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3. Kompetensutveckling/resor

månaden, en liten nedgång jämfört med 
tidigare. En tänkbar anledning kan vara att 
studenterna använder hemsidan mer. 
Ämnesguiden är väldigt välbesökt, även 
för externa besökare. Det går även att se 
en ökning av frågor via mail men det förs 
inte någon statistik över dessa. 
Antalet registrerade har inte ökat på 
LUCRIS men biblioteket försöker få in fler 
registreringar. 
Ny utställning i biblioteket gjord av Sara 
Wilen om improvisationens historia. SaWi 
Har samarbetat med Margot Edström på 
Konsthögskolan / InterArts Center. 
Jämlikhetsgruppen har även gjort en järn
hörna där materialet kommer att bytas ut 
med jämna mellanrum. 
Kort genomgång av Bibliotekets del i 
handlingsplanen, kommentar kring 
formuleringen "förteckningar över 
kurslitteratur ska göras tillgängliga 
digitalt". Det är en formulering som 
Biblioteket inte riktigt känns vid så de har 
skickat in kommentar kring. 

ÅsLu har varit på Universitetsbiblioteket i 
Göteborg och träffat bibliotekarierna från 
övriga musikhögskolor (förutom Piteå) för 
att prata om undervisning i informations
sökning på de olika skolorna. Mhm ligger i 
framkant med detta arbete jämfört med 
övriga Musikhögskolor, framförallt med 
ML-studenter. När det gäller musiker
utbildningen finns det mer att arbeta mer.
För biblioteket är det önskvärt att sitta ner
och diskutera med handledarna hur
biblioteket kan stötta musikerstudenterna
bättre än vad som görs idag. Det handlar
om att fånga ett behov som studenterna
inte riktigt vet att de har. Studenterna kan
också behöva hjälp med att hitta det som
de inte kan hitta på nätet.
ÅsLu har varit i London på jobbskuggning
i fem dagar. Dels på Guildhall School (900
studenter) som har både teater och musik,
dels på Royal Music College och Royal
Music Academy med endast musik. ÅsLu
besökte även Barb Musical Library, ett
folkbibliotek och får pengar till verk-
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ÖVRIGA ÄRENDEN 

samheten från kommunen. Det kostar 
dock att bli medlem vilket man behöver 
vara för att kunna låna deras material. Det 
var en givande och informativ resa. 

Inga övriga ärenden 

Vid protokollet 

Sara Engblom 
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