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kl. 15.00 – 17.30 i X209.  

 
Mötet börjar med fika och fortsätter en kvart senare med själva sammanträdet. 
 
Kallelsen med bilagor finns digitalt att ladda ned via LU-Box: 
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Kallelser och protokoll finns även på www.mhm.lu.se.  
 
Vid eventuellt förhinder kontaktar ordinarie ledamot suppleant i god tid. 
 
Jenny Svensson - sekreterare 
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1 Mötets öppnande. 
 

 

2 Justeringsperson. 
 

 

3 Fastställande av dagordning. 
 

 

4 MEDDELANDEN/INFORMATION 
 
a) Halvårsbokslut och prognos för helår 2017, 
Annette Bennvid, bilaga 4 a. 
 
b) Information från Utbildningsnämnd, fakul-
tetskansli, Staffan Storm. 
 
c) Y-korridoren och överhörning till förskolan. 
 
 

 
 
a) Information. 
 
 
b) Information. 
 
 
c) Information. 

5 PROTOKOLL 
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll  
2017-06-09, bilaga 5 a. 
 
b) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky 
2017-06-07, bil 5 b. 
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Nr 
§ 

Ärende, bilagor Föredragande, förslag till beslut 

c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML
2017-05-03, bil 5 c.

d) Protokoll från Utbildningsnämnden ML
2017-06-07, bil 5 d.

e) Protokoll från Konstnärliga fakultetsstyrel-
sen, 2017-05-31, bil 5 e.

6 Ärende 1: 
Reviderade utbildningsplaner för Musiker- och 
kyrkomusikerutbildningarna, bilaga skickas ut 
senare. 

Föredragande Anna Cronberg och Berth Lide-
berg. 

Förslag till beslut: Institutionsstyrelsen till-
styrker de reviderade utbildningsplanerna och 
föreslår Fakultetsstyrelsen att besluta enligt 
förslag. 

7 Ärende 2 (dnr STYR2016/1400): 
Strategisk plan för Musikhögskolan, bilaga 7 
a. 
Handlingsplan för Musikhögskolan, bilaga 7 b. 

Förslag till beslut: 

8 Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling 
a) Ergonomisk rond för lärare, hösten 2017.

b) Uppdatering av anhöriglistor.

a) Information.

b) Information.

9 Övriga ärenden. 

10 Höstens institutionsstyrelsemöten; onsdag 8 
november 2017 kl. 15.00 – 17.30 och onsdag 
2017-12-06 kl 15.00 – 17.30 . 
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ordförande 
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Hans Hellsten, lärare 
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lärare 
Karin Johansson, lärare 
Claes Ottelid, lärare 
Håkan Rydin, lärare, vice  
ordförande 
Adriana Di Lorenzo Tillborg, 
doktorand 
Malin Kurtz, TA-personal 

Övriga 
Carl-Axel Andersson  
Håkan Andersson  
Lars Andersson  
Joakim Barfalk  
Annette Bennvid 
Anna Cronberg  
Kjell Edstrand  
Sara Engblom 
Ida Eriksson  
Göran Folkestad  
Mattias Frisk  
Karin Göransson  
Elisabeth Hamnede Melander 
Daniel Hjorth  

Övriga, fortsättning 
Magnus Lindén  
Tommy Lindskog  
Musikhögskolan DM - Receptionen 
Studentkåren, Musikhögskolan i Malmö 
Christian Möller  
Mikael Olfosson 
Anders Rydlöv  
Staffan Storm  
Solfrid Söderlind  
Anna-Lena Tideman  
Hamidullah Turab  
Marie Wall Almquist  
Julia Vilhlemsson 
Sanna Vässmar  
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Ove Torstensson, TA-personal 
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Suppleanter 
Conny Antonov, lärare 
Olle Sjöberg, lärare 
 

Mattias Hjorth  
Annie Hultstein 
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Anders Johnsson  
Cecilia Kjelldén  
Berth Lideberg  

Samuli Örnströmer  
Stefan Östersjö 

 



Institutionsstyrelsen 2017-09-20

HALVÅRSBOKSLUT OCH PROGNOS

ÅR 2017

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
UTFALL (tkr) 

jan-juni
PROGNOS (tkr)  

helår
BUDGET (tkr)

helår
Diff prognos 

/     budget

Intäkter:

Statsanslag 53 105 105 576 105 089 487

Bidrag 314 617 617 0

Övriga intäkter 979 827 737 90

Nettoperiodisering 825 975 975 0

Summa intäkter: 55 223 107 995 107 418 577

Kostnader:

Personalkostnader 32 172 63 983 63 708 275

Löpande semesterkostnad 31 0 0 0

Driftskostnader 4 120 7 725 7 625 100

Avskrivningskostnader 707 1 386 1 386 0

Lokalkostnader 7 731 15 529 15 529 0

Indirekta kostnader, 2 nivåer 9 966 19 869 19 869 0

Summa kostnader: 54 727 108 492 108 117 375

RESULTAT: 496 -497 -699 202

Tkr
Myndighetskapital IB 2017 -5 775
Beräknat myndighetskapital UB 2017 -6 272
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Institutionsstyrelse 20 september 2017 

Halvårsbokslut jan-juni 2017 och helårsprognos 

Musikhögskolans intäktsbudget är 107 418 tkr. Helårprognosen visar på en ökning av 
intäkterna med 577 tkr. 487 tkr beror på beslut av rektor vid Lunds universitet om 
fördelning av medel till ämneslärarutbildningen 2017 och 90 tkr är återbetalning för 
tidigare betald faktura. 

I övrigt följer intäkterna budget. Dock ett litet obs för nettoperiodiseringsraden. Det är 
svårt att göra prognos på nettoperiodiseringarna. En periodisering är en 
redovisningsmässig justering av en inkomst. Den delen av inkomsten som inte tillhör 
räkenskapsperioden bokas om från resultaträkningen till balansräkningen. I 
halvårsbokslutet var det 15 st externa projekt som periodiserades. 

Kostnaderna ökar mot budget med 375 tkr. 

Personalkostnaderna ökar med 275 tkr. Totalbudgeten för personalkostnader är 63 708 tkr 
och innehåller 26 st internbudgetar. På gemensamma enheterna har personalkostnaderna 
minskat med 100 tkr mot budget, vilket beror på att Sektion Personal täcker vissa 
kostnader för lön. Intermittent anställda lärare har fått en 18-procentig löneökning, något 
Musikhögskolan inte budgeterade för, vilket medför 375 tkr högre kostnader än budget. 

Löpande semesterkostnader har utfall jan-juni på 31 tkr. År 2016 blev utfallet minus 267 
tkr. År 2015 var utfallet +281 tkr. Vad utfallet blir beror på hur mycket semester som tas ut 
under året, men beror även på om det är sparad semester. Utfallet blir negativt då 
personalen inte har tagit ut all semester. Det är svårt att göra prognos för dessa kostnader. 

Driftkostnadsbudgeten på 7 625 tkr. Driftbudgeten kommer sannolikt att hålla, sånär som 
på 100 tkr högre kostnader än budgeterat, för bl a File Maker-ombyggnaden.  

Avskrivningskostnader blir troligen som budgeterat. Det är avskrivningar på tidigare års 
inköp och inköp under 2017 enligt investeringsplan 2017. Det är lite osäkert med 
gränsdragningen vad som blir avskrivningsbart eller vad ingår i raden ovanför, 
driftkostnadsraden. För att bli avskrivningskostnad så krävs det att det är tillgång som är 
avsedd för stadigvarande bruk, inköpspris på minst 20 000 kr och en ekonomisk livslängd 
på minst tre år. Är inte dessa tre kriterierna uppfyllda så är det en kostnadsförd inventarie 
och kostnaden hamnar på driftkostnadsraden. När investeringsplanen sammanställdes 
2017 lades en budget utifrån detta, men det är inte givet när fakturan väl kommer. 
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Lokalkostnader består av hyreskostnader och städkostnader. Hyran vi håller troligtvis 
budget, men beror på eventuell årsavstämning som sker i december. År 2015 var det 
årsavstämning med 452 tkr mindre kostnader, medan år 2016 var 17 tkr högre kostnader 
vid årsavstämningen. Städkostnaderna håller troligtvis också budget. Kostnaden för de nya 
städavtalen ingår i budget.  

Indirekta kostnader håller budget. Visserligen har det blivit fel i budgeten, Musikhögskolan 
har högre fakultetsgemensamma kostnader i budget än vad som skulle ha varit. 
Musikhögskolan har blivit kompenserade för detta och fått intäkt motsvarande den 
felaktiga kostnaden.   

Nedanstående är enbart uppdatering av tidigare genomgång av intäktsbudgeten. 

Budget rad 1 Anslag 104 831 
(Statsanslag) Ers Körcentrum Syd         115 

Ers lärares medverkan nämnder         143 
SUMMA: 105 089 

Budget rad 2 Fam. Andersson i Anderslöv 100 
(Bidrag) Lönebidrag försäkringskassan    83 

Sten K Johnson blåsarprojekt 180 
Riksbanken Dahpme 254 

SUMMA: 617 

Budget rad 3  Försälj receptionen 150 
(Övriga intäkter) Försäljning gamla instrument   50 

Betalstudenter               137 
Lunds stift kantorsutbildning 400 

SUMMA: 737 

Budget rad 4  LinneausPalme (2 st) 150 
(Nettoperiodisering) El Sistema   47 

Osher Foundation   97 
StenK Johnsson Stråk 375 
5 st doktorander   75 konstnärliga forskarskolan 
Flyglar inköpta 2012 231 

SUMMA: 975 
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Strategisk plan
2017–2021 

Musikhögskolan i Malmö,  

Konstnärliga Fakulteten, Lunds universitet 

Senast justerad 12 september 2017 

Förslag till beslut i Institutionsstyrelsen 
20 september 2017 

1 

Diarienummer 
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INLEDNING 
Musikhögskolans strategiska plan för 2017–2021 har arbetats fram på uppdrag av Insti-
tutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i Malmö och är beslutad i Institutionsstyrelsen 20 
september 2017. Planen är en uppföljning av tidigare års strategi- och handlingsplaner 
och förhåller sig till Lunds universitets strategiska plan samt till en framtida samlokali-
sering av fakulteten.  

I den strategiska planen beskrivs övergripande uppdrag, bakgrund, vision och mål för 
verksamheten på Musikhögskolan kommande fem år. I en handlingsplan beskrivs mer i 
detalj de huvudsakliga insatser som ska göras för att nå visionen och målen.  

UPPDRAG 

Musikhögskolan i Malmö är en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom mu-
sikområdet som utbildar musiker och musiklärare samt bedriver forskning i musik och 
musikpedagogik på konstnärlig och vetenskaplig grund. På Musikhögskolan sker också 
konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsarbete. Musikhögskolan samverkar med skola 
och kulturliv och bidrar till att stärka musikens roll i samhället. 

BAKGRUND 

Under Musikhögskolans drygt hundraåriga historia har verksamheten utvecklats i aktiv 
samverkan med regionens och landets musik- och kulturliv. Framstående musiker, ton-
sättare, pedagoger och forskare har under decennier utvecklat kunskapstraditioner 
inom det musikaliska och pedagogiska området som banat väg för förändring och för-
nyelse. Dagens utbildningar bygger på medveten konstnärlig och pedagogisk progress-
ion och präglas av engagemang, nyfikenhet, reflektion och ett kreativt förhållnings-
sätt. Den beprövade erfarenheten och det nyskapande går hand i hand med den konst-
närliga och vetenskapliga kunskapstraditionen.  

VISION  

Musikhögskolan i Malmö är en öppen och dynamisk arbetsplats där den inkluderande 
miljön välkomnar musikalisk och kulturell mångfald. Verksamheten vilar på demokratisk 
grund och bygger på delaktighet och respekt för människors olikheter och lika värde. 
Genom intersektionell medvetenhet genomsyras arbetsmiljön av tolerans och utrymme 
för olika perspektiv.  

Studenter och medarbetare tar stort eget ansvar i en lärandemiljö som präglas av höga 
ambitioner med förmåga att omsätta reflektion till handling. Bra stöd, tydliga krav och 
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en tydlig organisation, skapar förutsättningar för god studie- och arbetsmiljö och för 
studenternas och personalens möjligheter att leva upp till sin fulla potential.  

Ämneskunskaper, konstnärligt utövande, vässad hantverksskicklighet och pedagogisk 
öppenhet är de bärande fundamenten för hög utbildningskvalitet.  

Musikhögskolan arbetar för att utveckla musikens roll i samhället genom samverkan och 
genom att vara en inflytelserik röst i musik- och kulturlivet, samhällsdebatten och ve-
tenskapssamhället.  

Musikhögskolan har en tydligt profilerad och internationell verksamhet som förhåller sig 
till ett föränderligt och mångfacetterat musikliv. I aktiv dialog med samtiden utbildas 
skickliga, modiga och ansvarstagande musiker, musiklärare och forskare som tillsam-
mans formar framtidens musikliv.  
 

 

MÅL 

I den strategiska planen för 2017–2021 lyfts följande sex utvecklingsområden fram  

- KVALITET I UTBILDNING OCH FORSKNING  

- UTBILDNING OCH FORSKNING I RELATION TILL ARBETSLIVET   

- SYNLIGGÖRA MUSIKHÖGSKOLAN     

- REKRYTERING      

- INTERNATIONALISERING     

- ORGANISATION, ARBETS- OCH STUDIEMILJÖ  
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KVALITET I UTBILDNING OCH FORSKNING  

Musikhögskolan ska bedriva utbildning och forskning på hög internationell nivå.  

Om fem år  

1. står studenternas kreativitet, konstnärliga självständighet och musikaliska och 
pedagogiska bildning i centrum.  

2. är utbildningarna än mer medvetna om att musikalisk och hantverksmässig 
skicklighet, förmågan att samspela med andra och scenisk beredskap, är bä-
rande förutsättningar för det konstnärliga uttrycket. 

3. har de globala och interkulturella perspektiven för ökad kvalitet i utbildning och 
forskning förstärkts och fördjupats. 

4. har Musikhögskolan förstärkt och förtydligat förutsättningar för forskning samt 
för kompetensutveckling och konstnärligt eller pedagogiskt utvecklingsarbete 
för lärare i grundutbildning. 

5. har Musikhögskolan ett välutvecklat samarbete mellan forskning och grundut-
bildning.  

6. har nya tvärdisciplinära samarbeten inletts inom och utom den konstnärliga fa-
kulteten. Nya kurser och utbildningar har startats. 

7. har utbildningarna utvecklat nya lärandemiljöer för studenter och lärare med 
fler och nya mötesplatser där kollegialt lärande äger rum. 

8. har studenter, lärare och teknisk och administrativ personal stor kunskap om 
helheten i utbildningarna, dess innehåll och arbetssätt.  

9. är Musikhögskolans bibliotek en betydelsefull resurs för den konstnärliga, musi-
kaliska och pedagogiska kunskapsutvecklingen. 
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UTBILDNING OCH FORSKNING I RELATION TILL ARBETSLIVET  

Studenterna förbereds att verka på en alltmer föränderlig och globaliserad arbets-
marknad, vilket kräver mycket goda yrkeskunskaper, stor flexibilitet och god kommuni-
kationsförmåga.  

 Om fem år   

1. har studenterna mycket goda kunskaper om arbetslivets krav och möjligheter på 
en mångfacetterad arbetsmarknad.  

2. har studenterna utvecklat de kompetenser som krävs i ett föränderligt och glo-
baliserat arbetsliv. Studenternas anställningsbarhet och möjligheter att etablera 
sig på arbetsmarknaden är hög. 

3. har Musikhögskolan utvecklat nya gränsöverskridande och studentdrivna pro-
jekt. 

4. har nya former för samarbeten inom Musikhögskolan och mellan utbildningsin-
stitutioner och forskarmiljöer utvecklats.  

 

 

SYNLIGGÖRA MUSIKHÖGSKOLAN  

Musikhögskolan är väl synlig och känd för sin höga kvalitet inom utbildning och forsk-
ning och bidrar aktivt till att stärka musikens roll i samhället. 

Om fem år  

1. har Musikhögskolan ökat sin synlighet såväl lokalt, regionalt, nationellt som in-
ternationellt bland annat genom konsertverksamhet, forskning och utbytespro-
gram för studenter och personal. 

2. har Musikhögskolan större genomslag i sociala medier och på digitala plattformar 
som tillsammans med Musikhögskolans egen webbsida utgör en central del i 
marknadsföringen. 

3. är Musikhögskolan en inflytelserik röst i den offentliga debatten om musikutbild-
ning, forskning och i kulturfrågor.  
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REKRYTERING  

Musikhögskolan har ökat antalet sökande och förstahandssökande samt breddat del-
tagandet i utbildning och forskning. Musikhögskolan har en tydlig strategi för kompe-
tensförsörjning av personal. 

Om fem år  

1. finns samordnade insatser och strategier för rekrytering av studenter och perso-
nal. 

2. har Musikhögskolan vidtagit åtgärder för att bredda rekryteringen och deltagan-
det med avseende på intersektionella perspektiv. 

3. har den internationella rekryteringen av studenter ökat. 

 

 

 

INTERNATIONALISERING 

Det framgår tydligt att Musikhögskolan är en musikhögskola i världen med ett aktivt 
och drivande internationaliseringsarbete som omfattar personal och studenter. 

Om fem år  

1. har Musikhögskolan säkerställt att internationaliseringsarbetet är förankrat i 
hela organisationen. 

2. har Musikhögskolan utvidgat den interkulturella kompetensen inom grund- och 
forskarutbildning. 

3. deltar Musikhögskolan i fler nätverk såväl inom Europa som globalt, både vad 
gäller utbyten inom program som inom konstnärlig och musikpedagogisk forsk-
ning. 
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ORGANISATION, ARBETS- OCH STUDIEMILJÖ 

Har Musikhögskolan en tydlig organisationsstruktur där nya och förbättrade arbetsme-
toder leder till högre kvalitet i arbets- och studiemiljön.  

Om fem år  

1. har en genomlysning av nuläge och förändringsbehov på Musikhögskolan skett i 
relation till verksamhetens behov, önskemål och yttre krav. 

2. har organisationsförändringar genomförts på institutionsnivå där nya arbetsfor-
mer och arbetsverktyg tagits fram, vilket resulterat i högre kvalitet med bättre 
arbets- och studiemiljö som resultat.  

3. har den interna informationen och kommunikationen inom Musikhögskolan för-
bättrats mellan olika verksamheter och funktioner. 

4. har det kollegiala ledarskapet och medarbetarskapet stärkts genom olika fort-
bildningsinsatser. 

5. har organisationsförändringar påbörjats inför en samlokaliserad fakultet. 
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Handlingsplan
2017–2021 

Musikhögskolan i Malmö,  
Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet 

Senast justerad 12 september 2017 

Förslag till beslut i Institutionsstyrelsen 
20 september 2017 
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Musikhögskolans Handlingsplan för 2017–2021 har arbetats fram på uppdrag av Institutionsstyrelsen och är beslutad 20 september 2017. 
Handlingsplanen är en uppföljning av tidigare års handlingsplaner och direkt sammanlänkad med Musikhögskolans strategiska plan som i 
sin tur förhåller sig till Lunds universitets strategiska plan samt till en planerad samlokalisering av den Konstnärliga fakulteten.  
 
I den Strategiska planen beskrivs övergripande vision och mål för verksamheten på Musikhögskolan kommande fem år. I Handlingsplanen 
beskrivs de huvudsakliga insatser/aktiviteter som ska göras för att nå visionen och målen i den Strategiska planen. Aktiviteterna finns be-
skrivna till höger om varje mål och är uppdelade i två spalter som visar vilka aktiviteter som kan genomföras inom 3 år respektive inom 5-
år. För det fortsatta arbetet finns även dokument som beskriver mer detaljerat hur arbetet kan föras framåt. 
  
2017–2021 kommer Musikhögskolan fokusera på nedanstående sex områden.  
 
- KVALITET I UTBILDNING OCH FORSKNING  
 
- UTBILDNING OCH FORSKNING I RELATION TILL ARBETSLIVET   
 
- SYNLIGGÖRA MUSIKHÖGSKOLAN     
 
- REKRYTERING      
 
- INTERNATIONALISERING     
 
- ORGANISATION, ARBETS- OCH STUDIEMILJÖ 
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KVALITET I UTBILDNING OCH FORSKNING 

Musikhögskolan ska bedriva utbildning och forskning på hög internationell nivå.  
 
Mål om 5 år Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

1. står studenternas kreativitet, konstnär-
liga självständighet och musikaliska och 
pedagogiska bildning i centrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. är utbildningarna än mer medvetna om 
att musikalisk och hantverksmässig skick-
lighet, förmågan att samspela med andra 
och scenisk beredskap, är bärande förut-
sättningar för det konstnärliga uttrycket. 
 
 
 
 
 

1a. Krav för examination och progression tyd-
liggörs i styrdokument och implementeras i 
undervisningen.   
 
1b. formerna för och presentationen av det 
självständiga arbetet på Musiker- och Kyrko-
musikerutbildningarna vidareutvecklas, bland 
annat genom Lecture recitals.  
 
1c. en plan arbetas fram för att öka studen-
ternas kunskaper genom aktivt deltagande i 
musik- och kulturlivet, konsertbesök, teater-
föreställningar och utställningar. 
 
2a. har kammarmusikmöjligheterna ökat och 
praktiska hinder, som t ex schemamässiga, 
minskat för studenter inom klassisk inriktning.  
 
2b. scennärvaro och konsertsituationers 
kommunikativa aspekter betonas redan tidigt 
i utbildningen som en integrerad del av in-
strumentalstudierna. Scenisk beredskap ingår 
också som moment i kurser inom ”Musik som 
yrke” på Musiker- och Kyrkomusikerutbild-

 1d. erbjuds studenter på Musiker- och 
Kyrkomusikerutbildningarna möjlighet att 
profilera sig, framförallt på masternivå, 
inom programmen eller inom fristående 
kurser.  
 
1e. Musikhögskolan utökar samarbetet 
med fler konsertscener i Malmö och i reg-
ionen, samt antalet konserter på Musik-
högskolan, vilket leder till att studenterna 
deltar i fler konserter.    
 
 
 
2d. övnings- och instuderingsteknik sätts i 
fokus under en temaperiod på Musiker- 
och Kyrkomusikerutbildningarna. 
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3. har de globala och interkulturella per-
spektiven för ökad kvalitet i utbildning och 
forskning förstärkts och fördjupats. 
 
 
 
 
4. har Musikhögskolan förstärkt och förtyd-
ligat förutsättningar för forskning samt för 
kompetensutveckling och konstnärligt eller 
pedagogiskt utvecklingsarbete för lärare i 
grundutbildning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ningarna. 
 
2c. moment ingår i kurserna inom ”Musik som 
yrke” på Musiker- och Kyrkomusikerutbild-
ningarna som fokuserar olika konsertsituat-
ioner, musicerande i skiftande miljöer och 
konserters inramning, t ex ljussättning och 
teknik.  
 
3a. Musiker- och Kyrkomusikerutbildningarna 
deltar i ett internationellt baserat kvalitets-
säkringsprojekt. 
 
 
 
 
4a. planeras för hur en mer integrerad miljö 
och schemasamordning för forskarutbildning-
arna i musik och musikpedagogik ska se ut. 
 
4b. ämnesansvariga i samråd med utbild-
ningsledning tar fram en struktur och tidplan 
för forskare, doktorander och lärare gällande 
ansökningar av externa forskningsmedel. 
 
4c. ämnesansvariga inom forskarutbildningen 
undersöker möjligheter till utökat samarbete 
med andra lärosäten vad gäller gemensamma 
seminarier och kurser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3b. aktiviteter utarbetats för att förstärka 
och utveckla den internationella profilen. 
Musikhögskolan driver och deltar i fler glo-
bala samarbeten samt har ökat utgående 
mobilitet och antalet internationella stu-
denter.  
 
4g. en plan för att kunna anställa fler dok-
torander samt skapa postdocanställningar 
tas fram. 
 
4h. en översyn av lokaler för doktorander 
inom konstnärlig forskning i musik görs i 
samråd med IAC.  
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5. har Musikhögskolan ett välutvecklat 
samarbete mellan forskning och grundut-
bildning. 
 
 
 
6. har nya tvärdisciplinära samarbeten in-
letts inom och utom den konstnärliga fa-
kulteten. Nya kurser och utbildningar har 
startats. 
 
 
 
 
 

 
4d. ämnesansvarig och utbildningsledning 
undersöker möjligheten för en regional fors-
karskola inom utbildningsvetenskap tillsam-
mans med övriga LU, Malmö Högskola, Högs-
kolan i Kristianstad och Högskolan i Halmstad. 
 
4e. utreds och förtydligas fördelningen av lä-
rares arbetsuppgifter inom tjänsten avseende 
utbildning och forskning. 
 
4f. finns flerårsplaner för lärares utvecklings- 
och forskningsarbeten. 
 
5a. representanter från forskar- och grundut-
bildningen arbetar fram en plan med förslag 
på hur samverkan mellan forskare, lärare och 
studenter kan genomföras i undervisning och 
i samband med självständiga arbeten. 
 
6a. en arbetsgrupp inventerar och tar fram en 
plan för tvärdisciplinära samarbeten. 
 
6b. utbildningsledning och utbildningsnämn-
den vid Musiker- och Kyrkomusikerutbild-
ningarna utreder och inrättar nya utbildnings-
inriktningar, t ex en kandidatutbildning på 
engelska. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5b. Musikhögskolan etablerar forum för 
lärare, forskare och studenter, där presen-
tation och dialog kring forskning och 
konstnärligt/pedagogiskt utvecklingsarbete 
sker.  
 
6c. en tvärdisciplinär kurs/utbildning tas 
fram. 
 
6d. det skapas öppna arenor med presen-
tation och dialog kring tvärdisciplinär 
forskning. 
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7. har utbildningarna utvecklat nya läran-
demiljöer för studenter och lärare med fler 
och nya mötesplatser där kollegialt lärande 
äger rum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. har studenter, lärare och teknisk och 
administrativ personal stor kunskap om 
helheten i utbildningarna, dess innehåll 
och arbetssätt.  
 
 
 
 
 
 

 
7a. diskussioner förs för att utveckla öppna 
lärandemiljöer där fler möjligheter att auskul-
tera hos varandra ingår.  
 
7b. en plan tas fram för hur nya arbetssätt ska 
kunna införas såsom projekt som drivs av stu-
denter och lärare tillsammans, experiment-
verkstäder och nya former för seminariese-
rier.  
 
7c. Musiklärarutbildningen ökar antalet kurser 
som har kursambassadörer.  
 
7d.  Musiklärarutbildningen utvecklar en or-
ganisation för mentorskap i grundutbildning-
en så att alla studenter i åk 1 erbjuds en men-
tor. 
 
8a. utvecklas tydliga former för hur nya stu-
denter, lärare och teknisk och administrativ 
personal snabbt ska få en helhetsbild över 
utbildningarna samt hur arbetsformerna ser 
ut.  
 
8b. upprättas informationsforum och utarbe-
tas fler aktiva kommunikationsvägar mellan 
utbildningarna och de gemensamma enhet-
erna.  

 
7e. Musiklärarutbildningen utvecklar for-
merna för lärande i alla typer av undervis-
ning genom erfarenhetsutbyte och tvärdis-
kussioner i ämneslagen.  
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9. är Musikhögskolans bibliotek en bety-
delsefull resurs för den konstnärliga, musi-
kaliska och pedagogiska kunskapsutveckl-
ingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8c. i samarbete med ledningsfunktioner, pla-
nerar teknisk administrativ personal hur man 
kan öka sina kunskaper om utbildningarna 
och om vilken betydelse det har för studen-
ternas studieresultat. 
 
8d. mål och förväntningar tydliggörs på ut-
bildningarna samt individuella delkursplaner i 
huvudämneskurser på Musiker- och Kyrkomu-
sikerutbildningarna formuleras.  
 
9a. ett system för flexibla och längre öppetti-
der införs. 
 
9b. Musikhögskolans lärare och biblioteksper-
sonal inspirerar och utbildar studenter i att 
använda bibliotekets resurser i större omfatt-
ning.  
 
9c. bibliotekspersonal, studenter och lärare 
vidareutvecklar formerna för hur kunskapsut-
veckling kan förbättras i samband med de 
självständiga arbetena.  
 
9d. förteckningar över aktuell kurslitteratur 
görs mer tillgänglig, även digitalt, och nya sätt 
att exponera tillgängligt och nyinkommet 
material i biblioteket utarbetas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9f.  arbetet med att samordna fakultetens 
bibliotekstjänster pågår bland annat ge-
nom fler samarbeten mellan institutioner-
na. 
 
9g. digitaliseringen av bibliotekets katalog-
system slutförs. 
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9e. möjligheten att ha utställningar på aktu-
ella teman undersöks. 
 

 

 

 

UTBILDNING OCH FORSKNING I RELATION TILL ARBETSLIVET  

Studenterna förbereds att verka på en alltmer föränderlig och globaliserad arbetsmarknad, vilket kräver mycket goda yrkeskunskaper, 
stor flexibilitet och god kommunikationsförmåga.  
 

Mål  
Om 5 år 

Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

1. har studenterna mycket goda kunskaper 
om arbetslivets krav och möjligheter på en 
mångfacetterad arbetsmarknad.  
 
 
 

1a. möter studenterna under sin studietid 
musiker från arbetslivets olika områden 
genom utökade gästlärarbesök och semi-
narier, t ex genom Artist in Residence 
från olika genrer. 
 

1c. gästlärarbesök på Musikhögskolan är 
en angelägenhet för många. Studenterna 
besöker fler gästlärarworkshops, master 
classes och seminarier än enbart ”de 
egna”. 
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2. har studenterna utvecklat de kompetenser 
som krävs i ett föränderligt och globaliserat 
arbetsliv. Studenternas anställningsbarhet 
och möjligheter att etablera sig på arbets-
marknaden är hög. 
 
 
 
 
 
 
 
3. har Musikhögskolan utvecklat nya gränsö-
verskridande och studentdrivna projekt. 
 

1b. seminarieserier som t ex ”Konstarter i 
samspel” inrättas av Musikhögskolans 
lärare i samarbete med andra lärare inom 
fakulteten.  
 
 
 
 
2a. genom utökad praktik/VFU, samver-
kan och studiebesök, läggs fokus på nya 
och vidareutvecklade samarbeten med 
det professionella musiklivet. 
 
2b. genomförs projekt som förbereder 
studenterna för skiftande yrkesroller, ex-
empelvis inslag med scenisk musik, pro-
jekt på temat samtidsmusik, inspelnings-
situationer och improvisation för klas-
siska musiker. 
 
3a. nya genre- och utbildningsöverskri-
dande projekt genomförs där praktiska 
schemafrågor i förhållande till läsårspla-
nen ses över. 
 
3b. fortsatt fördjupade kontakter med 
förutbildningar i hela den musikaliska nä-
ringskedjan – från grundskola, gymnasie-
skola, kulturskola till folkhögskola.  

1d. kurserna inom ”Musik som yrke” på 
Musiker- och Kyrkomusikerutbildningen 
utvecklas i syfte att än bättre fokusera på 
arbetslivsberedskap. En större valbarhet 
inom kurserna inrättas, bland annat kurser 
med inriktning mot metodisk och pedago-
gisk kompetens. 
 
2c. genomförs regelbundna Mock Audi-
tions inom de klassiska inriktningarna på 
Musikerutbildningarna. Dessa syftar till att 
förbereda studenterna för provspelningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3c. utvecklas studentdrivna konsertserier. 
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4. har nya former för samarbeten inom Mu-
sikhögskolan och mellan utbildnings- och 
forskarmiljöer utvecklats.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4a. fördjupat samarbete har påbörjats 
mellan musiklärarutbildningens alla delar; 
ämnesstudier i musik, VFU och UVK, för 
att stärka musikutbildning för barn och 
ungdomar ute i samhället. 

3d. driver Musikhögskolan tillsammans 
med förutbildningarna ett antal samar-
betsprojekt inom t ex fortbildning, utveck- 
ling av musikutbildning, breddat delta-
gande, genusmedvetenhet, rekrytering och 
spetsutbildning. 
 
4b. genomförs samarbeten mellan forskar-
utbildningarna och grundutbildningen 
kopplade till den kommande yrkesrollen. 

 

SYNLIGGÖRA MUSIKHÖGSKOLAN  

Musikhögskolan är väl synlig och känd för sin höga kvalitet inom utbildning och forskning och bidrar aktivt till att stärka musikens roll i 
samhället. 
 
Mål  
Om 5 år 

Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

1. har Musikhögskolan ökat sin synlighet såväl 
lokalt, regionalt, nationellt som internationellt 
bland annat genom konsertverksamhet, forsk-
ning och utbytesprogram för studenter och 
personal. 
 
 
 

1a. kontinuerlig konsertverksamhet (intern 
och extern) fortsätter att vara en av de vik-
tigaste aktiviteterna för att synliggöra Mu-
sikhögskolan.  
 
1b. arbetsformer och samordningsstruk-
turer mellan olika delar i konsertorganisat-
ionen förtydligas och förbättras. 

1d. har Musikhögskolan införskaffat verk-
tyg för att genomföra professionella kon-
sertevenemang innefattande ljus och 
ljud.  
 
1e. Musikhögskolans information på 
hemsidan görs tillgänglig på engelska. 
Valda delar presenteras även på andra 
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2. har Musikhögskolan större genomslag i soci-
ala medier och på digitala plattformar som till-
sammans med Musikhögskolans egen webb-
sida utgör en central del i marknadsföringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. är Musikhögskolan en inflytelserik röst i den 
offentliga debatten om musikutbildning, forsk-
ning och i kulturfrågor. 

 
1c. utformas ett gemensamt material om 
Musikhögskolan som kan presenteras vid 
utbyten och konferenser utanför Sverige 
(trycksak och power point-presentation). 
 
 
2a. informationsenheten tar på uppdrag av 
ledningsgruppen fram en kommunikat-
ionsplan för Musikhögskolans marknadsfö-
ring. 
 
2b. Musikhögskolans marknadsföring kon-
centreras till sociala medier och webb-
platser samt kompletteras med regel-
bundna utskick till ett stort antal avnämare 
(privatpersoner, institutioner och företag). 
 
2c. Musikhögskolans levande webbplats 
erbjuder besökare olika typer av informat-
ion. Detta möjliggörs genom att skapa ak-
tuellt, intressant, ljud-, bild- och text-
material. 
 
 
3a. en diskussion förs om hur ett ökat del-
tagande i den offentliga debatten ska gå 
till. 
 

språk t ex arabiska. 
 
 
 
 
 
 
2d. genom ökad dokumentation synlig-
görs den mångfald av uttryck och verk-
samheter som finns inom institutionen. 
All dokumentation som läggs ut offentligt 
håller hög kvalitet både ur ett informativt, 
konstnärligt och tekniskt perspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3c. är fler aktiviteter och projekt som t ex 
Artist in Residence finansierade genom 
donationer eller andra typer av extern 
finansiering.  
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3b. genom ökade nätverkskontakter, större 
synlighet och bra metoder för fundraising 
skapas värdefulla kontakter med potenti-
ella donatorer.  
 

 

 

 

REKRYTERING  

Musikhögskolan har ökat antal sökande och förstahandssökande samt breddat deltagandet i utbildning och forskning. Musikhögskolan 
har en tydlig strategi för kompetensförsörjning av personal. 
 

Mål  
Om 5 år 

Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

1. finns samordnade insatser och strategier 
för rekrytering av studenter och personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a. en plan för studentrekryteringsarbetet 
tas fram till grund- och forskarutbildning. 
 
1b. har en manual utformats i syfte att an-
vändas i kontakt med förutbildningar. 
 
1c. Musikhögskolans aktivitet på sociala 
medier, mässor och bloggar ökar i syfte att 
nå nya grupper och öka intresset för våra 
utbildningar 
 
1d. förslag till preparandutbildning och fler 
sommarkurser i extern samverkan tas fram.  
 

1h. i samarbete med informationsenheten 
framställs fler informationsfilmer om Mu-
sikhögskolan samt instruktionsfilmer om 
antagningsförfarande. 
 
1i. startas nya utbildningar/inriktningar i 
syfte att öka antal studerande. 
 
1j. en plan för rekrytering och kompetens-
försörjning av personal tas fram i relation 
till en samlokaliserad fakultet. 
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2. har Musikhögskolan vidtagit åtgärder för 
att bredda rekryteringen och deltagandet 
med avseende på intersektionella perspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
3. har den internationella rekryteringen av 
studenter ökat. 
 

1e. en arbetsgrupp tillsätts för att utveckla 
samarbete kring förberedande utbild-
ning för invandrade musiker. 
 
1f. utvecklas en organisation med student-
ambassadörer vid Musikhögskolan samt 
etableras kontakt med studentambassadö-
rerna vid LU. 
 
 
2a. genom uppsökande verksamhet eller 
särskilda projekt genomförs instrumentspe-
cifika insatser i rekryteringssyfte samt även 
för att nå större genusbalans inom vissa in-
riktningar och instrumentgrupper. 
 
2b. utarbetas modeller för konsertverksam-
het i rekryteringssyfte. 
 
 
3a. en omvärldsanalys genomförs och ligger 
till grund för arbete med breddad internat-
ionell rekrytering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2c. respektive utbildning ser över kun-
skapskrav/antagningsprov och antagnings-
information riktade till nya målgrupper. 
 
2d. fler och nya externa samarbeten upp-
rättas. 
 
 
 
 
3b. en strategi tas fram för att bredda re-
kryteringen av internationella studenter. 
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INTERNATIONALISERING 

Det framgår tydligt att Musikhögskolan är en musikhögskola i världen med ett aktivt och drivande internationaliseringsarbete som om-
fattar personal och studenter. 
 

Mål  
Om 5 år 

Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

1. har Musikhögskolan säkerställt att inter-
nationaliseringsarbetet är förankrat i hela 
organisationen. 
 
 
 
 
 
 

1a. riktlinjer dras upp för hur international-
iseringsarbete ska implementeras på Musik-
högskolan, samt hur återrapportering av inter-
nationaliseringserfarenheter kan ske genom t 
ex seminarier och på hemsidan. 
 
1b. vid utvecklingssamtal, aktivt stimulera lä-
rare och personal till fler utbyten/skuggning.  
 

1f. en ny rutin skapas som innebär att 
återföra information till Musikhögskolan i 
samband med utbyten eller skuggning. 
 
1g. när det är relevant, göra det möjligt 
för studenter att åka på utbyte/delta i 
internationella konferenser tillsammans 
med lärare/personal.  
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2. har Musikhögskolan utvidgat den inter-
kulturella kompetensen inom grund- och 
forskarutbildning 
 
3. deltar Musikhögskolan i fler nätverk så-
väl inom Europa som globalt, både vad gäl-
ler utbyten inom program som inom 
konstnärlig och musikpedagogisk forsk-
ning. 
 
 

1c. ett informationsmaterial och anmälnings-
formulär tas fram i samråd med internationell 
koordinator inför skuggning och studiebesök 
för Musikhögskolans personal.  
 
1d. erbjudanden till personal att delta i språk-
kurser i framför allt engelska. 
 
1e. en online-översikt över sökbara medel för 
lärare och personal gällande international-
iseringsarbete arbetas fram. 
 
2a. undersöker Musikhögskolan möjligheten till 
utökade interkulturella, musikaliska samar-
beten med lokala organisationer. 
 
3a. en plan tas fram för i vilka sammanhang 
pågående forskning ska presenteras på inter-
nationella konferenser. 
 
3b. arbetar Musikhögskolan kontinuerligt med 
finansieringsmöjligheter, både i ett europeiskt 
och ett globalt perspektiv, i samarbete med 
övriga inom fakulteten samt med andra delar 
inom LU.  
 
3c. har Musikhögskolan ökat samarbetet med 
internationella koordinatorer samt inom sam-
verkansnätverken i Norden. 

1h. offentliggöra föreläsningsserier, kon-
serter m m på engelska, online (t ex live-
streaming, YouTube-kanal, TED-talks).  
 

 

 
 
 
 
 
 
2b. bedriver Musikhögskolan aktiva inter-
kulturella och musikaliska samarbeten 
med lokala organisationer. 
 
3e. har Musikhögskolan ökat nationella 
samarbeten och kunskapsutbyten med 
övriga musikhögskolor, relevant för inter-
nationaliseringsarbetet. 
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3d. har Musikhögskolan skapat skrivbordsutby-
tesplats för att stimulera utbyten på forskar-
nivå.  
 

 

 

ORGANISATION, ARBETS- OCH STUDIEMILJÖ 

Har Musikhögskolan en tydlig organisationsstruktur där nya och förbättrade arbetsmetoder leder till högre kvalitet i arbets- och studie-
miljön.  
 

Mål  
Om 5 år 

Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

1. har en genomlysning av nuläge och för-
ändringsbehov på Musikhögskolan skett i 
relation till verksamhetens behov, önske-
mål och yttre krav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a. genomförs en översyn av olika arbetsme-
toder och arbetsprocesser för att identifiera 
arbetsmängd, sårbarhet samt skapa jämnare 
arbetsmängd över läsåret. 
 
1b. funktions- och arbetsbeskrivningarna för 
TA-personal förbättras.  
 
1c. en arbetsgrupp tar fram en schematisk 
överblick/kalender över ett läsår som visar när 
projekt och stora händelser som omfattar 
många anställda i organisationen inträffar, 
samt vilka resurser som behövs. 
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2. har organisationsförändringar genom-
förts på institutionsnivå där nya arbets-
former och arbetsverktyg tagits fram, vilket 
resulterat i högre kvalitet med bättre ar-
bets- och studiemiljö som resultat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. har den interna informationen och 
kommunikationen inom Musikhögskolan 
förbättrats mellan olika verksamheter och 
funktioner. 
 
 
 
 
 
 

 
2a. organisationsförändringar och nya arbets-
former ses över.  
 
2b. tar JÄM-gruppen fram en strategi för lång-
siktigt arbete på institutionen.  
 
2c. arbetar Miljönämnden vidare med målet att 
Musikhögskolan är miljödiplomerad.  
 
2d. kommer HMS-arbetet göras mer synligt på 
institutionen. 
 
2e. är en rutin för behov och synpunkter före 
skyddsronder formaliserad. 
 
2f. är en tydligare ”helpdesk”-kultur för bättre 
arbets- och studiemiljö genomförd.  
 
3a. en arbetsgrupp ser över hur den interna 
kommunikationen fungerar analogt och digitalt. 
Jämförelser med andra universitetet och exter-
na organisationer kompletterar arbetet. 
 
3b. implementering sker av ett nytt intranät/ 
kommunikativt verktyg som används av perso-
nal och studenter från läsårsstart. En mål- och 
policybeskrivning kring användandet har tagits 
fram och utbildning ges i systemet. 

 
2g. där det är relevant, skapas gemen-
samma arbetsmetoder som gör att de ad-
ministrativa processerna blir tydligare och 
enklare. 
 
2h. genomförs projekt på institutionen för 
att öka den intersektionella kunskapen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3c. har en utvärdering skett av de genom-
förda förbättringarna av interna informat-
ionskanaler.  
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4. har det kollegiala ledarskapet och med-
arbetarskapet stärkts genom olika fortbild-
ningsinsatser. 
 
 
 
 
 
5. har organisationsförändringar påbörjats 
inför en samlokaliserad fakultet. 
 

 
4a. fler lärare går riktade fortbildningskurser i 
ledaskap och i lärares tjänster finns/avsätts tid 
för detta.  
 
4b. för TA-personal inventeras vilka fortbild-
ningsinsatser som är önskvärda. Tid avsätts i 
anställningen för riktad fortbildning. 
 
5a. arbetsuppgifter och funktioner i olika per-
sonalgrupper analyseras inom institutionen i 
förhållande till hela den konstnärliga fakulteten 
inför en samlokalisering.  
 

 
4c. pågår en kontinuerlig satsning för att 
säkerställa en god återväxt inom olika led-
ningsfunktioner. 
 
4d. har olika typer av ledningsfunktioner 
inom avgränsade ansvarsområden till-
kommit. 
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