
 

KALLELSE
2019-03-27 

 
 
 
 
 

INSTITUTIONSSTYRELSEN 
 
 

Kallelse 
Musikhögskolans institutionsstyrelse kallas till styrelsemöte onsdag 3 april 
2019 kl. 15.00 – 17.30 i X209. 

 
Mötet börjar med fika och fortsätter en kvart senare med själva sammanträdet. 

 
Kallelse med bilagor finn digitalt att ladda ned via LU-Box: 
https://lu.box.com/s/zolqwkgdo3ypkn3isv62fxlyreq16ims  
 
Kallelser och protokoll finns även på www.mhm.lu.se  
 
Vid eventuellt förhinder kontaktar ordinarie ledamot suppleant i god tid. 

 
Jenny Svensson – mötessekreterare 

 
Nr 
§ 

Ärende, föredragande, bilagor Förslag till beslut 

1 Mötets öppnande.  

2 Justeringsperson.  

3 Fastställande av dagordning.  

4 MEDDELANDEN/INFORMATION  

 a) Information från utbildningsnämnd och 
fakultetskansli, Staffan Storm 

 

a)   Information 

 b)   Information från Prefekt, Ann-          b)   Information 

       Charlotte Carlén  

5 PROTOKOLL 
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll 
2019-03-13, bilaga 5 a. 

 
b) Protokoll från 
Forskningsutbildningsnämnd FUN 2019-
03-06, bilaga 5 c. 

 

 

6 Ärende 1 dnr P 2019/1875: 
Ändring av anställningens ämne, bilaga 6 a – b. 

 
Förslag till beslut: Institutionsstyrelsen bifaller 
Eva Lundgrens begäran om att ändra 
anställningens ämne från Universitetsadjunkt i 
ämnesmetodik, piano, till: Universitetsadjunkt i 
piano. 
 

https://lu.box.com/s/zolqwkgdo3ypkn3isv62fxlyreq16ims
http://www.mhm.lu.se/


7 Ärende 2 dnr U 2019/151:  
Utbildningsplan Filmmusik, bilaga 7 a – b. Förslag till beslut: Institutionsstyrelsen 

tillstyrker att förslaget lämnas vidare för beslut  
i Konstnärliga fakultetsstyrelsen. 

8 Ärende 3 dnr U 2019/152: 
Utbildningsplan Musikdramatik repetitör, bilaga 
8 a – b. 

Förslag till beslut: Institutionsstyrelsen 
tillstyrker att förslaget lämnas vidare för beslut  
i Konstnärliga fakultetsstyrelsen. 

9 Ärende 4 dnr STYR 2019/470:  
Korttidshyra av lokal på Musikhögskolan i 
Malmö. 

Förslag till beslut: Institutionsstyrelsen beslutar 
att förlänga användningen av de temporära 
dokumenten fram tills nytt beslut fattas vid 
kommande institutionsstyrelsemöte. 

10 Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling 

11 Övriga ärenden 

12 Kommande möte: 
29 maj 2019 kl. 15.00 - 17.30. 
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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 
Axel Andersson, Studerandere- 
presentant 
TA-personal, vakant 

 
Suppleanter 
Mats Edén, lärare 
Anders Hallbäck, lärare 
Hans Hellsten, lärare 
TA-personal, vakant 

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

 
Övriga, fortsättning 
Anders Johnsson 
Sara Karlsson  
Johan Laursen 
Berth Lideberg 
Eva Lundgren 
Anna Lyrevik 
Pär Moberg 
Musikhögskolan DM - Receptionen 
Musikhögskolan i Malmö - Studentkåren 
Anders Rydlöv 
Karin Savatovic Thomasson 
Staffan Storm 
Eva Saether 
Ove Torstensson 
Hamidullah Turab 
Marie Wall Almquist 
Samuli Örnströmer 
Stefan Östersjö 
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Närvarande ledamöter
Ann-Charlotte Carlén
Conny Antonov
Maria Becker Gruvstedt
Lena Ekman Frisk
Anders Hallbäck, $$ I - 4 a, 6 - 7

Björn-Tryggve Johansson
Magnus Lindén, $$ 1 - 4 a,6 -7
Adriana Di Lorenzo Tillborg

Övrisa närvarande
Annette Bennvid, $$ I -4 a,

Birgit Jakobsson, $$ I - 4 a,

Jenny Svensson

Frånvarande:
AxelAndersson
Karin Johansson
Ä,se Lugnér
Vakant

Föredragande, ekonom
Föredragande, admini strativ chef
Sekreterare

Studeranderepresentant
Lärare
TA-personal
TA-personal

Rektor
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare
Lárare
Lârare
Doktorand

6

6-7

1

Nr
ô

Arende, bilagor Föredragande, beslut

I Mötets öppnande Ordforande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2 Justeringsperson Till justeringsperson utsågs Conny Antonov

J Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes, med ändrad ordning så att
ärendepunkterna 6 och 7 togs direkt efter ekonomisk in-
formation.

4 MEDDELANDEN/INFORMATION
a) Ekonomisk rapporl.

b) Information

a) I bokslutet ftir 2018 fanns ett utfall med 657 tkr i lö-
pande semesterkostnader. Annette Bennvid redogjorde
för anledningen till varftir dessa kostnader hade uppstått
och hur Musikhögskolan ska undvika att löpande se-

mesterkostnader uppstår framöver.

b) Ann-Charlotte Carlén informerade om
- Personalmöte för all personal vid Musikhögskolan
den27 mars. Kallelse kommer att skickas inom kort.
- Fler lärarkollegium än tidigare år är inlagda i mötesö-
versikten för läsåret 20l8l19 . Hur behovet av lärarkol-
legium ser ut kommande läsår 2019120 är oklart.
- Anställning av professor ikonstnärlig forskning i mu-
sik.

kL
F u4

Bilaga 5 a
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Nr
$

Arende, bilagor Föredragande, beslut

- Fortsatt översyn av anställda lärare med timlön i in-
termittenta överenskommelser. Flera anställningar som
universitetsadjunkter kommer att utlysas under våren.
- Det pågår rekrytering av en universitetslektor i sång
och av en utbildningschef vid Musiker- och Kyrkomu-
sikerutbildningarna.

5 PROTOKOLL
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll
2019-01-30,bilaga l.

b) Protokoll från Utbildningsnämnden
Mu/Ky 2019 -02-06, bil 2.

c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML
2019-02-06, bil3.

d) Protoko I I från Konstnärliga faku ltetsstyre l-
sen 2019-01-23,bi|4.

a) Vid genomgång av füregående protokoll önskades in-
formation om rapporten från kvalitetsutvärderingen Mu-
siQuE. Ordforanden gjorde en kort summering över det
positiva som lyfts fram samt några utvecklingsområden.

Vissa delar av resultatet i Studentbarometern 2017 togs
upp.

Därefter lades protokollet till handlingarna.

b) Lades till handlingarna.

c) Lades till handlingarna.

d) Lades till handlingarna.

6 Arende I STYR2019/470:
Korttidshyra av lokal på Musikhögskolan i
Malmö.
Bil5 Prislista.
Bil6 Ansökan om korttidshyra av lokal.
Bil 7 Allmänna bokningsregler.
Bil 8 Överenskommelse om korttidshyra.

Ordförande gav en introduktion till ärendet och infor-
merade om historiken kring uthyrning av lokaler till
externa parter vid MHM.

Birgit Jakobsson füredrog ärendet, gick igenom ft)re-
slagen handläggningsgång och de bifogade dokumen-
ten. Mallar och priskategorier är hämtade från Lunds
universitets centrala dokument.

Det diskuterades om bland annat definition av medar-
rangörskap och vilka som är externa parter, samt syn-
punkter om språk och layout i dokumenten framftirdes.

Alla som har språkliga kommentarer till de bilagda do-
kumenten uppmanades att skicka dessa till Birgit Ja-

kobsson.

'lz¿-'r (rÃ

Bilaga 5 a



LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
In stitutionsstyrel sen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-13

J

Beslut:
Institutionsstyrelsen beslutade att dokumenten ska an-
vändas under en testperiod fram till nästa institutions-
styrelsemöte den 3 april, då beslut om en uppdaterad
version tas.

Vidare beslutades att en grupp som gör språkliga och
redaktionella ändringar für detta ärende utses. Anders
Hallbäck och Magnus Lindén utsågs att tillsammans
med Birgit Jakobsson ingå i den gruppen.

7 Arende 2 STYR 2019/471:
Arbetsmiljö vid Musikhögskolan i Malmö,
Bil 9 Handbok arbetsmiljöarbetet.
Bil l0 Mål och handlingsplan for arbetsmiljö-
arbetet.

Ordforande och Birgit Jakobsson informerade om det
systematiska arbetsmilj öarbetet som genomftirs vid
Musikhögskolan i Malmö.

Ordflorande summerade förslaget.

Önskemål lades fram att beslutsdokument ska korrek-
turläsas innan utskick till institutionsstyrelsen. Ä,se

Lugnér füreslogs att tillfrågas.

Beslut:
Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa bilagda do-
kument efter språkliga och redaktionella ändringar

- "Handbok ftjr arbetsmiljöarbetet" samt
- "Mål och handlingsplan ftir arbetsmiljöarbetet

vid Musikhögskolan i Malmö 2019".

8 JämlikhelArbetsmiljö/Hållbar utveckling
Se punkt 7 om arbetsmiljö

Det noterades aff Nämnden ftir Jämställdhet, likabe-
handling och mångfald har arbetat mycket aktivt, vil-
ket har gett positiva avtryck på Musikhögskolan.

9 Kommande möten: 3 april, 29 maj 2019 kl.
15.00 - t7 .30.

Nr
e

Ärende, bilagor Föredragande, beslut

Vid protokollet J

llu*LhL ú,^4;
J -Charlotte Carlén Conny Antonov

Bilaga 5 a



HANDBOK ARBETSMILJÖARBETET 

(SAM/SBA/SFAD/OSA) 

Systematiskt arbetsmiljöarbete, brandskyddsarbete, 

förebyggande arbete mot diskriminering 

samt organisatorisk och social arbetsmiljö 

VID MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ 
Lunds universitet 

2019-2020 

Beslut i Institutionsstyrelsen 13 mars 2019 

Version Datum Namn Anmärkning 
1 2016-02-12 Carina Olsson 
2 2018-04-03 Mikael Olofsson 
3 2019-01-30 Birgit Jakobsson 

Dnr STYR 2019/471
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arbete 
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Musikhögskolan i Malmö (MHM) 
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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 

Dnr STYR 2019/471
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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 så-
väl 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 vår organisation.
• sprider kunskap till anställda och studenter.
• kontinuerligt genomför skyddsronder, miljökontroller samt egenkontroller av brand-

skyddet såväl som att vi uppmärksammar och utför förebyggande åtgärder redan vid
den dagliga driften.

• bedriver arbetet i nära samverkan med fastighetsägarna för att uppnå godtagbara hel-
hetslösningar.

En god klimatsmart och trygg arbetsmiljö med ett gott brandskydd uppnås genom ett systema-
tiskt och strukturerat arbete. Musikhögskolans arbete innebär att åtgärder vidtas för att före-
bygga 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. 

Inom områdena fysisk arbetsmiljö och brandskydd är ansvaret delat mellan och Musikhögs-
kolan och fastighetsägarna. Detta regleras i en gränsdragningslista för respektive fastighetsä-
gare, Statens fastighetsverk och Stadsfastigheter. 

Förteckning över lagar och avtal 
Dessa finns sammanställda av Lunds universitet. I huvudsak är det AML (Arbetsmiljölagen), 
AFS 2015:4 (OSA), Diskrimineringslagen (DL) 2008:567 samt Statens räddningsverks all-
männa råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) samt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor. 

Dnr STYR 2019/471
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1. Ansvar

Inom Lunds universitet bedrivs en mängd olika verksamheter som kringgärdas av ett stort an-
tal bestämmelser i lagar och andra författningar. Universitetets rektor har huvudansvaret för 
arbetsmiljöfrågorna och har delegerat det dagliga arbetsmiljöarbetet till fakulteterna och in-
stitutionerna. 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 nu inom Lunds universitet där varje fa-
kultet har en LSK, dvs Lokal Skyddskommitté med ansvar för det övergripande arbetsmiljöar-
betet. Avdelningen som ansvarade för arbetsmiljö som tidigare låg under LU Byggnad är nu 
flyttad till Företagshälsovården (FHV) inom Lunds universitet. De har även ett uppdrag att bi-
dra med kompetens inom området samt stötta verksamheten vid behov. En arbetsgrupp på fa-
kultetsnivå arbetar med det systematiskt förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD). 

Det finns även en gränsdragningslista som fördelar ansvar och kostnader för det systematiska 
brandskyddsarbetet mellan fastighetsägare och hyresgäst, se punkt 5. 

Musikhögskolan 
Det är fakultetsstyrelsens uppgift att besluta om områdets övergripande och långsiktiga ar-
betsmiljöarbete genom arbetsmiljösamordnaren vid fakulteten.  

Institutionsstyrelsen beslutar om riktlinjer för institutionens arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. 
Det är också Institutionsstyrelsens ansvar att besluta om en policy som anger institutionens 
långsiktiga ambitionsnivå i arbetet. Institutionsstyrelsens ansvarar även för att följa upp resul-
tatet av institutionens arbete med dessa frågor. 

Prefekten har ansvaret för institutionens övergripande fysiska, sociala och organisatoriska ar-
betsmiljö samt brandskydd och säkerhet. Prefekten har också en allmän tillsynsplikt av arbetet 
inom institutionen och är ledamot i fakultetens lokala skyddskommitté (LSK).  

Prefektens övergripande ansvar gäller för anställda såväl som för studerande. I de fall den stu-
derande eller anställde har sin utbildning förlagd till olika institutioner är det prefekten vid re-
spektive 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. Utbildningschef, 
administrativ chef och enhetschef/-ledare ansvarar genom delegation för sina respektive en-
heter. För övriga frågor gällande ansvarsfördelningen hänvisas till närmsta chef.  

Dnr STYR 2019/471
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2. Organisation

Musikhögskolan  
Ann-Charlotte Carlén, prefekt ann-charlotte.carlen@mhm.lu.se 
Lars Andersson, utbildningschef ML lars.andersson@mhm.lu.se 
Magnus Ericsson, bitr. utbildningschef ML magnus.ericsson@mhm.lu.se 
Berth Lideberg, utbildningschef Mu/Ky berth.lideberg@mhm.lu.se 
Birgit Jakobsson, administrativ chef birgit.jakobsson@mhm.lu.se 
Karin Savatovic Thomasson, skyddsombud 070 – 652 20 10 
karin.savatovic_thomasson@mhm.lu.se 

Företagshälsovården (FHV) 
www.fhv.lu.se 
Arbetsmiljöingenjör: Robert Howe robert.howe@fhv.lu.se 
Arbetsmiljöingenjör: Johan Ohlin johan.ohlin@fhv.lu.se 
Receptionen vid FHV 046 – 22 32 80 
Iréne Sassarsson, företagssköterska 046 – 22 32 83 

Personalfrågor 
http://www.hr-webben.lu.se 
HR webben, ett stöd för Lunds universitets chefer i HR-frågor 
Jenny Svensson, personalsamordnare vid Musikhögskolan 040-32 54 10 

Konstnärliga fakultetens Lokala skyddskommitté (LSK) 
Representanter för Musikhögskolan är; 

Skyddsombud för anställda: 
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 
Joel Wååg 
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Brand- och säkerhetsansvarig 
Johan Laursen, 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 felan-
mälningar göras till respektive fastighetsägare.  

Konsertvärd 
Vid större konserter på MHM eller då externa parter hyr in sig i MHM:s lokaler ska alltid en 
konsertvärd närvara. Ett av konsertvärdens uppdrag är att vara en extra resurs vid t ex utrym-
ning.   

Miljönämnd 
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, Serviceenheten 
Studeranderepresentant 

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 kri-

terierna 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 med dessa frågor vid Musikhögskolan i Malmö. 
Ordförande: Camilla Jonasson 
För övriga ledamöter – se Musikhögskolans externa hemsida under ’Styrelser och nämnder. 
För mer information om nämndens arbete, se https://www.mhm.lu.se/internt/student/jam-
stalldhet-likabehandling-och-mangfald 

Dnr STYR 2019/471



Systematiskt SAM/SBA/OSA-

arbete 

2019-03-27 

Musikhögskolan i Malmö (MHM) 

7 (11) 

SFAD – Fakultetens arbetsgrupp gällande SFAD, systematiskt förebyggande arbete mot 
diskriminering 
Konstnärliga fakultetens representant vid LU är Anna Houmann. Gruppen 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
4. Följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3
De fyra stegen ska dokumenteras och ska ske i samverkan. Se även fakultetens hemsida;
https://www.performingarts.lu.se/anstalld/arbetsmiljo/jamstalldhet-likabehandling-mangfald
Konstnärliga fakultetens arbetsmiljösamordnare är Karin Göransson. 

3. Utbildning

Arbetsmiljö, Brandskydd/säkerhet, Miljö. 

Alla med delegerat ansvar inom arbetsmiljö, miljö, och brandskydd/säkerhet skall ha genom-
gått adekvat utbildning. Se olika utbildningar på Kompetensportalen alternativt hos Prevent. 

4. Instruktioner och rutiner
Regler relaterade till olika aspekter av arbetsmiljöarbetet ska vara dokumenterade och kända 
vid verksamheten. 

Arbetsmiljö, innehållande instruktioner kring 

4.1  Utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtal ska hållas årligen på Musikhögskolan. 
Prefekt delegerar till utbildningschefer och administrativ chef att genomföra utvecklingssam-
tal med lärare, kanslipersonal respektive med enhetsledare/-ansvariga. Enhetschef/enhetsle-
dare genomför utvecklingssamtal med medarbetarna inom enheten. Prefekt genomför utveckl-
ingssamtal med utbildningschefer, administrativ chef och ämnesansvariga inom forskarutbild-
ningen. Utbildningscheferna utför även planeringssamtal med de ämnesansvariga och prefek-
ten med doktorander.  
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Utvecklingssamtalen sker enligt en gemensam mall, som medarbetarna och utbildnings- 
ledare/prefekt går igenom innan samtalet. Under samtalet skapar man ett dokument som bl a 
beskriver vilka utvecklingsåtgärder som är överenskomna. Överenskommen kompetensut-
veckling 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 kontinuerligt och vid kommande års samtal. 

4.2  Rutiner vid nyanställning och avslutning av anställning 
Utbildningscheferna ansvarar för introduktion av nyanställda lärare och personal inom respek-
tive kansli. Administrativ chef för enhetscheferna/-ledarna samt enhetsansvariga medarbetare. 
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 arbetet på Musikhögskolan i Malmö finns beskrivet på hemsidan 
www.mhm.lu.se. 
Se även nedladdningsbara dokument 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. 

4.3 Arbetsskada 
Med arbetsskada menas skada eller sjukdom som har uppstått på grund av olycksfall eller an-
nan skadlig inverkan i arbetet. Även skada som har uppstått på grund av olycksfall i samband 
med färd till eller från arbetet räknas som arbetsskada.  
Utredning av arbetsskada ska göras snarast efter inträffad skada. Blanketten finns på 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/rapportera-arbets-
skada-och-tillbud 
Blanketten vidarebefordras av närmsta chef till registrator vid universitetet som diarieför an-
mälan och därefter skickar den till personalenheten. Enheten skickar vidare till Försäkrings-
kassan och Företagshälsovården. 

Om arbetsskadan är allvarlig eller berör flera personer skall prefekten omedelbart medde-
las. I dessa fall skall en anmälan också omedelbart göras (normalt av prefekten) till Arbets-
miljöverket på www.anmalarbetsskada.se. Blanketten skickas sedan även till registrator i 
Lund. 
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4.4  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 byggnadsen-
heten och eventuellt Arbetsmiljöinspektionen. 
Blankett finns på http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/rap-
portera-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 Arbetsmiljöver-
ket på www.anmalarbetsskada.se. Blanketten skickas sedan även till registrator i Lund. 

4.5  Kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering 
Kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering accepteras inte inom Lunds uni-
versitet. Om en medarbetare eller student skulle utsättas för ovälkommet beteende eller se nå-
got 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-och-
halsa/krankningar-och-trakasserier 

4.6  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: 

• 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. 
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4.7  Friskvård och hälsoundersökningar 
Musikhögskolan i Malmö uppmanar alla att använda skolans friskvårdsprogram. Skolan har 
ingen möjlighet att i nuläget erbjuda kontinuerliga hälsoundersökningar. Friskvårdsersätt-
ningen kan användas för hälsoundersökning om så önskas. 

Information om Arbetsmiljö samt användbara mallar och blanketter finns på Lunds universi-
tets hemsida (se särskilt HR-webben). Där finns information om; 

Ø Utvecklingssamtal
Ø Systematiska arbetsmiljöarbete (SAM)
Ø Risk och konsekvensanalys (under rubriken MBL)
Ø Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (ska ske en gång per år)
Ø m.m.

4.8 Säkerhet – Brandskydd - Trygghet 
Vid eventuell stöld, brand, inbrott osv. skall följande informeras: 
Ansvarig på Serviceenheten, som informerar prefekt samt Säkerhetschef för LU. 

Se även följande dokument: 
• Handlingsplan, åtgärder Trygghet (MHM)
• Handlingsplan, åtgärder vid brand och utrymning/Fire and evacuation procedures

(MHM)

Blanketter Säkerhet -Brandskydd 
Ø Checklista egenkontroll brandskydd, 2-4 gånger/år (MHM)

4.9 Miljö 
LU:s kriterier för miljödiplomering, finns på Lunds universitets medarbetarwebb: 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/kriterier-for-miljodi-
plomering-071017.pdf 

År 2018 blev Musikhögskolan i Malmö miljödiplomerad. 
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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, brand-
larm och rökluckor provas regelbundet. Vem som testar vad regleras i gränsdragningslistorna. 
I Statens fastighetsverks del ansvarar Sodexo och i Stadsfastigheters del ansvarar Malmö stad.   
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 kon-
trolleras och följas upp regelbundet. Dock minst en gång per år vid ledningens genomgång/
årsuppföljning. Det är ansvarig för Serviceenheten på Musikhögskolan som kallar till den år-
liga skyddsronden. Det är fakultetens arbetsmiljösamordnare som kallar till årsmöten för upp-
följning 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, stöl-
der, bränder och olycksfall samt uppföljning av miljömål.

Deltagare vid skyddsronden är minimum prefekt eller administrativ chef, ansvarig för Ser-
viceenheten, skyddsombud samt arbetsmiljöingenjör från företagshälsovården. Vid behov kan 
säkerhetschef och/eller miljöchef även kallas. Under detta/dessa uppföljningsmöten gås ruti-
ner igenom, målen förnyas, riskbedömningar och handlingsplaner ses över m.m.  

Uppföljningsmötena ska dokumenteras och protokoll från uppföljningsmötena förvaras på 
MHM:s kansli och skickas genom arbetsmiljösamordnaren till LU centralt. Den årliga SAM 
och SFAD uppföljningen delges även Institutionsstyrelsen.  

Uppföljning av fastighetsrelaterade arbetsmiljöfrågor ska göras tillsammans med fastighetsä-
garen på s k husmöten. Här ska riskinventeringar, skyddsrondsprotokoll, egenkontroll brand 
gås igenom. 
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Mål och handlingsplan för arbetsmiljöarbetet vid Musikhögskolan i Malmö 2019 
Hälsa (H) – Miljö (M) – Säkerhet (S) 

Beslut i Institutionsstyrelsen 13 mars 2019 

(H) Arbetsmiljömål
(hälsorelaterade)

Vad ska utföras När Vem Kommentar 

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

Alla chefer och ledare ska gå SAM-
utbildningen (webbaserad utbildning 
’Systematiskt arbetsmiljöarbete’ på 
Kompetensportalen lu.se). 

Våren -19. Alla chefer på 
MHM. 

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

En inventering av medarbetares 
arbetsuppgifter och funktion har 
gjorts. Nästa steg är att ta fram 
uppdaterade arbetsbeskrivningar.  
Ta fram fler lathundar, särskilt för 
nya system. 

Startade våren 
2018 Fortsatt 
arbete under 
2019. 

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

Kostar arbetstid. 

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

Översyn av kommunikationskanaler 
och -plattformar mellan lärare och 
studenter. 

2019. Utbildnings-
cheferna på ML 
och MuKy. 

Psykosocial kartläggning av 
arbetsmiljön för all personal. 

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

Enkäten 
genomförs 
årligen på hela 
fakulteten. 
OSA-
skyddsronden 
genomförs 
årligen på 
MHM. 

Fakultetsledning, 
prefekt, 
personalsamord-
nare och skydds-
ombud, utbild-
ningschefer, 
enhetschefer/ 
enhetsledare. 

Gjordes 2018, ska 
snart göras en ny 
(2019). 
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Psykosocial kartläggning för alla 
studenter. 

En enkät ’Studentbarometern’ 
genomförs av LU med visst intervall.  
 
Egna utbildningsutvärderingar 
genomförs årligen.  

Student- 
barometern 
från LU. 
Utbildnings- 
utvärderingar 
årligen. 

Lunds universitet 
centralt. 
 
Utbildnings- 
cheferna. 

Senaste Student-
barometern 2017. 
 
Årligen. 

Inventering och uppföljning av 
ljudmiljö. 

Ljudmätningar har gjorts av jazz- 
och rockensemble våren 2018. 
Resultatet av ljudnivån föranleder att 
MHM tar fram en ljudpolicy. 
Öronproppar finns att tillgå i 
receptionen. 

2019/2020. 
 
 

Enhetsledare 
Service samt 
administrativ 
chef. 

Se protokoll från 
skyddsrond. 

Revidera riskbedömningar vid 
produktioner utanför 
Musikhögskolan. 

Uppföljning av ansvar och åtgärder 
av studenternas och personals 
arbetsmiljö (t.ex. vid konserter och 
produktioner utanför 
Musikhögskolan). 

2019. 
 

Konsert-    
producent samt 
projektledare 
Mu/Ky. 

Efter 
nyanställningen på 
Infoenheten. 

Revidera riskbedömning för 
produktioner vid Musikhögskolan. 
T.ex. se över behovet av hanterings- 
och skyddsinstruktioner för 
medarbetare och studenter där så 
krävs. 

Användandet av t.ex. gradänger och 
tunga lyft ses över. 

2019. Enhetsledare för 
Service. 

 

Delegera inom arbetsmiljö. Konkret ansvarsfördelning till 
personer med personalansvar och 
andra funktioner för de olika 
arbetsmiljöområdena. 
 
Tydliggöra roller och delegation 
mellan prefekt, adm. chef, 
enhetsledare, enhetschef, 
utbildningschef, 
personalansamordnare på MHM/KF. 
 
Mallarna togs fram hösten 2018 men 
ska hanteras per nuvarande chef. 
 

2019 Prefekt i samråd 
med 
administrativ 
chef. 

2018 fanns 
delegering till 
enhetsledaren för 
Service- o 
teknikenheten. 
Februari 2019 klart 
med delegeringen 
till den 
administrativa 
chefen. 
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Besluta var information och styrande 
dokument som instruktioner, policy 
ska finnas tillgängliga digitalt för 
student och personal. 
 

Detta gäller samtliga områden: 
Arbetsmiljö, miljö och 
brand/säkerhet. 

2019. 
 

Administrativ 
chef samt 
enhetsledare för 
Informations-
enheten. 

En hel del ska 
finnas på 
fakultetsnivå. 

Lagefterlevnadskontroll utifrån 
arbetsmiljö/miljö/brand/säkerhet 
mm.  

Skyddsrond. Årligen. Enhetsledare för 
Service samt 
administrativ 
chef. 

 

Genomföra ergonomisk rond. Tillsammans med FHV. Vart tredje år. Personal-
samordnare. 

 

Uppdatera anhöriglista. Anhöriglista ska vara aktuell. Digital 
kopia bör förvaras på t ex 
Konstnärliga Fakultetskansliet. 

2019. Personal-
samordnare. 

Behöver ständigt 
uppdateras. 

(M) Miljömål  Vad ska utföras När Vem Kommentar 

Öka källsorteringen på̊ MHM. Införa fullskalig källsortering i 
caféet.  
 

2019. Enhetsledare för 
Service. 

Dyrt i inköp. 

Öka kompetensen för att verka i 
riktning mot hållbar utveckling. 

Informationsmaterial går ut till 
medarbetare. 

2019. Rektor.  

Minska klimatpåverkan från skolans 
bil/buss. 

Nytt miljövänligt fordon köps när 
nuvarande går sönder. 

2019. Enhetsledare för 
Service. 

Cyklarna används 
mer. 
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Minska pappersförbrukningen. Använda digitala verktyg i stället för 
papper vid sammanträde och i 
undervisningen. Mätning av 
kopiering sker varje månad av 
Serviceenheten. 

Löpande. Miljönämnden / 
Enhetsledare för 
Service. 

Medför också 
kostnadsbesparing. 

Minska klimatpåverkan genom 
mindre resande och ökat användande 
av videokonferenser. 

Nationella flygresor ska minska med 
15 % årligen. Se vidare LU:s nya 
riktlinjer kring tjänsteresor. 
 

2019. Rektor. Något högre 
kostnader p.g.a. 
fler hotellnätter. 

(S) Brand- och 
säkerhetsmål 

Vad ska utföras När Vem Kommentar 

Larmkontroll. Larmet ska kontrolleras 2 ggr per år. 2019. Enhetsledare för 
Service. 

 

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

Årligen. Enhetsledare för 
Service. 

 

HLR-utbildning. En HLR-utbildning bör genomföras 
med jämna mellanrum. Målet är att 
minst en på varje våningsplan har 
gått den. 

Vart fjärde år Arbetsmiljö-
ansvarig på 
fakulteten. 

 

 



PROTOKOLL
FUN nr 2/15
Sammanträdesdatum
6 mars 2019

LuNns UNIVERSITET
Musikhögskolan iMalmö

Forskarutbildningsnåimnden (FUN)

Nåirvarandç:
Eva Saether, ordftirande
Stefan Östersjö, vice ordftirande
Anna Houmann, ledamot (kirare)
Kent Oloßson, ledamot (lärare)
Karin Johansson, ersättare (lärare)
Ann-Charlotte Carlén, adj ungerad ledamot, prefekt

Frånvarande:
Anders Ljungar-Chapelon, lärare
Markus Tullberg, doktorand
Halla Steinunn Stefansdottir, doktorand
David Johnson, doktorand (föräldraledig htl8 och vtl9)

$1. Mötets öppnande
Ordftirande förklarade mötet öppnat.

$2. Val justeringsperson
b) Till justeringsperson valdes Kent Olofsson.

$3. Val av tillf?illig sekreterare
Till tillftillig sekreterare valdes Karin Johansson.

$4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkåindes med en övrig fråga.

$5. Föregående mötes protokoll (2019-01-09)
Föregående mötes protokoll godkändes ej och skickas åter till justeringsperson.

$6. Information och skrivelser
a) Rapport fran EAS styrgrupp (Anna Houmann och Eva Saether)
Anna Houmann och Eva Sæther rapporterade från planeringen inftir konferensen med European
Associationfor Music in Schools (EAS) som hålls vid Musikhögskolan i Malmö 17-18 maj 2019.
Konferensprogrammet innehåller ca 130 presentationer och kommer i mitten av mars månad.
Styrelsen for International Societyfor Music Education (ISME) kommer attha
planeringssessioner i samband med konferensen och träffar då nyckelpersoner inom
musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö ftir strategiarbete.

I
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b) Rapport från NNMPF-konferensen (Eva Saether och Karin Johansson)

Karin Johansson och Eva Saether rapporterade från konferens med Nrinerketför nordisk
musiþedagogískforslming (NTNMPF) 26-28 februari vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Konferensen samlade ca 100 deltagare. Temat ftlr årets konferens var "The future of music
education in Higher Music Education". Cecilia Ferm-Almqvist avgår i år som ordfürande ftir
nätverket och ersätts av Kari Holdhus från Norge. Eva Saether är svensk representant i styrelsen.
Nästa års konferens (2020) kommer att inträffa i Köpenhamn.

c) Information om sökandet efter en ny ämnesansvarig i musik (Ann-Charlotte Carlén, Stefan
Östersjö och Karin Johansson)
Ann-Charlotte Carlén, Stefan Östersjö och Karin Johansson informerade om processen att
anställa ny professor i konstnärlig forskning i musik. Universitetets krav att endast kvinnliga
professorer bör anställas fürsvårar processen.

$7. Ekonomi, driftsbudgeten ftir musik och musikpedagogik (Eva Saether och Stefan
Östersjö)
Eva Saether och Stefan Östersjö informerade om att kostnaderna för ansökan till Hoizon2020
delas mellan forskarutbildningarna.
Ann-Charlotte Carlén informerade om budgetmedel. För 2019 är budgeten für musikpedagogik
268 tkr (150 tkr + 4,5x15 tkr ftjr doktorander + 50 tkr ftjr datorer) och für konstnärlig forskning
130 tkr (100 tk + 2xl5 tkr ftir doktorander, inga medel ftir datorer). Datorer vid konstnärliga
forskarutbildningen bekostas av musikerutbildningens grundutbildningsmedel. Den ojämna
fördelningen är en engångsfüreteelse beroende på det ekonomiska läget. FUN diskuterade detta
mot bakgrund av den kommande Forskningsstrategin, som Konstnärliga Fakultetsrådet har
arbetat med och som nu bereds i Konstnärliga fakultetens ledningsgrupp.

$8. Riktlinjer ftir docentkriterier für musikpedagogik (Eva Saether)
Eva Saether presenterade ftirslag till riktlinjer für docentkompetens i musikpedagogik. FUN
beslutade att anta dessa.

$9. Övriga frågor
a) Karin Johansson och Stefan Östersjö informerade om att Universitetskanslersämbetet

(UK{) nu skickat det preliminåira yttrandet över utvärderingen av konstnärliga
forskarutbildningen i musik.

$10. Mötets avslutande
Ordftirande frirklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras

Karin Johansson Kent Olofsson Eva Sæther

J
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Till  Malmö 2018-11-26 
Institutionsstyrelsen 
Musikhögskolan i Malmö 
Lunds universitet 

Jag önskar om ändring av min läraranställnings inriktning/ämne till ”Universitetsadjunkt i 
piano” (nuvarande är ”Universitetsadjunkt i ämnesmetodik, piano”). 
Detta pga att mitt tjänsteinnehåll under årens lopp har ändrats till att i huvudsak vara 
undervisning i piano och därför speglar det bättre verkligheten så som den ser ut. 

Vänliga hälsningar 
Eva Lundgren 
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Berth Lideberg
Utbildningschef
Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna

2019-03-l l

Till:
Institutionsstyrel sen
Musikhögskolan i Malmö
Lunds universitet

Angående tjänstetitel

Härmed tillstyrker undertecknad Eva Lundgrens begåiran attändra
tjrinstetitel fran:

. Universitetsadjunkt i ämnesmetodik, piano
till:

. Universitetsadjunkt i piano.

/Berth Lideberg/
Utbildningschef

Postadress 200 41 Malmö Be.söksadress Ystadvâgen 25 Tefefon direkt 040-325468, växe1 040-325450
E-post berth.lidebergGmhm.lu. se Webb http: //www.mhn.lu.se
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TIDPLAN:  
Beredning: 25/3 inför Institutionsstyrelsen 3/4.  

Beslut i Fakultetsstyrelsen 22/5 2019  
Beslut om att öppna programmet kan ske i MuKy´s Utbildningsnämnd i okt/nov 

2019 

Masterprogram – Komposition - filmmusik 120 hp 

Utbildningsplan – reviderat förslag 
1. IDENTIFIKATION
• Programmets namn och inriktning: musikerutbildning, komposition - filmmusik.
• Omfattning i högskolepoäng: 120.
• Nivå: Avancerad nivå (A).
• Programkod: KAMUS. Inriktning: KOFI

2. BESLUTSUPPGIFTER
Utbildningsplanen är reviderad och beslutad av konstnärliga fakultetsstyrelsen den xx. Den reviderade
utbildningsplanen träder i kraft HT-2020.

3. PROGRAMBESKRIVNING
Musikerutbildning, komposition - filmmusik, syftar till att utveckla studentens kreativa skapande och förmåga
att på ett sensibelt sätt med musikaliska medel fånga dramatiska och emotionella förlopp i tv/film. Studenten
skall efter fullbordad utbildning ha utvecklat en förmåga att arbeta som kompositör till tv-och filmproduktioner.
Efter fullbordad utbildning skall studenten ha kunskaper om filmens och filmmusikens historia. Vidare ingår i
utbildningsprogrammet analys av film och filmmusik. Utbildningen syftar även till att utveckla studentens
förmåga att anpassa sitt arbete till de krav på nytänkande och förändring som arbetsfältet ställer. I detta arbete
skall bl a förmågan till samarbete med andra i filmbranschen viktiga yrkesgrupper utvecklas.

4. MÅL
Kunskap och förståelse
För konstnärlig masterexamen skall studenten

• visa kunskap och förståelse inom musikområdet, särskilt filmmusik, inbegripet såväl brett kunnande
som väsentligt fördjupade kunskaper samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,

• visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer inom musikområdet.

Färdighet och förmåga  
För konstnärlig masterexamen skall studenten 

• visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till kunskaps-
utvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera
över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen,
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• visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer,
självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera
och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,

• visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på
annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med
olika grupper,

• visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.
• visa förmåga att samarbeta med olika aktörer inom filmmusikproduktion, såsom regissör, producent,

musiker, studiopersonal och tekniska assistenter,
• ha utvecklat sin förmåga i entreprenörskap och förmåga att hantera de kraven arbetsmarknaden ställer

avseende nytänkande och förändring inom arbetsfältet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt  
För konstnärlig masterexamen 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 ta ansvar för sin kunskaps-

utveckling,

5. KURSUPPGIFTER
Musikerutbildning
komposition - filmmusik, avancerad nivå 120 hp

Kurser År 1 År 2 Tot 
1:1 1:2 2:1 2:2 

Ämnesstudier inkl kompositionsseminarier 

Projekt 

Examensarbete  
- klingande del
- reflekterande del

10 

  8 

 8 

 6 

8 varav: 
4 

 4 

 7 

 6 

10 varav: 
8 

 2 

 7 

 4 

12 varav: 
10 
  2 

32 

24 

30 
(22 hp) 
(8 hp) 

Musikteori och instrumentation 4 4 8 

Digitala verktyg och EAM 4 4 4 4 16 

Musik som yrke 4 0 3 3 10 

Tot 30 30 30 30 120 

6. EXAMENSUPPGIFTER
Examensbenämning: konstnärlig masterexamen i musik, komposition - filmmusik. (SFS 2006:1053)
Examensbenämning: Degree of Master in Music, Composition – Film Music.

7. FÖRKUNSKAPSKRAV OCH URVALSGRUNDER 
Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet enligt
följande:
Konstnärlig kandidatexamen i musik 180 hp eller motsvarande samt godkänt urvalsgrundande antagningsprov
till musikerutbildningen komposition - filmmusik.

8. ÖVRIGT
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Komposition filmmusik 120 hp

MUSIKHOGSKoLAN I MALMÖ
Lunds uníversitet

Utbìldningsplon

on
. Programmets namn och inriktning: Komposition - filmmusik
. Omfattning i högskolepoäng: 120 hp.
. Nivå: A.
. Programkod: KAMUS. lnriktning: KOFI
. Utbildningsplanen är beslutad i Konstnärliga fakultetsstyrelsen den 14 februari 2007. Utbild-
ningsplanen träder i kraft den 1 juli 2007.
. Beslut om tillägg "Filmmusik"togs i lnstitutionsstyrelsen 14 november 2007.

2 Progrombeskrivning
Utbildningen ifilmmusiksyftartillatt utveckla studentens kreativa skapandeoch förmåga att på

ettsensibeltsättmed musikaliska medelfångadramatiskaoch känslomässigaförloppitv/film.Efter
fullbordad utbildning skallstudenten ha kunskaperomfilmens och filmmusikens historia.Vidare
ingår i utbildningsprogrammet analys av film och filmmusik. Studenten skall efter fullbordad
utbildning ha utvecklatenförmågaattarbetasom kompositörtilltv-ochfilmproduktionerien mo-
dernstudiomiljömed modernteknik.Utbildningensyftaräventillattutvecklastudentensförmåga
att anpassa s¡tt arbete till de krav på n¡änkande och förändring som arbetsfältet ställer.
Det självständiga arbetet sker genom en praktikdel förlagd tillYstad med ett större arbete med
musiktillen filmproduktion som resultatmål.ldetta arbeteskall bla förmågantillsamarbete med
andra i filmbranschen viktiga yrkesgrupper utvecklas.

3 MåI
Kunskop och förslôelse
Studenten skallefterfullbordadestudierkunnavisa kunskapochförståelseinomfilmmusikområ-
det,inbegripetkunskapomområdetspraktiskaochteoretiskagrund,kunskapomocherfarenhetav
metod och processer samt fördjupning inom området.

Fördighet och förmågo
Studenten skall efter fullbordade studier kunna

- visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera
över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom musikområdet,
- visa förmåga att inom musikområdet självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer,
identifiera,formuleraoch lösa konstnärligaochgestaltningsmässigaproblemsamtgenomförakonst-
närliga uppgifter inom givna tidsramaL

- visa förmåga att arbeta med regissör, musiker, studiopersonal, tekniska assistenter m fl,

-visa förmåga att mu ntligt och skriftligtellerpå annat sätt redogöra föroch diskutera sin verksam-
het och konstnärliga frågeställningar med olika grupper, och

- visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet, och
-visaförmågaattsamlaochtolka relevantadata inomsittområdeförattkunnagöra bedömningar
¡nom sitt praxisområdesom in kludera rreflektion överrelevanta konstnärliga och, itillämpligafall,
socia la, veten ska pl iga el ler etis ka frå gestä I I n i n ga r.
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Vörderingsförmågo och förhållningssötl
Studenten skall efter fullbordade studier kunna

-visaförmåga att¡nom musikområdetgöra bedömningarmed hänsyntillrelevanta konstnärliga,
samhälleliga och etiska aspekter,

- visa förståelse av konstens roll i samhället, och

-visa förmåga att identifiera sitt behovavytterligare kunskapoch att utveckla sin kompetens, och

-visaförmågaattkommunicera information, idéer,problemoch lösningarmedolika målgrupper.

4 Kursuppgitler

Komposition - filmmusik
avancerad nivå, t 20 hp

År1 Ar2

Huvudområde
inklusive 30 hp självständigt arbete

29 M 73

Amnesstudier (e) (14) (23)

Praktik (20) (30) (s0)

Swedish cinema in a global perspective 15 't5

Digitala resu rser/teknologi 8 8 16

Valbara kurser i Karriärkontoret I I 16

60 60 120

5 Exomensuppg¡tler
Examensbenämning: Konstnärlig masterexamen i komposition, filmmusik. (SFS 2006:1053)
Examensbenämning: Master in composition, film music.

ó Förkunskopskrov och urvolsgrunder
1. Särskilda forkunskapskrav: godkända antagningsprov t¡ll musikerutbildningen.
2. Urvalsinstrument: antagningsprov i komposition, inlämnade uppgifter samt intervju.Tidigare
erfa ren heter av med ia produ ktion är meritera nde.

7 Övrigt

-381 -
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TIDPLAN: 
Beredning: 25/3 inför Institutionsstyrelsen 3/4. 

Beslut i Fakultetsstyrelsen 22/5 2019  
Beslut om att öppna programmet kan ske i MuKy´s Utbildningsnämnd i okt/nov 

2019

Masterprogram – Musikdramatik - repetitör 120 hp 

Utbildningsplan – reviderat förslag
1. IDENTIFIKATION
• Programmets namn och inriktning: musikerutbildning, musikdramatik - repetitör.
• Omfattning i högskolepoäng: 120.
• Nivå: Avancerad nivå (A).
• Programkod: KAMUS. Inriktning: MURE

2. BESLUTSUPPGIFTER
Utbildningsplanen är reviderad och beslutad av konstnärliga fakultetsstyrelsen den xx. Den reviderade
utbildningsplanen träder i kraft HT-2020.

3. PROGRAMBESKRIVNING
Musikerutbildning, musikdramatik - repetitör, syftar till att förbereda studenten för professionell verksamhet som
repetitör inom opera och musikteater. Efter fullbordad utbildning skall studenten ha kunskap och förmåga att
arbeta som repetitör i musikdramatiska produktioner. Det självständiga arbetet sker genom praktik förlagd till
Malmö Opera. Vid studiestart görs en individuell studieplan mellan student, Musikhögskolan i Malmö och
Malmö Opera. Utbildningen sker i samarbete med Malmö Opera.

4. MÅL
Kunskap och förståelse
För konstnärlig masterexamen skall studenten

• visa kunskap och förståelse inom musikområdet, särskilt opera och musikteater, inbegripet såväl brett
kunnande som väsentligt fördjupade kunskaper samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete,

• visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer inom musikområdet.

Färdighet och förmåga  
För konstnärlig masterexamen skall studenten 

• visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till kunskaps-
utvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera
över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen,

• visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer,
självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera
och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
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• visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på
annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med
olika grupper,

• visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.
• ha utvecklat förmåga att arbeta som repetitör vid musikdramatiska produktioner,
• visa förmåga att samarbeta med producent, regissör, musiker, sångare, dirigent, kormästare och andra

deltagare inom musikdramatisk produktion,
• ha utvecklat sin förmåga i entreprenörskap och förmåga att hantera de kraven arbetsmarknaden ställer

avseende nytänkande och förändring inom arbetsfältet

Värderingsförmåga och förhållningssätt  
För konstnärlig masterexamen 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 ta ansvar för sin kunskaps-

utveckling.

5. KURSUPPGIFTER
Musikerutbildning
musikdramatik - repetitör, avancerad nivå 120 hp

Kurser År 1 År 2 Tot 
1:1 1:2 2:1 2:2 

Ämnesstudier 

Praktik 

Examensarbete 
- klingande del
- reflekterande del

10 

12 

 8 

10 

8 varav: 
4 

 4 

 7 

10 

10 varav: 
8 

 2 

7 

8 

12 varav: 
10 
  2 

32 

40 

30 
(22 hp) 
(8 hp) 

Musikdramatik: analys/historia 4 4 8 

Musik som yrke 4 0 3 3 10 

Tot 30 30 30 30 120 

6. EXAMENSUPPGIFTER
Examensbenämning: konstnärlig masterexamen i musik, musikdramatik - repetitör. (SFS 2006:1053)
Examensbenämning: Degree of Master in Music, Vocal and Drama Studies – Piano Coach

7. FÖRKUNSKAPSKRAV OCH URVALSGRUNDER 
Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avanceradnivå krävs särskild behörighet enligt
följande:
Konstnärlig kandidatexamen i musik 180 hp eller motsvarande samt godkänt urvalsgrundande antagningsprov
till musikerutbildningen musikdramatik - repetitör.

8. ÖVRIGT
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Musikdramatik - repetitör 120 hp

MUSIKHOGSKoLAN I MALMO
Lunds un iversitet

Utbildningsplan

1l e on
. Programmets namn och inriktning: musikerutbildning, musikdramatik - repetitör
. Omfattning i högskolepoäng: 120 hp.
. Nivå: A.
. Programkod: KAMUS. lnriktning: MURE.
. Utbildningsplanen är beslutad i Konstnärliga fakultetsstyrelsen den 14 februari 2007. Utbild-
ningsplanen träder i kraft den 1 juli 2007.
. Beslut om tillägg "Musikdramatik"togs i lnstitutionsstyrelsen 14 november 20Q7.

2 Programbeskrivning
Utbildningen syftartillattförbereda studenten förprofessionellverksamhetsom repetitör inom
opera och musikteater. Efterfullbordad utbildning skallstudenten ha kunskaperochförmåga att
arbetasom repetitiörimusikdramatiska produktioner.Detsjälvständigaarbetetskergenom praktik
förlagd till Malmö Opera och Musikteater.Vid studiestart görs i utbildningens huvudområde en
individuellstudieplanmellanstudenten,Musikhögskolan iMalmöochMalmöOperaochMusiktea-
ter. Utbildningen sker i samarbete med Malmö Opera och Musikteater.

3 MåI
Kunskap och förståelse
För konstnärlig masterexamen skall studenten

-visa kunskap och förståelseföropera och musikteaterområdetsa mt kunska pom områdets prak-
tiska och teoretiska grund,

- visa kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området.

Färdighet och förmåga
För konstnärlig masterexamen skall studenten

- ha utvecklat förmåga att arbeta som repetitör vid musikdramatiska produktioner,
- visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera
över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom musikområdet,

- visa förmåga att inom musikområdet självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer,
identifiera,formuleraoch lösakonstnärligaochgestaltningsmässiga problemsamtgenomförakonst-
närliga uppgifter inom givna tidsramar,

- visa förmåga att arbeta med producent, regissör, musiker, sångare, dirigent, kormästare m. fl,

-ha utvecklatsinförmåga ientreprenörskapochförmågaatthanteradekravenarbetsmarknadstäl-
ler avseende nytänkande och förändring inom arbetsfältet,
-visa förmåga att mu ntligt och skriftligteller på an nat sätt redogöra föroch diskutera sin verksam-
het och konstnärliga frågeställningar med olika grupper,

-visa förmåga attsamla ochtolka relevanta data inom sittområdeföratt kunna göra bedöm ningar
inom sittpraxisområdesom inkluderarreflektion överrelevanta konstnärliga och,itillämpligafall,
sociala, vetenskapliga eller etiska frågeställningar.
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Värderingsförmåga och förhåll ningssätt
För konstnärlig masterexamen skall studenten

-visaförmågaattinom musikområdetgöra bedömningarmed hänsyntillrelevanta 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.

4 Kursuppgifter

Musikdramatik: repetitör,
avancerad nivå, 1 20 hp

Årl Ar2

Huvudområde
inklusive 30 hsp självständigt arbete

Amnesstudler

Praktik

44 52

(20)

(24)

(20)

(32)

96

(40)

(s6)

Musikd ramatik: analys/historia 8 I
Valbara kurser i Karriärkontoret I I 16

60 60 120

5 Examensuppgifter
Examensbenämn¡ng: Konstnärlig masterexamen i musik, musikerutbildning, repet¡tör. (SFS

2006:1 053)

6 Förkunskapskrav och urvalsgrunder
1 .Särskildaförkunskapskrav:godkändaantagn¡ngsprovtillmusikerutbildningen.Språkkunskaper
är meriterande.
2. Urvalsinstrument: provspel och intervju.

7 Övrigt
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