbjudna.
Ung Manskör
En publikation med temat Ung Manskör 2015 väntas ges ut på Bo Ejeby förlag under
2019. Boken har tillkommit genom utvecklingsmedel från Körcentrum Syd.
Kompositionsprojekt - Samverkan med komponister
Sedan starten 2014 har Körcentrum Syds kompositionsprojekt resulterat i 18 nyskrivna
körverk. Kompositionerna har framförts inför storpublik, flera har getts ut på förlag och
blivit en självklar del i körers repertoar. Nu vänder vi oss direkt till komponister som
för oss är intressanta, aktuella och kompetenta nog att bidra med hög kvalitet och
framåtrörelse inom körmusikens repertoar. Bidrag för detta samverkansprojekt söks i
huvudsak genom Kulturrådets bidragsområde “Samverkan med komponister” med
ansökningsdeadline 21 februari 2019. Körcentrum Syd går in med 60 000:- för att stödja
tre olika projekt. Möjlighet finns också att göra en ansökan till hösten 2019.
Utgivning
Under 2019 kommer Bo Ejeby att erbjudas möjligheten att ge ut de nya verk
Körcentrum Syd har tagit fram.
Nordiska Ungdomskören
Körcentrum Syd söker medel genom Nordisk kulturfond för att starta och driva Nordiska
Ungdomskören. Arbetet planeras att påbörjas sommaren 2019 och själva kören verkar
som en kurs under en veckolång projektperiod i juni 2020. Kursen är sökbar för
ungdomar i åldrarna 16 till 25 år och som bor i Sverige, Norge, Danmark, Finland och
Island samt på Grönland, Färöarna och Åland. Kursen äger rum på Lunds kulturskola

samt Palaestra et Odeum i Lund (Lunds universitet).
Nordiska Ungdomskören ska verka tillsammans med Nordiska Ungdomsorkestern
under en vecka (den ena av orkesterns två veckor) och slutmålet för veckan är en stor
gemensam konsert med ett större klassiskt verk för kör och orkester. Nordiska
Ungdomskören sätter fokus på kvalitativ och utvecklande körmusik som instuderas och
framförs under ledning av kända svenska och nordiska namn inom kördirigering.
Genom kursen kommer ungdomarna att få ta del av en inspirerande repertoar som
under ledning av kursens lärare repeteras och slutligen framförs under en större konsert
på Konserthuset Malmö Live.
Körledarstudenter på körledarkonvent
Körcentrum Syd vill erbjuda 15 körledarstudenter på Musikhögskolan i Malmö betald
konventavgift till körledarkonventet i Lund 18-20 oktober 2019. Målet är att
körledarstudenterna ska kunna dra nytta av de fördelar som körledarkonventet
genererar i fråga om nätverksbyggande, idéuppsamling och inspiration. Konventet utgör
en chans för de unga studenterna att närma sig sin arbetsmarknad på ett sätt som inget
annat sammanhang kan erbjuda. En viktig aspekt är även utbytet av idéer och tankar
mellan olika generationer. De äldre körledare som ofta deltar på konventet behöver få
inspiration genom mötet med de yngre körledarna.
Före konventet kommer vi att samla studenterna för ett möte där vi pratar om
konventets innehåll samt hur studenterna kan tänka kring sitt deltagande för att få ut det
mesta av konventet. Efter konventet samlar vi studenterna på nytt för ett
uppföljningsmöte där de får berätta om sina erfarenheter och vilka resultat deras
deltagande har gett eller kommer att generera i framtiden.
Bidrag till projektet söks genom Sten K Johnsons Stiftelse och Sparbansstiftelsen
Skåne.

FORSKNING
Föreläsningar
Körcentrum Syd samarbetar med Sveriges Körförbund som arrangerar konferensen
Nordklang i Helsingborg 26 - 29 juni 2019. Där bidrar Körcentrum Syd med en
föreläsning med Pia Bygdéus: Att vara i komplexiteten – hur vi som körledare skapar
mening, metoder och flerspråkighet. Ett forskarteam från Danmark, Norge och Sverige
har genomfört en studie över körledarutbildningar i Skandinavien och genomför just nu
en kvantitativ studie om hur dirigenter ser på olika färdigheter som ingår i ledarrollen
och komplexiteten i att allt ska hanteras samtidigt. Från Sverige är det Pia Bygdéus som
ingår i detta team. Hon är universitetslektor vid Linnéuniversitetet med södra Sverige

som bas, och hon kommer att presentera resultat från studien - Nordic Choral
Conductor Education - på Nordklang i Helsingborg 26-29 juni 2019.
Under hösten 2019 planeras ytterligare ett körforskningsseminarium.
Inventering av körrelaterade examensarbeten
Under 2019 kommer Körcentrum Syd att inventera vilka examensarbeten och andra
studier som har gjorts i körrelaterade ämnen vid Musikhögskolan i Malmö. Detta ska
resultera i en sammanställning med länkar till nedladdningsbara dokument för att göra
examensarbeten m.m. lättillgängligt för den körintresserade allmänheten och för
nuvarande studenter som söker referenser för sina kommande studier.

ÖVRIGT
Omvärldskontakter
Körledarkonvent
Körcentrum Syd kommer att finnas representerat på det årliga körledarkonventet,
arrangerat av Föreningen Sveriges Körledare. 2019 års konvent ges i samband med
Kördagar i Lund 18-20 oktober 2019.
Grafisk profil
Körcentrum Syd planerar att fortsätta använda sin egen logotyp i väntan på att Lunds
universitets avdelning för grafisk profil ska komma med nya riktlinjer.
Marknadsföring
Under 2019 produceras en ny informationsfolder om Körcentrum Syd, i syfte att alltid ha
ett informativt och attraktivt material att dela ut i samband med evenemang där
Körcentrum Syd finns med.
Hemsidan
Körcentrum Syds hemsida, www.korcentrumsyd.lu.se, är en del av Lunds universitets
Drupallösning vilket innebär att innehållet följer universitetets riktlinjer gällande design
och presentation.
Organisatorisk placering
Körcentrum Syd som centrumbildning kommer fortsatt att vara placerad under
Musikhögskolan i Malmö.
Nyhetsbrev
Körcentrum Syds nyhetsbrev planeras att ges ut sex gånger under 2019.

Styrelsen för Körcentrum Syd
Styrelsesammansättning
Körcentrum Syds kommer under 2019 ledas av en styrelse med åtta ledamöter med
följande sammansättning: Ann-Charlotte Carlén (Ordförande), Lena Ekman Frisk
(föredragande), Johan Antoni (sekreterare), Karin Johansson (Musikhögskolan i
Malmö), Staffan Paulson (Lars-Erik Larsson-gymnasiet), Cecilia Martin-Löf (Odeum),
Gerd Román-Hall (Musik i Syd) samt Johan-Magnus Sjöberg (Svenska kyrkan).
Studentrepresentant är Sanna Vässmar. För detaljerade regler kring styrelsens
sammansättning och uppdrag hänvisas till Körcentrum Syds föreskrifter som finns på
www.korcentrumsyd.lu.se.

Budget
Körcentrum Syd fortsätter att regelbundet söka externa medel för att finansiera i
huvudsak utvecklingsprojekt.
Personal
Producent Johan Antoni har fortsatt en anställningsgrad om 50%. Perioden 21 januari31 augusti arbetar han även som projektledare för Musikhögskolans symfoniorkester på
deltid (50%).
___________________________________________________________________
Lena Ekman Frisk
Föreståndare
Körcentrum Syd
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Verksamhetsplan 2020
Körcentrum Syd
Musikhögskolan i Malmö
Lunds universitet

BILAGA 7h

Inledning
Nedanstående verksamhetsplan för år 2020 har fastställts av Körcentrum Syds styrelse,
2020-02-03.
Körcentrum Syd är en centrumbildning inrättad av Lunds Universitet tillhörande
Musikhögskolan i Malmö. I Körcentrum Syds styrelse är följande institutioner representerade:
Lunds Universitet med Musikhögskolan i Malmö och Odeum, Musik i Syd, Lars-Erik Larssongymnasiet samt Svenska kyrkan. Körcentrum Syd har sedan starten 2008 gjort stora insatser för
att utveckla körlivet i den södra regionen. Satsningen ligger på de tre fokusområdena: utbildning,
utvecklingsprojekt och forskning.

UTBILDNING
Seminarier
Körcentrum Syd fortsätter med sin sedvanliga seminarieserie under 2020 dit både
körledarstudenter, yrkesverksamma körledare och övriga intresserade inbjuds.
17/1
1/2
8/2
19/3
4/4
13/5
Maj

Vocal Club Syd, Mejeriet i Lund.
Medverkande vokalgrupper: Krita, Jättekvarteten Finn och Malva.
Gospelfest – Isaac Cates, Zeke Locke www.gospelfest.se.
Workshop i röstteknik för körsångare med Eva Hallberg och Luiz Tenaglia.
Barn vill sjunga med bl a Gunnel Fagius.
Workshop för vokalgruppssångare. Lärare: Medlemmar ur Vokalgruppen Krita.
Evenemanget kopplas ihop med Vocal Club Syd på Folk & Rock i Malmö samma
kväll.
Kompositionsseminarium med Michael Edgerton.
Workshop med vokalgruppen Touché.

Kurser i grundläggande notläsning för körsångare
Under våren 2020 planerar Körcentrum Syd, i samarbete med Sensus, att erbjuda kurs för
körsångare i grundläggande notläsning. Kursen gavs även under hösten 2019. Kurserna är ett
direkt resultat av förslagen som framkom under 2017 års hearing. Körcentrum Syd och Sensus
planerar även att ge en fortsättningskurs på högre nivå under våren 2020 med Erik Berndalen
som lärare.

Barn vill sjunga
Körcentrum Syd planerar att samarbeta med Sensus i kursen "Barn vill sjunga", en kurs riktad till
lågstadie- och förskolelärare i regionen med syfte att bygga intresse och kompetens för sång för
små barn. Kurskonceptet är ett färdigutvecklat upplägg, som tidigare arrangerats av Sensus på
flera platser i landet. Körcentrum Syd ser ett stort behov av denna typ av satsning i
Skåneregionen och är helt säkra på att erbjudandet av en sådan kurs faller i god jord bland
regionens lågstadie- och förskolelärare. Körcentrum Syd erbjuder lokaler, administration samt
marknadsföring.
Programutbildning och fristående kurser
På Musikhögskolan i Malmö erbjuds studenter inom gymnasielärarutbildningen flera möjligheter
att välja fördjupnings- och tillvalskurser med körinriktning. Flera fristående kurser annonseras
under våren med start hösten 2020, bl.a. kurser i Kördirigering, Körsång/vokalensemble,
Damkör, och Barn- och ungdomskörmetodik. Studenterna i de olika utbildningarna medverkar i
olika evenemang som Körcentrum Syd organiserar. Vid Odeum i Lund ges också några
fristående kurser med körinriktning.
Sommarkurser i kördirigering
De nationella dirigent- och körledarkurserna äger rum 10 - 16 augusti 2020 och går därmed in på
sitt trettonde år i Malmö. 2020 kommer kurserna att äga rum på Musikhögskolan i Malmö. Årets
nyheter är kurs Kurs J, körledning i jazz/pop/rockkör med Staffan Paulson och Kurs M, Sång
med yngre barn med Stina Abrahamsson som lärare. Årets avancerade kurs är en internationell
masterclass med Josep Vila i Casañas som ges i samarbete med Europa Cantat.
Dirigent- och körledarkurserna i sin helhet arrangeras av Körcentrum Syd som har huvudsakligt
ägarskap. Medarrangörer är Sveriges Körförbund, Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen
Sveriges Körledare, UNGiKÖR, Musik i Syd, Sensus riksförbund och Musikhögskolan i Malmö.
Körcentrum Syds föreståndare ingår i ledningsgruppen och håller regelbunden kontakt med
representanter för de nationella körförbunden.
2020 års lärare och kursspår:
● Kurs A (grundnivå): Mikael Wedar
● Kurs B (fortsättningsnivå): Mats Nilsson
● Kurs C (masterclass): Josep Vila i Casañas
● Kurs D (barnkörledning): Pelle Olofsson
● Kurs E (anti-aging för rösten): Susanne Carlström
● Kurs J (körledning i jazz/pop/rockkör): Staffan Paulson
● Kurs K (komposition och arrangering): Ulrika Emanuelsson
● Kurs L (Anti Aging): Susanne Carlström
● Kurs M (sång med yngre barn): Stina Abrahamsson

UTVECKLINGSPROJEKT
Ung Manskör
En publikation med temat Ung Manskör förväntas ges ut på Bo Ejeby förlag under 2020. Boken
har tillkommit genom utvecklingsmedel från Körcentrum Syd.
Kompositionsprojekt
Körcentrum Syd möjliggör för körer som vill samarbeta med kompositörer för att beställa ny
körmusik. Syftet är att underlätta för körer att få fram ny musik, att verka för att kompositörer av
körmusik får fler uppdrag samt att stimulera till samverkan mellan körer, kördirigenter och
kompositörer. För 2020 utlyser vi sammanlagt fem kompositionsprojekt under två teman:
Tema – Krafter i rörelse: Två verk för kör med eller utan instrument.
I samarbete med LU Futura och inom ramen för Lunds universitet Framtidsveckan.
Tema – Folksång: Tre verk för kör a cappella.
Verken som skrivs under temat Krafter i rörelse ska uruppföras vid konserten fredag 16/10 kl
12:00 inom ramen för Lund Choral Festival.
Alla de nyskrivna verken för 2019 och 2020 kommer att framföras inom ramen för Lund
Contemporary, lördag 6 februari 2021 i Allhelgonakyrkan i Lund.
Nordiska Ungdomskören
Körcentrum Syd söker medel genom Nordisk kulturfond för att starta och driva Nordiska
Ungdomskören. Arbetet planeras att påbörjas någon gång under 2020 och själva kören verkar
som en kurs under en veckolång projektperiod. Kursen är sökbar för ungdomar i åldrarna 16 till
25 år och som bor i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island samt på Grönland, Färöarna
och Åland. Kursen äger rum på Lunds kulturskola samt Palaestra et Odeum i Lund (Lunds
universitet).
Nordiska Ungdomskören ska verka tillsammans med Nordiska Ungdomsorkestern under en
vecka (den ena av orkesterns två veckor) och slutmålet för veckan är en stor gemensam konsert
med ett större klassiskt verk för kör och orkester. Nordiska Ungdomskören sätter fokus på
kvalitativ och utvecklande körmusik som instuderas och framförs under ledning av kända
svenska och nordiska namn inom kördirigering. Genom kursen kommer ungdomarna att få ta del
av en inspirerande repertoar som under ledning av kursens lärare repeteras och slutligen framförs
under en större konsert på Konserthuset Malmö Live.
Sammanställning av enkät
Vid seminariet 18 oktober under Föreningen Sveriges Körledares konvent i Lund gjordes en
enkät med de deltagande körledarna. Seminariet handlade om körlivets framtidsfrågor och under
våren 2020 ska resultaten av enkäten sammanställas med sikte på att presenteras vid nästa
körledarkonvent som äger rum i Uppsala oktober 2020.

FORSKNING
Inventering av körrelaterade examensarbeten
Under 2020 kommer Körcentrum Syd att inventera vilka examensarbeten och andra studier som
har gjorts i körrelaterade ämnen vid Musikhögskolan i Malmö. Detta ska resultera i en
sammanställning med länkar till nedladdningsbara dokument för att göra examensarbeten m.m.
lättillgängligt för den körintresserade allmänheten och för nuvarande studenter som söker
referenser för sina kommande studier.
Under hösten 2020 kommer Körcentrum Syd att initiera en ansökan gällande medel för en ny
gästprofessur i kör som är stationerad på Musikhögskolan i Malmö.

ÖVRIGT
Omvärldskontakter
Körledarkonvent
Körcentrum Syd kommer att finnas representerat på det årliga körledarkonventet, arrangerat av
Föreningen Sveriges Körledare. 2020 års konvent äger rum i Uppsala 9 – 11 oktober 2020.
Grafisk profil
Körcentrum Syd planerar att fortsätta använda sin egen logotyp i väntan på att Lunds universitets
avdelning för grafisk profil ska komma med nya riktlinjer.
Hemsidan
Körcentrum Syds hemsida, www.korcentrumsyd.lu.se, är en del av Lunds universitets
Drupallösning vilket innebär att innehållet följer universitetets riktlinjer gällande design och
presentation.
Organisatorisk placering
Körcentrum Syd som centrumbildning kommer fortsatt att vara placerad under Musikhögskolan i
Malmö.
Nyhetsbrev
Körcentrum Syds nyhetsbrev planeras att ges ut sex gånger under 2020.
Styrelsen för Körcentrum Syd
Styrelsesammansättning
Körcentrum Syds kommer under 2020 ledas av en styrelse med åtta ledamöter med följande
sammansättning: Ann-Charlotte Carlén (Ordförande), Lena Ekman Frisk (föredragande),
Producent (sekreterare), Karin Johansson (Musikhögskolan i Malmö), Staffan Paulson (Lars-Erik
Larsson-gymnasiet), Cecilia Martin-Löf (Odeum), Gerd Román-Hall (Musik i Syd) samt JohanMagnus Sjöberg (Svenska kyrkan). Studentrepresentant är Veronika Zadera. För detaljerade
regler kring styrelsens sammansättning och uppdrag hänvisas till Körcentrum Syds föreskrifter
som finns på www.korcentrumsyd.lu.se.

Utvärdering och ny inrättandeperiod
Under 2020 kommer en utvärdering av Körcentrum Syds verksamhet att genomföras. Denna
utvärdering ska ligga till grund för ett beslut i Musikhögskolans institutionsstyrelse om en ny
inrättandeperiod för Körcentrum Syd med start 2021-01-01. I samband med detta ska
Körcentrum Syds föreskrifter ses över. Institutionsstyrelsen förväntas hösten 2020 tillsätta en
valberedning som ska lämna förslag till en ny styrelse för Körcentrum Syd, som verkar under
den kommande inrättandeperioden.
Budget
Körcentrum Syd fortsätter att regelbundet söka externa medel för att finansiera i huvudsak
utvecklingsprojekt.
Personal
Producent Johan Antoni lämnar sin tjänst som producent 1 mars 2020. En ny producent förväntas
vara på plats vid övergången.
___________________________________________________________________
Lena Ekman Frisk
Föreståndare
Körcentrum Syd
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Hälsa (H) – Miljö (M) – Säkerhet (S)
För beslut i Institutionsstyrelsen

(H) Arbetsmiljömål
(hälsorelaterade)

Vad ska utföras

När

AFS 2015:4 Organisatorisk och
social arbetsmiljö (OSA) – trädde i
kraft den 31 mars 2016.
Öka kunskapen och få förståelse för
arbetsmiljöfrågor (fysisk och
psykosocial) och systematiskt
arbetsmiljöarbete.

Alla chefer och ledare har uppmanats gå SAMVåren -20 för de som
utbildningen (webbaserad utbildning ’Systematiskt ännu inte gått den.
arbetsmiljöarbete’ på Kompetensportalen lu.se).

Alla chefer på MHM. Alla har nu gått den webbaserade SAM-utbildningen.

Att ha genomfört en översyn av
arbetsuppgifter, arbetsmängd och
arbetssätt för TA personal.

En inventering av medarbetares arbetsuppgifter
Startade våren 2018
och funktion har gjorts. Alla på gemensamma
Fortsatt arbete under
enheter har fått lämna in underlag med % för olika 2019 och 2020.
arbetsuppgifter. Detta kommer användas som
underlag för mer detaljerade arbetsbeskrivningar.

Utb.chef/adm. chef,
enhetschefer/
enhetsledare.

Strukturera upp och minimera antalet
kommunikationsplattformar som
används i kommunikationen med
studenterna.

Översyn av kommunikationskanaler och
2020.
plattformar mellan lärare och studenter har gjorts
och konstaterats vara för många. Rekommendation
nu är mail och LU Box i väntan på
implementeringen av Canvas.

Utbildningscheferna
på ML och MuKy.

Psykosocial kartläggning av
arbetsmiljön för all personal.

Psykosocial skyddsrond i form av enkät.
Utvärdering och uppföljning.
Utöver ordinarie skyddsrond i form av digital
enkät genomförs en psykosocial skyddsrond
årligen på MHM.

LU genom
Enkäten hanteras av fakulteten.
fakultetens arbetsUppföljningen hanteras av
miljösamordnare
institutionerna.
(enkäten). OSA-rond
med adm.chef,
personalansvarig,
skyddsombud samt
studentkåren

Enkäten genomförs
årligen på hela
fakulteten.
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Ansvarig

Kommentar

Kostar arbetstid.
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Psykosocial kartläggning för alla
studenter.

Musikhögskolan i Malmö
En enkät ’Studentbarometern’ genomförs av LU.
Egna utbildningsutvärderingar genomförs årligen.

Studentbarometern från
LU med visst intervall.
Årliga utbildningsutvärderingar

Lunds universitet
centralt.

Senaste Studentbarometern,
2017.

Utbildningscheferna.

Utländska studenter, 2019.

Inventering och uppföljning av
ljudmiljö.

Ljudmätningar har gjorts av jazz- och
rockensembleverksamhet våren 2018. Resultatet
av ljudnivån föranleder att MHM ska ta fram en
ljudpolicy.

2019/2020.

Gruppledare Teknik
och service.

Se protokoll från skyddsrond.

Ta fram ny riskbedömning vid
produktioner utanför
Musikhögskolan.

Uppföljning av ansvar och åtgärder av
studenternas och personalens arbetsmiljö vid
konserter och produktioner utanför
Musikhögskolan. T.ex. vid tunga lyft och
användandet av gradänger.

2020.

Konsertproducent
samt projektledare
Mu/Ky. Prefekt
ytterst ansvarig men
delegerat fysisk
arbetsmiljö till
gruppledare för
Teknik och service.

En mindre cembalo har köpts in
att använda vid externa konserter
för att minimera skaderisken av
tunga lyft.
Behövs bättre och mer
lätthanterliga gradänger men
ligger ev. på konsertproducenten.

Ta fram ny riskbedömning för
produktioner vid Musikhögskolan.
T.ex. se över behovet av hanteringsoch skyddsinstruktioner för
medarbetare och studenter där så
krävs.

Brandskydd och tunga lyft ses över.

2019/2020.

Enhetsledare för
Teknik och service.

Riskbedömning inte hunnits
med.
Brandskyddschecklista
framtagen för konserter,
konferenser m.m.

Delegera inom arbetsmiljö.

Konkret ansvarsfördelning till personer med
personalansvar och andra funktioner för de olika
arbetsmiljöområdena.

2019/2020. Delegering
skett men inte alla är
signerade och inlämnade
än.

Prefekt i samråd med 2018 fanns delegering till
gruppledaren för Teknik och
administrativ chef.
service. Februari 2019 klart med
delegeringen till den
administrativa chefen och
utbildningscheferna.

2019/2020.

Administrativ chef
Försenat p.g.a. ny ansvarig på
samt enhetsledare för fakulteten och enhetsledare för
InformationsInformationsenheten sjukskriven.
enheten.

Tydliggöra roller och delegation mellan prefekt,
adm. chef, enhetsledare, enhetschef,
utbildningschef, personalansamordnare på
MHM/KF.
Besluta var information och styrande Detta gäller samtliga områden: Arbetsmiljö, miljö
dokument som instruktioner, policy och brand/säkerhet.
ska finnas tillgängliga digitalt för
student och personal.
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Lagefterlevnadskontroll utifrån
arbetsmiljö/miljö/brand/säkerhet
mm.

Skyddsrond.

Årligen.

Gruppledare för
Teknik och service
samt administrativ
chef.

Genomföra ergonomisk rond.

Tillsammans med Företagshälsovården.

Vart tredje år.

Personalsamordnare.

Uppdatera anhöriglista.

Anhöriglista ska vara aktuell. Digital kopia bör
förvaras på t ex Konstnärliga Fakultetskansliet.
Enligt FHV ska det läggas in i Lucat.

2020.

Personalsamordnare.

Behöver uppdateras en gång/år.

(M) Miljömål

Vad ska utföras

När

Vem

Kommentar

Öka källsorteringen på̊ MHM.

Införa fullskalig källsortering i caféet.

2019/2020.

Enhetsledare för
Teknik och service.

Dyrt i inköp. Planerat för 2020
men behöver beslutas exakt vad
som behövs.

Öka kompetensen för att verka i
riktning mot hållbar utveckling.

Informationsmaterial går ut till medarbetare.

2019/2020.

Rektor.

Pga låg bemanning på Infoenheten, inte kommit vidare med
det 2019.

Minska klimatpåverkan från skolans
bil/buss.

Nytt miljövänligt fordon köps när nuvarande går
sönder.

2019/2020.

Gruppledare för
Teknik och service.

Cyklarna används mer.
Lyckas ej få laddstation av SFV.
Vi får hyra hybrid-/naturgasbil
genom upphandlade avtal.

Minska pappersförbrukningen.

Använda digitala verktyg i stället för papper vid
Fortlöpande.
sammanträde och i undervisningen. Mätning av
kopiering sker varje månad av Teknik och service.
Ev. kan någon utbildningsinriktning tänka sig
moderna notställ med digital visning av notbladen.

Miljönämnden /
Gruppledare för
Teknik och service.

Nothäften/notblad står för den
största delen av kopieringen.
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Minska klimatpåverkan genom
Nationella flygresor ska minska med 15 % årligen. 2019/2020.
mindre resande och ökat användande Se vidare LU:s nya riktlinjer kring tjänsteresor.
av videokonferenser.

Rektor.

Något högre kostnader p.g.a. fler
hotellnätter.

(S) Brand- och
säkerhetsmål

Vad ska utföras

När

Vem

Kommentar

Larmkontroll.

Brandlarmet ska kontrolleras 2 ggr per år.

2020.

Gruppledare för
Teknik och
service/Hyresvärd
(SFV och
Stadsfastigheter).

Larmen kontrolleras av resp.
hyresvärd med jämna
mellanrum.

Årligen.

Enhetsledare för
Teknik och service.

Visade sig att
utrymningskartorna var fel så
arbetet fick först fokusera på att
få korrekta sådana på plats.

Vart fjärde år med
repetitioner däremellan.

Arbetsmiljöansvarig
på fakulteten.

En HLR-repetition genomfördes
i samband med TA-dagen i
januari – 20.

Utrymningsövning och brandövning. Utrymningsövning och brandövning ska ske med
jämna mellanrum.

HLR-utbildning.

En HLR-utbildning bör genomföras med jämna
mellanrum. Målet är att minst en person per
korridor har genomfört den.
Ska sättas upp anslag med vem som gått
utbildningen.
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HANDBOK ARBETSMILJÖARBETET
(SAM/SBA/SFAD/OSA)
Systematiskt arbetsmiljöarbete, brandskyddsarbete,
förebyggande arbete mot diskriminering
samt organisatorisk och social arbetsmiljö

VID MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
Lunds universitet
2020-2021
Delges Institutionsstyrelsen 25 mars 2020

Version
1
2
3
4

Datum
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2020-03-11

Namn
Carina Olsson
Mikael Olofsson
Birgit Jakobsson
Birgit Jakobsson

Anmärkning

Systematiskt SAM/SBA/OSA-arbete
2020-03-18

Musikhögskolan i Malmö (MHM)
Inledning
1. Ansvar
2. Organisation
3. Utbildning
4. Instruktioner och rutiner
4.1 Utvecklingssamtal
4.2 Rutiner vid nyanställning och avslutning av anställning
4.3 Arbetsskada
4.4 Tillbud
4.5 Kränkande särbehandling och diskriminering
4.6 Sjukfrånvaro och rehabilitering
4.7 Friskvård och hälsoundersökningar
4.8 Säkerhet – Brandskydd – Trygghet
4.9 Miljö
5. Dokumentation
6. Drift och underhåll
7. Kontroll och uppföljning
Årsuppföljning av arbetet med SAM, SBA, SFAD och OSA
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Systematiskt SAM/SBA/OSA-arbete
2020-03-18

Musikhögskolan i Malmö (MHM)

Inledning
På Lunds universitet arbetar vi för att skydda liv, hälsa och egendom. Arbetet bedrivs för att
trygga en fortsatt drift. Alla som besöker Musikhögskolans lokaler; anställda, studenter och
besökare ska känna trygghet vad gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet som innefattar såväl
den fysiska arbetsmiljön, miljöarbetet och brandskyddet som den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön.
Arbetet ska bedrivas systematiskt genom att Musikhögskolan:
• på ett samordnat sätt undersöker, riskbedömer, åtgärdar samt kontrollerar och följer upp
arbetet i organisationen,
• sprider kunskap till anställda och studenter,
• kontinuerligt genomför skyddsronder, miljökontroller samt egenkontroller av
brandskydd såväl som uppmärksamma och utföra förebyggande åtgärder
i det dagliga arbetet och den dagliga driften.
• bedriver arbetet i nära samverkan med anställda och studenter samt med
fastighetsägarna för att uppnå goda helhetslösningar.
En god klimatsmart och trygg arbetsmiljö uppnås genom ett systematiskt och strukturerat
arbete. Musikhögskolans arbete innebär att åtgärder vidtas för att förebygga stress,
arbetsskador, tillbud, brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av olycka. Arbetet
ska även öka medvetenheten.
Skydd och säkerhet ska alltid prioriteras. Målet är att arbetet ska upprätthållas och kontinuerligt
förbättras.
Förteckning över lagar och föreskrifter
Dessa finns sammanställda av Lunds universitet. Viktiga är; AML (Arbetsmiljölagen), ATL
(Arbetstidslagen), Diskrimineringslagen (DL) 2008:567 och Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) samt Arbetsmiljöverkets olika föreskrifter som bl.a. AFS 2015:4 (OSA) och
Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete
(SRVFS 2004:3).
Begrepp inom arbetsmiljöområdet
SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete.
SBA – Systematiskt brandskyddsarbete.
SFAD – Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering.
OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö.
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Musikhögskolan i Malmö (MHM)

1. Ansvar
Inom Lunds universitet bedrivs en mängd olika verksamheter som kringgärdas av ett stort antal
bestämmelser i lagar och andra författningar. Universitetets rektor har huvudansvaret för
arbetsmiljöfrågorna och har delegerat det dagliga arbetsmiljöarbetet till fakulteterna och
institutionerna. Det innebär att Musikhögskolans prefekt har huvudansvar för det dagliga
arbetet inom området. Det delegerade ansvaret finns beskrivet på LU:s hemsida.
En organisationsstruktur för arbetsmiljöfrågor finns inom Lunds universitet där varje fakultet
har en LSK, dvs Lokal Skyddskommitté med ansvar för det övergripande arbetsmiljöarbetet.
Avdelningen som arbetar med arbetsmiljö hör till Företagshälsovården (FHV) inom Lunds
universitet. De har även ett uppdrag att bidra med kompetens inom området samt stötta
verksamheten vid behov.
En organisationsstruktur för arbetsmiljöfrågor finns inom Lunds universitet där varje fakultet
har en LSK, dvs Lokal Skyddskommitté med ansvar för det övergripande systematiska
arbetsmiljöarbete (se mer nedan). Det finns också ett arbetsutskott som består av dekan,
huvudskyddsombud,
skyddsombud,
studerandeskyddsombud,
HR-ansvarig
och
arbetsmiljösamordnare samt en arbetsgrupp på fakultetsnivå som arbetar med det systematiskt
förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD) som arbetar med att bereda ärenden till den
lokala skyddskommittén. Denna grupp består av anställda från fakultetens tre institutioner samt
en studeranderepresentant.
På LU finns det övergripande organet Rådet för Jämställdhet och Likabehandling.
Musikhögskolan
Det är fakultetsstyrelsens uppgift att besluta om områdets övergripande och långsiktiga
arbetsmiljöarbete genom arbetsmiljösamordnaren vid fakulteten.
Institutionsstyrelsen beslutar om riktlinjer för institutionens arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.
Institutionsstyrelsen beslutar också om framtagande av mål och handlingsplan som anger
institutionens långsiktiga ambitionsnivå i arbetet. Institutionsstyrelsens ansvarar även för att
följa upp resultatet av institutionens arbete med dessa frågor.
Prefekten har ansvaret för institutionens övergripande fysiska, organisatoriska och sociala
arbetsmiljö samt brandskydd och säkerhet. Prefekten har också en allmän tillsynsplikt av arbetet
inom institutionen och är ledamot i fakultetens lokala skyddskommitté (LSK) STYR 2017/1659.
Den lokala skyddskommittén är ett beredande och rådgivande organ mellan arbetsgivare och
huvudskyddsombud i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet inom fakulteten. Inrättande och sammansättning av
kommittén samt formalia för sammanträden regleras i lokalt kollektivavtal om
arbetsmiljösamverkan vid Lunds universitet (STYR 2017/1659). Den lokala
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skyddskommittén beslutar i övrigt själv om arbetsformer när det gäller till exempel utskott
eller arbetsgrupper.
LSK följer och driver frågor som rör det förebyggande arbetet mot ohälsa och olycksfall samt
lämnar förslag till åtgärder och uppföljning av beslutade åtgärder. LSK ansvarar också för att
handlingsplaner rörande det systematiska arbetsmiljöarbetet vid fakultetens institutioner följs
upp.
Prefektens övergripande ansvar gäller för anställda såväl som för studerande. I de fall den
studerande eller anställda har sin utbildning förlagd till olika institutioner är det prefekten vid
respektive institution som har ansvar för den studerandes arbetsmiljö och säkerhet.
Utvecklingssamtal med personal genomförs av prefekt, utbildningschefer, administrativ chef
och enhetschefer/-ledare.
Det övergripande ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön är prefektens. Utbildningschefer,
administrativ chef och enhetschef/-ledare ansvarar genom delegation för sina respektive
enheter. För övriga frågor gällande ansvarsfördelningen hänvisas till närmsta chef.

2. Organisation
Musikhögskolan
Ann-Charlotte Carlén, prefekt
Lars Andersson, utbildningschef ML
Magnus Ericsson, bitr. utbildningschef ML
Berth Lideberg, utbildningschef Mu/Ky
Lars Härstedt Salmonson, utbildningschef Mu/Ky
Birgit Jakobsson, administrativ chef
Karin Savatovic Thomasson, skyddsombud

ann-charlotte.carlen@mhm.lu.se
lars.andersson@mhm.lu.se
magnus.ericsson@mhm.lu.se
berth.lideberg@mhm.lu.se
lars.harstedt_salmonson@mhm.lu.se
birgit.jakobsson@mhm.lu.se
karin.savatovic_thomasson@mhm.lu.se

Företagshälsovården (FHV)
www.fhv.lu.se
Arbetsmiljöingenjör: Robert Howe
Arbetsmiljöingenjör: Johan Ohlin
Receptionen vid FHV
Iréne Sassarsson, företagssköterska

robert.howe@fhv.lu.se
johan.ohlin@fhv.lu.se
046 – 22 32 80
046 – 22 32 83
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Personalfrågor
http://www.hr-webben.lu.se
HR webben, ett stöd för Lunds universitets chefer
i HR-frågor Jenny Svensson, personalsamordnare
vid MHM 040-32 54 10

jenny.svensson@mhm.lu.se

Konstnärliga fakultetens Lokala skyddskommitté (LSK)
Ledamöter
Anna Lyrevik, dekan kansli K ordförande (ordinarie), Staffan Storm, prodekan kansli K,
ordförande (ersättare)
Ann-Charlotte Carlén, prefekt MHM (ordinarie), Birgit Jakobsson, administrativ chef MHM
(ersättare)
Gertrud Sandqvist, prefekt KHM (ordinarie), Silvana Hed, föreståndare KHM (ersättare)
Ditte Bjerg, prefekt THM (ordinarie), Anders Mattsson, producent THM (ersättare)
Jan Michelsen, skyddsombud THM (ordinarie)
Jessica Arwidsson, skyddsombud kansli K, IAC (ordinarie), Annika Michelsen, skyddsombud
kansli K, IAC (ersättare)
Karin Savatovic Thomasson, skyddsombud MHM (ordinarie)
Joakim Sima, skyddsombud KHM (ordinarie)
Åsa Bolltoft, personal- och arbetsmiljösamordnare, kansli K
SFAD – Fakultetens arbetsgrupp gällande SFAD, systematiskt förebyggande arbete mot
diskriminering
Konstnärliga fakultetens representant i Rådet för jämställdhet och likabehandling vid LU är
Anna Houmann. Rådet leds av LU:s rektor. Se vidare vilka som ingår i rådet.
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/ledamoter_och_repre
sentanter_2018-2021.pdf
Fakultetens arbetsgrupp arbetar i enlighet med 3 kap i diskrimineringslagen:
1. Undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra
hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten
2. Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder
3. Vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
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4. Följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3
De fyra stegen ska dokumenteras och ske i samverkan. Se även fakultetens hemsida;
https://www.performingarts.lu.se/anstalld/arbetsmiljo/jamstalldhet-likabehandling-mangfald
Konstnärliga fakultetens arbetsmiljösamordnare är Åsa Bolltoft.

Skyddsombud för anställda på MHM:
Karin Savatovic Thomasson, karin.savatovic_thomasson@mhm.lu.se
Skyddsombudet är arbetstagarnas representant.
• Skyddsombud företräder de anställda på institutionen
• Skyddsombudet deltar i skyddsronder och brandskyddsronder
• Skyddsombudet har inte ansvar för arbetsmiljön
• Skyddsombudet väljs av de fackliga organisationerna på arbetsplatsen

Skyddsombud för studenterna:
skyddsombud.skfm@gmail.com
Anna Agrup
Brand- och säkerhetsansvarig
Johan Laursen, Teknik- och serviceenheten

johan.laursen@mhm.lu.se

Brandskyddskontrollant
Brandskyddskontrollant är Per Lundin. Brandskyddskontrollant är ett särskilt ombud för
brandskyddsfrågor, med samma uppgifter och rättigheter som ett ordinarie skyddsombud.
Brandskyddskontrollanten utför egenkontroller 4 ggr per år. Brister ska åtgärdas och
felanmälningar göras till respektive fastighetsägare.
Konsertvärd
Vid större konserter på MHM eller då externa parter hyr in sig i MHM:s lokaler ska alltid lärare
närvara, alternativt en konsertvärd. Ett av konsertvärdens uppdrag är att vara en extra resurs vid
t ex utrymning.
Miljönämnd
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Musikhögskolan är sedan 2018 miljödiplomerad enligt LU:s kriterier.
Ledamöter (för närvarande) med roterande ordförandeskap:
Erik Berndalen, lärare
Maria Hjorth, lärare
Magnus Ericsson, bitr. utbildningschef
Pär Moberg, lärare
Johan Laursen, Teknik- och serviceenheten
Studeranderepresentant(er)
Miljönämndens uppdrag är att
• ta fram ett förslag till strategi för miljöarbetet på Musikhögskolan i Malmö,
• kartlägga inom vilka områden miljöförbättringar kan nås,
• föreslå miljöförbättringar mot en hållbar utveckling inom områden som motsvarar
kriterierna i LU:s miljödiplomering t.ex. transporter, tjänsteresor och pendling, energi,
avfall, råvaror och förbrukningsartiklar, inköp och liknande.
Nämnden för jämställdhet, likabehandling och mångfald
Nämnden arbetar sedan hösten 2018 aktivt för att utveckla, uppdatera, informera och sprida
institutionens strategiska och långsiktiga arbete med jämställdhets-, likabehandlings- och
mångfaldsfrågor vid Musikhögskolan i Malmö. Vidare ligger det i nämndens uppdrag att hålla
sig informerad och uppdaterad gällande det jämställdhets- och likabehandlingsarbete som
pågår på fakultets- och universitetsnivå samt i det omgivande samhället. Nämnden har också i
uppdrag att verka för ömsesidig tolerans och respekt. Nämnden är inget beslutsfattande organ
utan arbetar på uppdrag av Musikhögskolans Institutionsstyrelse och ledningsgrupp.
Ledamöter (för närvarande)
Anna Agrup, studerande ML
Johannes Bergil, studerande ML
Sara Engblom, utbildningsadministratör ML
Magnus Ericsson, biträdande utbildningschef ML
Mattias Frisk, lärare ML
Alvi Joensen, Vikarierande utbildningssamordnare Mu/Ky
Rebecka Lassbo, utbildningssamordnare Mu/Ky
Karin Lindström, lärare ML
Pär Moberg, lärare ML
Ebba Rubensson, studerande Mu/Ky
Nicolas Salvador Difonis Lopez, studerande Mu/Ky
Hanna Sundén, studerande ML
Lars Härstedt Salomonson, utbildningschef Mu/Ky
Almaz Yebio, lärare ML och vice ordförande
För
mer
information
om
nämndens
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https://www.mhm.lu.se/internt/student/jamstalldhet-likabehandling-och-mangfald

3. Utbildning
Arbetsmiljö, Brandskydd/säkerhet, Miljö.
Alla med delegerat ansvar inom arbetsmiljö, miljö, och brandskydd/säkerhet skall ha genomgått
adekvat utbildning. Se olika utbildningar på Kompetensportalen alternativt hos Prevent.

4. Instruktioner och rutiner
Arbetsmiljö, Brandskydd/säkerhet, Miljö.
Regler relaterade till olika aspekter av arbetsmiljöarbetet ska vara dokumenterade och kända
vid verksamheten.
Arbetsmiljö, innehållande instruktioner kring;
4.1 Skyddsronder
En psykosocial skyddsrond och en med fysisk inriktning ska årligen genomföras på varje
arbetsplats. Den psykosociala skyddsronden skickas ut från centralt håll och följs upp både på
fakultets- och institutionsnivå. Ansvarig för enheten Teknik och service genomför den fysiska
skyddsronden i samarbete med skyddsombud och LU:s arbetsmiljöingenjör.
4.2 Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal ska årligen hållas på Musikhögskolan.
Prefekt delegerar till utbildningschefer och administrativ chef att genomföra utvecklingssamtal
med lärare, kanslipersonal respektive med enhetsledare/-ansvariga. Ledare för respektive enhet
genomför utvecklingssamtal med medarbetarna inom enheten. Prefekt genomför
utvecklingssamtal med utbildningschefer, administrativ chef, ämnesansvariga inom
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forskarutbildningen och doktorander. Utbildningscheferna utför även planeringssamtal med de
ämnesansvariga.
Utvecklingssamtalen sker enligt en gemensam mall, som medarbetarna och utbildningsledare/prefekt går igenom före samtalet. Under samtalet skapar man ett dokument som bl a
beskriver vilka utvecklingsåtgärder som är överenskomna. Överenskommen
kompetensutveckling och utvecklingsarbete/forskning (för lärare) skrivs ned och behålls av den
som håller i utvecklingssamtalet och en kopia ges till medarbetaren.
Resultatet av utvecklingssamtalet följs upp vid kommande års uppföljande samtal.
4.3 Nyanställning och avslutning av anställning
Utbildningscheferna ansvarar för introduktion av nyanställda lärare och personal inom
respektive kansli. Administrativ chef ansvarar för gemensamma enheter. Enhetscheferna/ledarna ansvarar för personal inom enheterna. Prefekt eller administrativ chef ansvarar för
introduktion av ledningspersoner. Ämnesansvariga ansvarar för introduktion av nyanställda
doktorander.
Information kring rutinerna för introduktion finns beskrivet på hemsidan www.mhm.lu.se.
Se
även
nedladdningsbara
dokument
https://www.mhm.lu.se/internt/anstalld-2/nyanstalld.

på

interna

hemsidan

Lunds universitet arrangerar också introduktionstillfällen för nyanställda två gånger per år, se
mer under ’Nyanställd vid Lunds universitet’ eller i Kompetensportalen – kurs Välkomstdag.
4.4 Arbetsplatsträffar och personalmöten
På Musikhögskolan i Malmö sker ett stort antal arbetsplatsträffar utöver möten i
Institutionsstyrelsen, Utbildningsnämnderna, Forskarutbildningsnämnden och Körcentrum
Syd. Det är gemensamma personalmöten för alla i personalen, lärardagar, möten i nämnder (för
olika ämnen, Biblioteksnämnden, Miljönämnden, Nämnden för jämställdhet, likabehandling
och mångfald), kurslag/arbetslag, kanslimöten, enhetsledarmöten, olika möten för TA-personal
och möten med Studentkåren.

4.5 Arbetsskada
Med arbetsskada menas skada eller sjukdom som har uppstått på grund av olycksfall eller annan
skadlig inverkan i arbetet. Även skada som har uppstått på grund av olycksfall i samband med
färd till eller från arbetet räknas som arbetsskada.
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Utredning av arbetsskada ska göras snarast efter inträffad skada. Blanketten finns på
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/rapporteraarbetsskada-och-tillbud
Blanketten vidarebefordras av närmsta chef till registrator vid universitetet som diarieför
anmälan och därefter skickar den till personalenheten. Enheten Personal skickar vidare till
Försäkringskassan och Företagshälsovården.
Om arbetsskadan är allvarlig eller berör flera personer skall prefekten omedelbart meddelas.
I dessa fall skall en anmälan också omedelbart göras (normalt av Prefekten) till
Arbetsmiljöverket på www.anmalarbetsskada.se. Blanketten skickas sedan även till registrator
i Lund.

4.6 Tillbud
Plötslig och oförutsedd händelse som skulle kunna leda till personskada, men som inte gjort
det, kallas tillbud. Detta skall anmälas till närmsta chef som i sin tur informerar
byggnadsenheten och eventuellt Arbetsmiljöinspektionen.
Blankett
finns
på
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-ochhalsa/rapportera-arbetsskada-och-tillbud
Om tillbudet är allvarligt eller berör flera personer skall prefekten omedelbart meddelas. I
dessa fall skall en anmälan också omedelbart göras (normalt av prefekten) till Arbetsmiljöverket
på www.anmalarbetsskada.se. Blanketten skickas sedan även till registrator i Lund.

4.7 Kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering
Kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering accepteras inte inom Lunds
universitet. Om en medarbetare eller student skulle utsättas för ovälkommet beteende eller se
något som kan uppfattas som ovälkommet beteende finns det råd på LU:s hemsida om vad man
kan göra. Se mer på https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-ochhalsa/krankningar-och-trakasserier

4.8 Sjukfrånvaro och rehabilitering
Lunds universitets målsättning är att eliminera riskerna för långtidssjukskrivning på grund av
arbetsplatsrelaterade faktorer genom att skapa en sund arbetsplats. Detta skall åstadkommas
genom klara och realistiska mål för verksamheten och genom ett aktivt ledarskap där varje
medarbetares insats syns och uppskattas.
En rehabiliteringsutredning ska påbörjas när något av följande inträffat:
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•

Den anställde har varit helt eller delvis frånvarande till följd av sjukdom i mer än 4
veckor.

•

Den anställde har upprepad korttidsfrånvaro på grund av sjukdom (mer än 6 sjukfall
under en 12-månadersperiod).

•

Den anställde själv begär det.

Personalsamordnaren vid Musikhögskolan i Malmö finns som stöd vid rehabilitering.
Mer information och blanketter finns på Försäkringskassans hemsida http://www.fk.se under
rubriken Rehabilitering.

4.9 Friskvård och hälsoundersökningar
Musikhögskolan i Malmö uppmanar alla att använda skolans friskvårdsprogram. Skolan har
ingen möjlighet att i nuläget erbjuda kontinuerliga hälsoundersökningar. Friskvårdsersättningen
kan användas för hälsoundersökning om så önskas.
Ytterligare information om Arbetsmiljö samt användbara mallar och blanketter finns på Lunds
universitets hemsida (se särskilt HR-webben). Där finns information om;
➢ Utvecklingssamtal
➢ Systematiska arbetsmiljöarbete (SAM)
➢ Risk och konsekvensbedömning
➢ Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
➢ m.m.

Brandskydd, innehållande instruktioner kring;
4.10 Säkerhet – Brandskydd – Trygghet
Vid eventuell stöld, brand, inbrott o s v skall följande informeras:
Ansvarig på Teknik- och serviceenheten, som i sin tur informerar administrativ chef/prefekt
samt säkerhetschef för LU.
Gruppledare för Teknik- och serviceenheten ansvarar för brandskyddet på MHM.
Det finns även en gränsdragningslista som fördelar ansvar och kostnader för det systematiska
brandskyddsarbetet mellan fastighetsägare och hyresgäst, se punkten ’Drift och underhåll’.
4.11 Miljö
År 2018 blev Musikhögskolan i Malmö miljödiplomerad i enlighet med LU:s kriterier för
miljödiplomering.
Se
vidare
på
universitetets
medarbetarwebb:
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http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/kriterier-formiljodiplomering-071017.pdf

5. Dokumentation
Ett bra arbetsmiljöarbete behöver dokumenteras, i vissa fall på en enkel ritning, i andra fall i en
utförligare dokumentation i form av checklistor, instruktioner m.m. Bra mallar för arbetet finns
på LU:s hemsida.
Fastighetsägaren upprättar dokumentationen kring brandlarm, ventilation, el-ritningar osv.
Brandskyddsritningar kan erhållas av fastighetsägaren eller via LU Byggnad. Musikhögskolan
ansvarar för utrymningsplaner.

6. Drift och underhåll
För att brandskyddet ska fungera behövs underhåll. Exempelvis behöver branddörrar,
brandlarm och rökluckor provas regelbundet. Inom områdena fysisk arbetsmiljö och
brandskydd är ansvaret delat mellan och Musikhögskolan och fastighetsägarna. Detta regleras
i en gränsdragningslista för respektive fastighetsägare, Statens fastighetsverk och
Stadsfastigheter.
Vem som testar vad regleras i gränsdragningslistorna. Verksamheten har ansvar för att inte
blockera utrymningsvägar m.m. samt att kontrollera brandsläckare placerade på gemensamma
utrymmen samt brandfiltar. Verksamheten ansvarar även för att lös brandskyddsutrustning
årligen kontrolleras av utomstående entreprenör.

7. Kontroll och uppföljning - Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet
För att bibehålla en hög trygghetsnivå måste arbetsmiljöarbetet och dess dokumentation
kontrolleras och följas upp regelbundet. Dock minst en gång per år vid ledningens genomgång/
årsuppföljning. Det är ansvarig för Teknik- och serviceenheten på Musikhögskolan som kallar
till den årliga skyddsronden. Det är fakultetens arbetsmiljösamordnare som kallar till årsmöten
för uppföljning av arbetsmiljöarbetet som helhet. Mötet kan ske vid ett gemensamt tillfälle
alternativt vid två till tre olika tillfällen. Vid dessa möten skall uppföljning ske av frånvaro,
tillbud, stölder, bränder och olycksfall samt uppföljning av miljömål.
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Deltagare vid den fysiska skyddsronden är administrativ chef, ansvarig för Teknik- och
serviceenheten, skyddsombud samt arbetsmiljöingenjör från företagshälsovården. Vid behov
kan säkerhetschef och/eller miljöchef även kallas. Under detta/dessa uppföljningsmöten gås
rutiner igenom, målen förnyas, riskbedömningar och handlingsplaner ses över m.m.
Uppföljningsmötena ska dokumenteras och protokoll från uppföljningsmötena förvaras av
MHM:s Teknik- och service-enhet och skickas genom arbetsmiljösamordnaren till LU centralt.
Denna handbok samt Mål och handlingsplan för arbetsmiljöarbetet vid MHM delges även
Institutionsstyrelsen.
Uppföljning av fastighetsrelaterade arbetsmiljöfrågor ska göras tillsammans med
fastighetsägaren på s k husmöten. Här ska riskinventeringar, skyddsrondsprotokoll,
egenkontroll av brand gås igenom.
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