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Närvarande ledamöter
Ann-Charlotte Carlén
Conny Antonov
Maria Becker Gruvstedt
Lena Ekman Frisk
Magnus Lindén
Adriana Di Lorenzo Tillborg
Bj örn-Tryggve Johansson
Mirza Kucukovic

Övriga närvarande:
Annette Bennvid, $ 4b
Astrid Byrman

Frånvarande:
Karin Johansson
Ase Lugnér
Malin Kurtz
Axel Andersson
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Rektor
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare
Doktorand
Lärare
Studeranderepresentant

Ekonom
Sekreterare

Lärare
TA-personal
TA-personal
Studeranderepresentant

Nr
e

Arende, bilagor Föredragande, beslut

1 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2 Justeringsperson. Till justeringsperson utsågs Björn-Tryggve Johansson

J Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.

4 MEDDELANDEN/INFORMATION
a) Information från prefekten Tjänsten som professor i konstnärlig forskning i musik

är utannonserad. Ansökan kan göras fram till den 4 no-
vember 2018.

Rekrytering av en ny utbildningschef på Musiker- och
kyrkomusikerutbildningen är igång och intervjuer
kommer att hållas i november.

Uppemot 20 tillsvidareanställningar kommer att utly-
sas inom de närmaste två åren für att bl a minska anta-
let intermittenta anstäl lningar.

Den internationella musikpedagogiska EAS-
konferensen kommer attäga rum i Malmö imaj 2019
Musikhögskolan är värd für konferensen och 350 del-
tagare beräknas komma. Till konferensen är den väl-
meriterade professorn Gary McPherson från Mel-
bourne Conservatorium of Music inbiuden som
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Nr
fi

Ärende, bilagor Föredragande, beslut

b) Universitetsekonomi - från regeringsbeslut
till utbildning

keynote speaker. McPherson är internationellt känd lä-
rare och forskare och har varit gästföreläsare vid över
100 universitet med fokus på tvärvetenskapliga samar-
beten. MHM har sedan länge planerat att nominera
McPherson till hedersdoktor. EAS-konferensen och
hedersdoktorspromoveringen vid LU sammanfaller i
tid. Dekan vid Konstnärliga fakulteten har tagit fram
ett styrdokument som bl a innebär att de tre konstnär-
liga högskoloma ska turas om att nominera hedersdok-
torer vart tredje år. På grund av att Teaterhögskolans
hedersdoktor inte kunde näwara vid promoveringshög-
tiden 20 I 8 flyttades denna hedersdoktorsnominering
fram ett år. Med det nya styrdokumentet innebär det att
MHM inte kan nominera Gary McPherson till heders-
doktor 2019 som planerat. Institutionsstyrelsen ställer
sig bakom fürslaget att nominera McPherson till he-
dersdoktor 2019 och tycker det blivit olyckligt attfa-
kulteten inte öppnar ftjr att kunna norninera två heders-
doktorer samma år (en från MHM och en für Teater-
högskolan).

Tack vare Lunds universitets samlade myndighetskap-
ital finns nu möjlighet att finansiera"nya" tvärveten-
skapliga doktorandtjänster inom forskarskolan vid LU

- en positiv satsning knuten till hållbar utveckling och
Agenda 2030. Konstnärliga fakulteten kommer att till-
delas en av dessa doktorandplatser. Den musikpedago-
giska forskarutbildningen på MHM lämnade in ett ftjr-
slag till KFR, konstnärliga fakultetsrådet, på hur denna
doktorandplats skulle kunna utformas knuten till tvär-
vetenskaplig forskning och nya kurser. Beslut fattades
i KFR att doktorandtjänsten skulle tillfalla MHM. Tea-
terhögskolan lämnade därefter in en intresseanmälan,
varpå beslutet från KFR drogs tillbaka. MHM såg fram
emot den nya doktorandplatsen och utformande av nya
kurser, efter beslutet i KFR. Den nya doktoranden
skulle dockat fint in i den redan väletablerade och tvär-
vetenskapliga forskningsmiljön där andra fvärveten-
skapliga forskningsprojekt knutna till hållbarhetsfrågor
pågår. Institutionsstyrelsen tycker därfor att det var
olyckligt att beslutet från KFR drogs tillbaka och hop-
pas finna en lösning.

b) Ordflorande gick igenom hur flödet ser ut für univer-
sitetsekonomi - från regering ner till institutionsnivå.
Infor budgetåret 2018 fürdelades de prislappar som
inte är konstnärliga på ett nytt sätt från fakultetsnivå
till MHM och THM. Det innebar att medlen kopplade
till dessa prislappar minskade med mer än 50 HST i
förhållande till det uppdrag MHM arbetat efter under



LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
Instituti onsstyrel sen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-lo-24

J

flera år. Institutionsstyrelsen ser med stor oro på kom-
mande grundutbildningstilldelning infür budgetåret
2019. Om liknande beslut som togs i november 2017
kommer att tas i Fakultetsstyrelsen i november 2018,
innebär det nya besparingar, utöver planerade, for Mu-
sikhösskolan.

5 PROTOKOLL
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll
2018-09-l9,bilaga5 a.

b) Protokoll från Utbildningsnämnden
Mu/Ky 2018-09-05, bilaga 5 b.

c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML
2018-09-05, bilaea 5 c.

a) Lades till handlingarna.

b) Lades till handlingarna.

c) Lades till handlingarna

6 Arende l:
Välkomstbrev till gästlärare på svenska och
engelska
Bilaga6aoch6b

Förslag till beslut:
Att skicka ut välkomstbrev till gästande lärare enligt
bilaga6aoch6b.

Efter justering av meningen nedan tas beslut enligt ftir-
slag:
¡.ndra värderingar som också kännetecknar Lunds uni-
versitet och Musikhögskolan är kritiskt och
refl ekterande perspektiv, saklighet, opartiskhet, nyfi -
kenhet, engagemang, medmänskliehet och humor.

7 Jäm likhet/Arbetsm i lj ö/Hållbar utvecklin g Diskussion om den nyligen genomflorda personaldagen
23 oktober i ämnet intersektionalitet. Bland annat disku-
terades bristen på närvaro där vissa anställda inte kom-
mer till personaldagar trots att det ingår i den anställdes
arbetsuppgifter. lnstitutionsstyrelsen vill att bristande
närvaro ska fülias upp.

I Övriga ärenden Inga övriga ärenden.

I Kommande möten: 5 december och 19 decem-
ber, 15.00-17.30.

Fakultetsgemensamma dagen den 7 februari
2019 är flyttad till onsdagen den27 februari kl
l5-18. Denna dag var ett institutionsstyrelse-
möte inplanerat men som nu utgår. Nytt datum
sätts vid nästa möte i december.

Nr
$

Arende, bilagor Föredragande, beslut

Vid protokollet J

Astrid Byrm Ann-Charlotte Carlén Björn-Tryggve Johansson
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Närvarande ledamöter
Ann-Charlotte Carlén
Conny Antonov
Maria Becker Gruvstedt
Lena Ekman Frisk
Magnus Lindén
Äse Lugnér
Adriana Di Lorenzo Tillborg
Karin Johansson

Björn-Tryggve Johansson

Övriga närvarandq:
StaffanStorm,$4b
Annette Bennvid, $ 4c
Astrid Byrman

Frånvarande:
Malin Kurtz
S tuderanderepresentant
S tuderanderepresentant

Föredragande, prodekan
Föredragande, ekonom
Sekreterare

TA-personal

Rektor
Làrare
Lârare
Lärare
Lärare
TA-personal
Doktorand
Lärare
Lärare

Nr
ô

.1irende, bilagor Föredragande, beslut

t Mötets öppnande. Ordflorande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2 Justeringsperson. Till justeringsperson utsågs Lena Ekman Frisk.

t Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes efter ett tillägg under $ I
Jämlikhet.

4 MEDDELANDEN/TNFORMATION
a) Lokalfrågor. a) Ordförande informerade om att en projektledare ftir

samlokaliseringen har anställts, som jobbar 5O Yo. Han
kommer att sätta sig in i det tidigare framtagna materi-
alet på de tre institutionerna och kommer att besöka fa-
kultetens olika verksamheter. LU Byggnad har skickat
ut förfrågningar till privata fastighetsägare om vilka
möjligheter som finns, och f'åu en del respons. Ordfo-
rande påminner om tidigare lokalprogram som i ljuset
av samlokaliseringen och i diskussion med olika be-
rörda kommer att justeras. Vilka ytor som kan samut-
nyttjas inom fakulteten kommer också aft påverka lo-
kalprogrammet. Möjlighet finns eventuellt att samar-
beta med andra aktörer och hyra in sig i speciallokaler.
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a

Arende, bilagor Föredragande, beslut

b) Information från Utbildningsnämnd och
fakultetskansli.

c) Tertialbokslutjanuari - augusti 2018 och
prognos ftjr helår 2018.
Bilaga 4c

d) Utlysning inom konstnärlig forskning i

musik.

e) Utlysning av tjänst som utbildningschef
vid Musikhögskolan.

b) Staffan Storm informerade från Utbildningsnärnn-
den vid LU. LU undersöker ett system för digital ex-
amination, Inspera. Det är möjligt att vi kan komma att
använda det i någon form om LU köper in det. Det
kommer att utvecklas en ny gemensam lärplattform vid
namn Canvas. Troligen kommer florfrågningar att gå ut
till institutionerna inftir en upphandling. Det finns en

arbetsgrupp Rir lärplattformar på MHM som bör fa be-

svara en sådan lörfrågan.

Rättighetslistan for studentema är under revision efter
att ha varit ute på remiss på institutionerna. Preliminärt
beslut kommer vid årsskiftet. Rektor vid LU fastställer
sedan listan. Fakulteterna har möjlighet att besluta av-
vikelser från listan som därefter beslutas av rektor vid
LU.

Genom temat "Det breda universitetet" vill man profi-
lera LU.

Fakultetssemensamt: Nu pågår sista sfegen i rekryte-
ringen av en ny kanslichef. 32 personer har sökttjäns-
ten.

Lena Hallabro har ansökt till och anställts som projekt-
ledare för kulturskoleklivet. Det finns en fakultetsge-
mensam arbetsgrupp som lägger upp riktlinjer for arbe-
tet. Hemvisten ftir projektet är ämneslärarutbildningen,
men hela fakulteten är involverad.

c) Annette Bennvid presenterar siffrorna ftir tertialboks-
lutet. Prognosen för hela året är att intäkterna blir högre
än väntat, men även kostnadcrna. Prcliminärt blir rcsul-
tatet 46 tkr lägre än budgeterat.

d) Musikhögskolan kommer att utannonsera en profes-
sorstjänst i konstnärlig forskning i musik pâ,75% dâ

nuvarande ämnesansvarige kommer att avsluta sin an-

ställning. Utlysningen kommer att ske internationellt.
Lärarlorslagsnämnden (LFN) har godkänt att vi går vi
dare i processen. Nästa steg är beslut hos rektor vid LU
därefter startar arbetet i en av LFN:s utsedd rekryle-
ringsgrupp som kommer att arbeta genom hela proces-

sen.

e) Utlysning till utbildningschef vid musiker- och kyr-
komusikerkansliet har publicerats. Ansökan ligger öp-
pen fram till 14 oktober.
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Nr
ev

Ärende, bilagor Föredragande, beslut

5 PROTOKOLL
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll
2018-05-30, bilaga 5 a.

b) Protokoll från Utbildningsnämnden
MulKy 2018-06-05, bilaga 5 b.

c) Protokoll från Utb¡ldningsnämnden ML
201 8-06-04, bilaga 5 c.

d) Protokol I från Konstnärl iga fakultetsstyre l-
sen 2018-05-23, bilaga 5 d.

a) Lades tìll handlingarna.

b) Lades ti[ handlingarna.

c) Lades till handlingarna.

d) Lades till handlingarna.

6

Skrivelse från studenter på musikerprogram-
met, inriktning symfoniorkesterinstrument
vid Musikhögskolan i Malmö.
Bilaga 6 a

Studentema Ellen Löfgren och Sara Terzic ftiredrog
ärendet. Genom studenternas ftlrslag och diskussion i
styrelsen bes lutades ñljande:

- Nämnden for jämställdhet, likabehandling och mång-
fald fortsatter sitt arbete enligt den uppdragsbeskriv-
ning som Institutionsstyrelsen beslutat 20 i 80919.

- Studentrepresentation finns med i orkesterrådet som
p lanerar orkesterprojektens konsertprogram.

- Prefekten uppdras att formulera ett förslag till eft våil-
komstbrev, skrivet på svenska och engelska, till gäs-
tande lärare och dirigenter. Förslaget presenteras för
lnstitutionsstyrelsen. Brevet ska innehålla allmän in-
lormation inftir gästlåirarbesöket samt en sammanfatt-
ning av Lunds universitets/Konstnärliga fakultetens
värdegrund.

- Projektledare och producent samlar orkestern inför
kommande orkesterveckor och informerar om projekt
som ska genomfüras. I anslutning till det informeras
om värdegrunds- och jämställdhetsfrågor.

- Fakultetens folder "Vad är diskriminering och trakas-
serier?" finns på Musikhögskolans och fakultetens
hemsida och ställs ut i Musikhögskolans foajé.

- Skyndsam återkoppling mellan skolans ledning och
berörda personer ska, enligt de rutiner som finns, ske
vid hândelser som uppfattats som kränkande.

7 Ärende 2:
Förslag till inrättande av Nämnden ñrjäm-
ställdhet, likabehandling och mångfald vid
Musikhösskolan í Malmö.

Institutionsstyrelsen gick igenom ftirslag till beslut och
gjorde en rad ändringar. Styrelsen poängterade att det är
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Nr
a

Arende, bilagor Föredragande, beslut

Vid protokollet Justerat

M.f- "ø4.r/4rá/**-
Ann-Charlotte Carlén

V^r,,^frÃJ\
Lena Ekman FriskAstrid Byrman

BilagaT a viktigt att nämnden representerar MHM:s olika verk-
samheter och att nämnden inte tar på sig ett für stort
uppdrag som blir för omfattande och betungande ft)r le-

damöterna. Styrelsen tog beslut efter ett antal ändringar.
Se beslutsbilaga.

8 J¿im I ikhelArbetsmi lj ö/Hållbar utveckling Det finns numera en kvinnoorkester med medlemmar
från Mus ikhögskolan som informationsavdelningen
skulle kunna synliggöra på hemsidan.

9 Övriga ärenden

i0 Kommande möten: 24 oktober (flytt från 7 no-
vember), 5 december och 19 december, 15.00-
17.30.
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I nst¡tut¡onsstyrelsen 2018-09-19

Tertia lboksl ut och helårsprognos

År 2018

Myndighetskapital lB 2018

tseräknat myndighetskapital UB 2018

Avvikelse
pragnos I

budget

342

816

118

a

1. 276

183.

0

-150i

0

a

-1 322

-46

Tkr
-5 754
-6273

MUSIKHöGSKOIAN I MALMö
UTFALL (tkr)

jan-aug
PROGNOS (tkr)

helår

BUDGET (tkr)

helår

lntäkter:

Statsanslag

Bidrag

Övriga intäkter

Nettoperiodisering

72 493

L422

L88

45

109 081

1 669

455

964

108 739

8s3

337

964

Summa intäkter: 74 t47 112 169 110 893

Kostnader:

Persona I kostnader

Löpande semesterkostnad

Driftskostnader

Avskrivn ingskostna der

Loka I kostnader

lndirekta kostnader, 2 nivåer

43 432

-1.4

5 552

841,

10 604

13 808

64 803

0

ro 072

t267

L5 836

20 7LO

64984

0

I 569

7267

1s 836

207L0

Summa kostnader: 74222 112 688 111 366

RESULTAT: 75 -s19 -473
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Beslut i Institutionsstyrelsen
vid Musikhögskolan i Malmö,
Konstnär li ga faku lteten,
Lunds universitet

Förebyggande och fortsatt arbetet med jämställdhet, likabehandling och mång-
faldsfrågor i samband med orkesterprojekt vid Musikhögskolan i Malmö.

Kort bakgrund

I samband med musikerutbildningens orkesterprojektvecka i maj 2018 inträffade ett par
händelser som uppmÍirksammades av några studenter i orkestem som kränkande. Det
handlade dels om att orkestem spelade ett stycke av Hilding Rosenberg där en av sat-

sernas titel innehöll n-ordet, dels om dirigentens instruktioner till orkestern under repe-
titionsarbetet, samt hur styckel presenLeracles vid den första konserten.

Diskussioner uppstod efter den ftjrsta konserten, före den andra konserten, och åtg:irder
vidtogs av producent, projektledare och utbildningschefdär styckets titel ändrades i
programmet. Vidare ftirdes samtal med konferenciern infür presentationen på den andra
konserten. Presentationen omformulerades. Därefter bjöd utbildningschef in till samtal
på måndagen, direkt efter konserternas avslutande. Detta tackade studenterna nej till och
önskade istället lyfta ovanstående händeiser vidare till Jämgruppen.

Ett återkopplande möte skedde istället nägra dagar senare då några studenter, Jämgrup-
pens ordförande, producent, projektledare, utbildningschef samt prefekt var nåirvarande.
Studenterna framftlrde sina synpunkter och förslag på åtgärder med nya rutiner infrir
framtiden diskuterades. En av dessa var att det bör finnas med studentrepresentation i
programrådet som planerar symfoniorkestems program. Direkt efter mötet med student-
gruppen informerades Institutionsstyrelsen av prefekten om mötet och diskussionen som
varit samma dag, 30 maj 2018.

Studentgruppen berättade att de önskade lyfta frågan vid ytterligare ett möte i Institut-
ionsstyrelsen till hösten och prefekten bjöd in till det mötet.

Studentgruppen har därefter skrivit ett brev där de i detalj nedtecknat vad de upplevt har
sagts. I det brevet finns också SMS-, och mailkonversation inklippt. Brevel har gåtts

igenom av producent, utbildningschefoch prefekt som konstateratatt det endast ár den
ena partens berättelse som återges i brevet och att det därmed ger en ofullständig bild av
förloppet. Dessutom finns flera personer namngivna i brevet, varför ärendet presenteras
muntligt vid Institutionsstyrelsens möte 19 september 201 8.

Efter orkesterveckan i maj har fakulteten genom prodekan hört av sig till förlaget och
refererat till den diskussion som varit vid Musikhögskolan gällandc I lilding Rosenbergs



stycke "Orfeus i stán" och bett dem diskutera med rättighetsinnehavarna om en av ver-
kets undertitlar skulle kunna ändras. Flera i Institutionsstyrelsen delade inte åsikten att
verkets titel borde ändras av den anledning att stycket är ett tidsdokument och Hilding
Rosenbergs verk.

Nämnden fÌir jämställdhet, likabehandling och mångfald

I samband med att Musikhögskolans Jämgrupp nu får ett tydiigare uppdrag och byter
namn til| Nämnden þr jrimställdhe4 likabehandling och mångþld, hnns en plattform
för det fortsatta arbetet med dessa frågor vid institutionen. Nämndens arbete kommer att
ske i samarbete med den Lokala skyddskommittén vid den Konstnärliga fakulteten som
i sin tur står i relation till Lunds universitets Ledningsgrupp fìir jämställdhet och likabe-
handling.

Nrimnden för jdmstdlldhet, likabehandling och mångþld ska arbeta aktivt för en inklu-
derande arbetsmiljö ftlr både anställda och studenter. Nämnden har í uppdrag, utifrån ett
intersektionelltl perspektiv, att utveckla, uppdatera, informera och sprida institutionens
strategiska och iångsiktiga arbeie meci jämstäiidhet och likabehandiing samt verka Íör
ömsesidig tolerans och respekt. Vidare ligger det i nämndens uppdrag att hålla sig in-
formerad och uppdaterad gällande det jämställdhets-, likabehandlings-, och mångfalds-
arbete som pågår på fakultets- och universitetsnivå.

Beslut

Nämnden förjämställdhet, likabehandling och mångfald fortsätter sitt arbete en-
l igt den uppdragsheskrivnin g som InstituTionssfyrelsen heshrtat 20 1 809 1 9.

Studentrepresentation finns med i orkesterrådet som planerar orkesterprojektens
konsertprogram.

Prefekten uppdras att formulera ett förslag till ett välkomstbrev, skrivet på
svenska och engelska, till gästande lärare och dirigenter. Förslaget presenteras
ftir Institutionsstyrelsen. Brevet ska innehålla allmän information infcir gäst-
lärarbesöket samt sammanfattningen av Lunds universitets/Konstnärliga fakulte-
tens värdegrund. Denna sammanfàttning lyder

Lunds universitet ingår i envcirldsvid ztniversiletsgemenskap r¡ch står bakam de gruntllítggunde
vtirderíngcr sotn europeiska universitet har erusls kring i fuløgna Charta Llniversitatum. Hcir

lastslùs vikten w autonomi och akacletnisk fi'ihet. Universilelen ska stã.fria Jrån påtryckningar

Jràn ontvcirlden och.försvara utbilclningens ochforskningens./iihet, ¡ntegr¡teî och kvalitet.

Vtirdegrunden tir också.förankratl i de lagar sotn en svensk, slatlig nyndíghet ska./ölja. I'erk-
samheten .ska vcirna demokrati, Legalitet, objektivitet, /ii åsiktsbildning, respekt.fòr alla,s lika
varde, el/Þktiv¡tet och service sarnl demokratiska principer och nttinskliga.fri- ach rattigheter.
Jtimsttilldhet och rnivtgl'ald cir grundlliggunde principer.för ttl[ø delar av vår verksamhel

Andra v¡ir¿leringar som ktinnetecknar Lunds unit,ersitet och har gjorl sr¿ under làng tid cir kri-
tiskt och reflekterande perspektiv, saklighet, oparliskhet, nylikenhet, engagemeng,
m e ún rins kl i ghet c¡c h hum o r.

1 
Begrepaet intersektianal¡tet ar ett vetenskapligt begrepp som syftor till att synliggöra maktrelstioner

baserade på etnicitet, kon, klass, sexuell iöggníng, religron, ålder och funktionolitet.



Projektledare och producent samlar orkestem infrr kommande orkesterveckor
och informerar om projekt som ska genomftiras. I anslutning till det informeras
om värdegrunds- och jämställdhetsfrågor.

Fakultetens folder'Vad är diskriminering och trakasserier?" finns på Musikhög-
skolans och fakultetens hemsida och ställs ut i Musikhögskolans foajé.

Skyndsam återkoppling mellan skolans ledning och berörda personer ska, enligt
de rutiner som ftnns, ske vid hËindelser som uppfattats som kränkande.
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Beslut i Institutionsstyrelsen vid
Musikhögskolan i Malmö,
Konstnärliga tàkulteten,
Lunds universitet

Uppd ragsbeskrivn in g fö r Nämnden ftir j ämställd het, likabehandling och

mångfald vid Musikhögskolan i Malmö.

Bakgrund

Musikhögskolans ,Idmgrupp byter namn tllI Namnden för jdmstdlldhet, likabehandling och
mång1fald. Nämnden arbetar proaktivt med jämställdhets-, likabehandlings- och
mångfaldsfrågor som är relevanta ör institutionen. Nämnden är på samma sätt som
Milj<inamnden underställd Institutionsstyrelsen och konstituerar sig så lãinge ett behov finns.
Arbetet sker i förhållande till den Lokala skyddskommittén vid den Konstnärliga fakulteten
som i sin tur står i relation till Lunds universitets Ledningsgrupp förjämställdhet och
likabehandling.

Utgångspunkt flor nämndens arbete är också den Konstnärliga fakultetens värdegrund.

Ilerksanheten ska värnõ de mokratí, legalitet, ob.iektivitet, ./ii åsíktsbildníng, respekt för allas lika värde, eflëktivitet och
sen,ice samt denokratíska principer och mcinsklíga fri- och rcittígheter. Jömstrilldltet och mrSngfald ar grund{ciggunde
principerjör al{a delar av vår verk¡emhet. Andrct vörderingar som ktinnetecknar Lunds universilet och har gjort sä u¡tder
lång tirl rir kritiskt ock reflekterande perspekliv, saklighet, opaúisklrct, nyfkenhet, engdgemang, medmrinsklighet och humor

Ur Konstnär li ga fakultetens strateg iska plan 20 I 8-2022

Nämndens uppdrag

Nämnden ska arbeta aktir,t ftir en inkluderande arbetsmiljö för både anstállda och studenter.
Nämnden har i uppdrag, utifrån ett intersektionelltl perspektiv, att utveckla, uppdatera,
informera och sprida institutionens strategiska och långsiktiga arbete med jämställdhet och
likabehandling, samt verka för ömsesidig tolerans och respekt. Vidare ligger det i nämndens
uppdrag att hålla sig informerad och uppdaterad gällande det jämställdhets-, likabehandlings-,
och mångfaldsarbete som pågår på fakultets- och universitetsnivå.

' grgrupprt intersektíonalitet ar ett vetenskapligt begrepp sont syftar tillutt synliggöra maktrelotioner boserade
på etnicitet, kön, klass, sexuell laggning, religion, åider och funktiona¡itet.

U N IVE RS ITET

1



Nämndens arbetsuppgifter

Nämnden
- håller regelbundna möten,

skickar ut kallelse med dagordning till ledamöter, skriver protokoll, publicerar dessa

på Musikhögskolans interna webbsìda samt skickar protokoll till
utbildningsnämnderna och tili Institutionssfyrelsen,

sprider information om det intema och externa arbetet med järnställdhets-,

likabehandlings- och mångfaldsfrågor,

kan utse en representant som vid behov kan delta i konferenser och seminarium som
berör jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsfrågor,

samarbetar och samverkar med styrelser, arbetsgrupper, arbetslag, prograrnråd och
nämncier samt studentkåren vici Musiichögskoian i Malmö,

ftireslår för Musikhögskolans ledningsgrupp aktiviteter och temaområden i syfte att
vidareutveckla jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbetet vid institutionen,

uppmärksammar och lylter franr olika perspektiv på jåirnställdhet. likabehandling och
mångfald i det offentliga rummet på institutionen genom att t ex tillhandahålla
inspirationsmaterial, lagtexter, policydokument och handlingsplaner.

Nämndens sammansättning

Nämnden ska bestå av ledamöter som representerar Musikhögskolans olika verksamheter. En
diversitet och en intersektionell sammansättning av nämndens ledamöter eftersträvas liksom
en balans mellan de olika utbildningarna:

l-2 lärare ML
7-2larare MU/KY
1*2 TA-personal

ev. i skyddsombud

2-4 studentrepresentanter (ML/MUKY)
1 doktorand

I leclningsfunktion (ML/MUKÐ

Nämnden bör bestå av 7, upp till max 13 ledamöter. Nämnden kan vid behov adjungera
ytterligare ledamöter för kortare perioder eller enstaka möten.

Ledamötema deltar i nämnclens arbete under ett läsår med möjlighet till förlängning
ytterligare ett låisar. Utbildningsledningen utser en representant (ledningsfunktion) inför ett
nytt läsår. Ledamoten från utbildningsledningen bör växla mellan utbildningarna ML och
MUKY. Denne tar emot intresseanmälningar från lärare, studenter och övrig personal vid
läsarsstarten och kallar till det första mötet på hösten. För det fortsatta arbetet väljs ordfldrande
och sekreterare ur nâmnden av nämndens ledamöter och dessa har sina funktioner i nämnden

2



på samma sätt som nämndens övriga ledamöter; ett år med möjlighet till ftirlÍingning
ytterligare ett läsår. Att ingå i nÊimnden bygger på frivillighet. Inga val ft)nâttas.

Ersättning för n?imndens arbete sker für lärare och personal på samma sâtt som vid arbete i
andra styrelser/nämnder (IS och UN). Doktorander ersätts med timmar på liknande sätt.
Studenter ersätts inte.

3
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Mus r KHöcsKoLAN r MAL¡vro
Lunds universitet
Mus i ker- cCh ky rk orÌ¿r,s íke rutb i. lcÌn ií)L]¿t riiâs
utbil<7nín(JSnamncl

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-09-05

I

Närvarande. ledamöter-'- -

Mattias Hjorth
Daniel Hjorth
Ann-Sofi Härstedt
Eva Lundgren
Samuli Örnströmer

Övriga närvarande:
Berth Lideberg
Astrid Byrman

Frånvarande:
Fredrik Hagerberg
William Reis

Ordlorande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Utbildningschef
Sekreterare

Studeranderepres entant
Studeranderepresentant

Nr
e

Ärende, bilagor Föredragande, beslut

1 Mötets öppnande Ordforande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2 Justeringsperson. Till justeringsperson utsågs Ann-Sofì Härstedt.

3 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastståills.

4 Föregående protokoll Musiker- och kyrkomu-
sikerutbildningarnas utbildningsnämnd.
htips:iiwlvw. nrh m. h¡.seis i-
teslrn h rn. I u. selfi I eslproto-
ko{! Lrrr muky 180605.rrd{'

Protokollet lades till handlingarna.

5 Föregåe nde protokoll Institutionsstyre lsen. Inget protokoll fanns tillgängligt på skolans hemsida.

6 Ärende l:
Pro gram utbu d 2t I I /2020

Bilaga 6

UN beslutar enligt ÍÌirslag, bilaga 6. KAMUS MUSÅ
(Master/Musikdramatik) samt KAMUS KOFI (Mas-
ter/Komposition - Filmmusik) hålles vilande under läså-
ret 192A. Övriga program kommer alt vara öppna für stu-
diestart HT 2019.

Diskussion om möjligheten att istället för en ny progrâm-
inriktning kunna erbjuda fristående kurser med specifik
genreinriktning på avancerad nivå. LJN föreslår att en ar-
betsgrupp For att diskutera idéer till nya kursinriktningar
tillsätts och delegerar forlsatt arbete till ordftirande.



7 Ärende 2:
Reviderad kursplan Barn- och ungdomskörme-
todik

I lorslaget står felaktigt kursnamn. Kursen heter Barn-
och ungdomskörmetodik. tIN fattar lor övrigt beslut en-

ligt ftrslaget i bilaga 7.

8 ln fbrmation/meddelanden/diskuss ion.

- Mötestider och beredning

- Betygsskala på MLÍKY samt tidplan ftir ge-

nomftirande
Bilaga I a

- Statistik över sökande till fristående kurser
HTIS
Bilaga I b

Höstterminen är mötena kl. 15.I 5: l0/10, 28lll, l8l12.
Beredningsmötena är vanligtvis l0 dagar fore mötet.

Besh¡tacles per Capsrtlam, I 80613, hilaga I a

Den nya tregradiga betygsskalan kan användas ftir kurser
tidigast från och ttred våftet'mineri 2019. Deadline lor
ändringen av kursplanerna fÌir att allt ska vara på plats till
vårterminen 2019 är I oktober 201 L

Astrid Byrman presenterar statistiken över sökande oclt
antagna till höstterminens fristående kurser i bilaga I b.

Astricl får i uppclrag att tillsammans med musikl2irarut-
bildningen och infoenheten se över hur fristående kurser
kan bli synligare på hemsidan.

9 Jåim l ikhet och arbetsm i ljOfrågor. lnga ärenden.

l0 Studeranderepresentanten informerar lnga representant närvarade

II Övriga ürerrdcrr. Inga ärenden.

Nr
a

Arende, bilagor Beslut, ftiredragande

Vid protokollet Justerat

/Ç"î^{ , (,ft{*ü-
Vuniu. Hjorth

0- v{
Astrid Byrman Ann-Sofi
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Lltbildningsdatabars
Bilqt 6

LUNDS
IIN ¡V Ê ÊS ITÉT

Tillbaka

Utblldningstabell:
Program/Inriktning

ærleinitq¡

Eå uttrurs

-ç- 
d.-lr I i igr: J ¡:è,(.::;

lenã'tilif4t ill?Ð¡tnlt¡g SEer¡ ütËü

Gå rlll stutet

vÈa

Uühr|fnsrflfilåh

t.
KGMUS kand¡datprogräm

. Lgt<l¡.v

Konstnärl igt
KGMUS kandidatprog ram KOMP

i musik
ìKonstnårl¡gt I

KGMUS kand idatprogram SYMF
¡ musik

Symloniorkesterínstrument 
Publice"as

Komposition
Pu bliceras
Aktiv

Ingen
m¡ljÒanknytning

Redige13

Redigera

Redigera

Red¡qera

Redig6Íâ

Rediqera

âed¡gerâ

t.t: ' ':l,t .:. ,

Konstnåirligt .,

kandidatprogram BLFL Blockflöjt
Publiceras
AKt¡V

-., . - "a _--""-._-....,.

lngen
miljöanknytning

Ingen
miljöanknytning

Ingen
miljöanknytning

KGMUS
i musik

Konstnärlìgt
KGNlUS ka ndidatprogram G]TA

i musik
G ¡ta rr

Folk- och världsmusik

Cembalo

Publiceras Ingen
Aktiv m¡ljöanknYtnìng

Publiceras Ingen
Aktiv miljöanknYtning

l

KGMUS
Konstnäriigt
kandidatprogram, FOVA
i musik

:

Konstnä rligt
KGMUS kandidatproqram

i musik
NST

Publiceras lngen
Individuell studiegång Aktiv miliöanknYtn¡ng

Konstnärl¡gt
KGMUS kand¡datprogram CEMB

i musik

Pu bliceras
Aklìv

Konstnärligt
KGMUS kandidatprogram JAIN

i musik

' Konstnärligt
KGMUS kandidatprogram ARKJ

i musik

Konstnðrligt
KcMUS kandidatprog

i musik
ram sÅNG

Konstnärligt
KGl\4US kandidatprogram PIAN

i musik

Konstnårliqt
KGI4US , kandidatprogfam ARKK

i musik

Konstnärlígt
masterprogram i

!vrfqlv..il
' Konstnðrligt
masterproqram ¡ ARKO
kyrkomusik

f<AKYM
Konstnárligt
masterprogram i ORKL
kyrkonrusik

, Konstnärlagt
, masterprogram i VOKO

,!yrt<9-11si\ ;

Konstnärligt I

maslerprogranr i

musik

Konstnä rligt
l"{,\i\'luS masterprogram i CËMB

musik

Konstnärl¡gt

Jazz - improvisation
Publiceras Ingen Recjioerr
Akt¡v miljöanknytnins '

5ang

iano

; 
Arra ngering/komposition
jazz¡ nriktning

Arra n gering/ kompos ¡tion
klassisk ¡nrikln¡ng

Arrangering och
komposition

Orgel och klaver

Vokalmusik och kör

Publ¡ceras Ingen Reãiqera
Aktiv miljöanknYtning '

Pub¡¡ceras Ingen
Al<tiv miljöanknYtning

Publiceras Ingen
Aktiv m¡ljöanknytning

Êed;gera

Red¡gerâ

Pu bliceras
Aktiv

Ingen
m¡ljöanknytnlng

Redigera

V¡s a

Redigera

Red igerâ

:AKYM

KAKYM

Preliminär lngen
Aktiv m¡ljöanknytning

Publiceras ingen
Aktiv miliöanknytn¡ng

Publiceras ïngen
Aktiv miljöanknYtning

T<AKYM

t<Atvtus

Publiceras Ingen
Aktiv miljöanknYtning

Preliminär Ingen
Akt¡v m¡liöånknytninq

Pu bliceras Ingen
Al<tiv m¡ljöanknytninq

nedigera

V lsa

Cembalo Red¡qera



í: SYMF
I

^Atvtu> 
. masEerprogram
, rhuslk

: Symfoniorkesrerinstrumenr, 
iïl,f 

.ra, 
i

P¡ano Pu bliceras
Akt¡v

Konstnärligt
KAMUS masterprogram

Ingen
miljöanknytn¡ng

lngen
miljöanknytning

Ingen
rniljöan knytning

Ingen
mi¡jöanknytn¡ng

Ingen
miljöanknytning

Rêdi9€ra

Redigera

Redþera

Redigea

Redígera

Redlqe¡¡

Rcdþara

ÊcdfEera 1

,tl' 'ta: '

L;ì/l' | --'-i ,/^ ò Imus¡k

Konstnärligt
masterprogram
musik

I

¡j
j
I
I

il

PIAN

sÅNG

"IAIN

5ang Publiceras I Ingen
Aktiv I miljöanknytning

Redigera

Reciigêra
KAMUS

KAMUS

Ì | frlif.jiii ,' 'í, ì

i1\ttt tliif'.llllt' l" t. t
KAMUS

Konstn¿irl¡gt
masterprogram
musik

Konstnärligt
KAMUS masterProgrðm ¡ GiTA

mus¡k

Jazz - improvisation Publ¡ceras
Aktiv

mus¡k

Konstnårligt
KAMUS mãsterprogrâm i BLFL

musik

KAMUS
Konstnårligt
masterprogram i
musik

Konstn¿irligt
masterprogram i

musik,
Interpretation
diplom

KAMKD

Konstnårligt
masterprcgfallì ¡

mtsik,
ko'ltposiflon

.dir.l9rl

KGHKY

Program för
konstnärlig
hógskoleexamen

Gitarr Publlceras
Aktiv

MUSÂ Musikdramatik - sång Publiceras
Aktiv

Blockflöjt Publiceras
Akt¡v

KOMP Komposition Publíceras
Aktiv

Pu bliceras
Aktiv

Publiceras
Aktiv

Publiceras
Akiiv

ltyt.l t'últtó1li!

Konstnàrligt
masterprogram i

i kyrkomusik

Ingen
miljöanknytning

ingen
miljöanknytning

KAMID
j

j

I

I

I

lngen
mi¡jöanknytning

Ingen
miljöanknytn¡ng

Inqen I

mi-¡clanknytning RedbÉfe

r.l7tr:riltarle {"Á,

¡"jyll r.ijlÌ;ille '.rl-: I

ijyrr ¡;i!f.rii: i"-;

i:. ).1 t)iì!|\::. , ' I

*_.__j l_lUþrn"**__
., Konstn¿irligt
KGKYM kandidatproqramj

---"4;

Publiceras Ingen
Aktiv mlljöånknytnrng

U

*Utbildningstilifätte knapp : Nytt t¡ltfätle
A=Antagningsomgång ej vald
^ 

r,rl:rf -:-- -€ _¡..,,^lr ;^-r¡¡,,!¡^^

I

t

l{yt! lrlifå1ir: "it)

¡t':t? t-tllfAll* t. ;.) j

iitl.t ¡rll{;tlle

RedlgÉra
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Barn- och ungdomskörledning

Ny kurskod MUHF62

Fastställande

2018-xx-xx

Under rubriken Kursens innehåll är momentet Dirigeringsträning borttaget från denna
kursplan 20

Kursens mål

Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns formulerade i

högskolelagen (L kap 85) skall studenten efter fullbordad kurs ha tillägnat sig grundläggande

kunskaper om sång i barn- och ungdomskör (4-L9 år) vad beträffar

ba rnröstens fu nktion, omfå ng, stämlägen, mål brott

- sångövningar av enklare slag

solmisation

repertoar av skilda svårighetsgrader for olika besättningar och stämlägen

- svensk och utländsk repertoar
instuderingsmetod ik
improvisations-, rörelse- och rytm¡kövn¡ngar

- att organisera och driva barn- och ungdomskörverksamhet

Kursens innehåll

- sångövningar för barn och ungdomar

- solmisation

repertoargenomgång

analys av arrangemangsteknik för barn- och ungdomskör
repetitionsteknik och varierade arbetsmetoder med inriktning mot barn- och
ungdomskör

lektionsplanering

sånginstudering och metodiska diskussioner

- gehörs- och notinstudering
diskussion kring ideologi och klangideal

metoder för att förbereda barn- och ungdomskören för framträdande på scen
metoder för att låta barn- och ungdomskörsångarna aktivt skapa och improvisera med
körmusik

att organisera, bygga upp barn- och ungdornskörverksarnhet, föräldrakontakt,
konserter samt metoder för inträdesprov



Kursens genomförande

Undervisning sker i grupp. Körledningsuppgifter ska medföras utskrivna i notskrift till aktuell

lektion, distribuerade till hela gruppen.

Kursens examination

Examinationsuppgifter: examination av kurs eller delkurs sker genom fortlöpande

bedömning.

Examlnatlonsregler, såsom t ex krav för att få genomgå examination, betygsgrånser, skall

delges studenten vid kursstart.

Uppgift om antalet examinatíonstillfällen: omexamination av kurs elfer delkurs skall erbjudas

i nära anslutning tillden ordinarie examinationen, med samma krav. Eftertvå underkända

examinationer på samma kursinnehåll har student rätt att efter begäran få en ny

examinator. Antalet examinationstillfällen begränsas till fem.

aì1-l¡--+^-ié1,- ñ^B^h+.vuilË6LUr rJña ll lvl I lgr rL.

Aktivt deltagande i körsång med repertoar för barn- och ungdomskör samt i rörelse- och

rytmikövningar.
Ledning med hjälp av solmisation.
Presentation av repertoarexempel för barn- eller ungdomskör med motivering tillstyckets
kvaliteter
Aktivt deltagande i didaktiska samtal isamband rned redovisningar.

Enskild eller parvís ledning av instuderingsuppgift examineras i slutet av kursen.

Muntlig eller skriftlig redovísning av ett eller två utvalda partier/kapitel ur boken Barn och

sång med personlig reflektion

Kursens examination

Betygsskal a n omfatta r betygsgraderna U nderkänd, God känd

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Litteratur och övriga läromedel

Fagius, Gunnel & Larsson, Eva-Katharina (red.) (2016). Bqrn ikör: idéeroch metoderför
bornkörtedore. Göteborg: Bo Ejeby förlag (2:a upplagan)

Fagius, Gunnel (red.) {20071. Born och sång: om rösten, sångerno och vdgen dít. Lund

Studentlitteratu r

Diverse körmusik



Betygsfrågan MUKY Beslut UN Mu/Ky

Uila4a 8 q

2018-06-13

Kommentar

U-G (n¡ jfrt med det
gamla)

U-G-VG s¡sta terminen,
innan dess U-G {ny, jfrt
med tidigare)

KY

U-G-VG Orgel/Piano/Sång

U.G

U-G-V6

U-G-VG

U-G.VG

U-G

U-G-VG

Jazzlvämu/lndivid st
U.G

U-G

U-G

U.G

U.G

U-G

U-G

U-G

U-G

Komposition/arr
U-G.VG

I nkl lnstrumentat¡on och
Elekiroakustisk musîk

U-G

U.G.VG

U-G-VG

U.6-VG

U-G

U.G

Klassisk/tidig musik

U-G-VG

U-G.VG

U-G

U-G

U-G-VG

U.G-VG

U.G_VG

U-G

U-G

' Ny kurs, uppdelad i två delar
(klingandelreflekterande)

samt på två terminer på
' Kandidat och tre terminer på

Master.

Kurs

I nstru mentalstudier/så ng

I nstudering o interpretat.

Ensemble/kammarmusik

Projekt

Gehör

Satslära

MOS

P¡ano (ll)

Musik som yrke

Examensarbete
-klingande

-reflekterande

Dirigering

Prakt¡sk

im provisationsteori



bilaga gb

Lärare

Marcus Petersson

Carl-Magnus Trygg

Rolf Martinsson
Hedvig Jalhed

Per-lngvar Reuter

H

Sökarde Varav Antagna Antagna inkl
1714 prio l-3 6/8 SA

MUHB24

MUH826

MUHB28

MUHB45

MUH851.

Externa sa

Blekinge I ional Brass Academy (BIBA)

Nordiska u rkestern
7,5

7,5

7,5

7,5

30

Mästarklass -

The Art Song

Programförb.

komposition
úUorkshop

Kurs i musik Sundsgården

4

7

33

Kurskod Benämni

18

6

4

6I
7

8

2

2

4

3

2

7

4

3

7

4

7

0
I3

0
I

14

6

4

4

23
I

5

8

2

T

4

3

3

6

1,

3

1

T

t7
7

7

6

35
I

7

46

3

0

7

6

6

5

L

8

2

L
I

4

18

I
10

22

37

13

69

6

4

I
6

7

8

1

15

1

4

7I

7,5

7,5

7,5

7,5I
4

7,5

30

7,5

6

7,5

7,5

8

7,5

7,5

30

7,5

8I
7,5I

Peter Spissky

Peter Spissky

Henrik Frendin

Erik Bergquist

Kent Olofsson

Anders Johnsson

Anders Hallbäck

Tomas Löndahl

Ann-Sofi Härstedt

B-T Johansson

B-T Johansson

B-T Johansson

Cecilia Kielldén

Cecilia Kjelldén

Rolf Martinsson

Tomas Löndahl

Staffan Storm

Sara Wilén

Kammarmusik från barocken ll

Komposition,lArrangering och Musikteori - med metodisk inriktning
storia

rmusik, steg ll

anal

Svensk ka

Musikdram

Barockintepretatíon för sångare och instrumentalister, steg 2

musikElektroakust

Nordisk O akademi

Orgelkunska g grundku rs

Svensk kamnþrmusik
Sångmetodik i- inri ktning kyrkomusik

Fördjupnings*urs i musikteori: lnstrumentation
Fördjupningsfturs i musikteori: Kontrapunkt - Palestrina

Fördj u pn i n gs[u rs i m usi kteori : Kontrapun kt/Bach
Kammarmusik från barocken

Singer-Songuiriter

Svensk kammþrmus¡k, steg lll

roveratmo

Barockintepretation för så ngare och i nstru mentalister

Biinstrument iviola - för violinister

MUHB2O

MUHC66

MUHC51

MUHC59

MUHN49

MUHN48

MUHNl-5

MUHN95

MUHN94

MUHN84

MUHN86
I
MUHC88

MUHN89
I

MUH866

MUHBTO

MUHC84

MUHCSO

MUHC78
I

MUHN91

16 L2

18
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PROTOKOLL nr 1

2018-09-15
MuSIKHOGSKoLAN I MALMÖ
Lunds universitet

U tb i ldni ng sndmnden för M usikl a raru tbildni ng en

NÄRVARANDE
Mattias Frisk
Lars Antiersson
Magnus Ericsson
Anna Houmann
Elisabeth Melander
foakim Barfall<
Erik Berndalen
Sara Engblom

FRÅNVARANDE
Sara Karlsson

Dagordning

f ustering

Föregående protokoll UN

Föregående protokoll IS

ARENDEN

1, Kursplaner, dell<ursplan, bil. 1

Ordförande
Föredragande
Föredragande
Ledamot [nårvarande from punkt 2J

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Sekreterare

Studentrepresentant

Dagordningen fastställdes.

Elisabeth Melander utsågs till justerare.

Lades till handlingarna.

Protokollet från IS fanns inte tillgångligt
vid sittande mote.

Delkursplanen ßarn- och ungdoms-
körledníng samt kursplanerna LAMG53 och
LAMH54 bordläggs tiil efter 24/10 dåt

deadline för ändrade delkursplaner f
kursplaner infinner sig.

LaAn gick igenom bilaga 2 samt hur
självvärderingen kommer att gå till.
Självvärderingen görs för att Musik-
högskolan ska få fortsätta att utföra den

Z. UKA utvärdering, bil. 2



UN/ML PR)TOKOLL nr 1- 20L8-A9-A5

IN FORMATIO N / MEDDELAN DEN

1.. Antagning

2. Rekrytering nya inriktningar?

utbildning vi ger idag. UN diskuterade
vikten av att synliggöra vår verksamhet
för oss själva samt sludenterna, t ex vid
en lärardag. Möjligheten finns också att
låta studenter får delta i att göra själv-
värderingen. Senaste självvärdering
gjordes 2010.
Beslut enligt förslag, bilaga 2,

LaAn sammanfattadc årets antagning till
ML, att vi har lite för få antagna detta år.
Sthìm antog 38 st jämfört med 10-15
tÍdigare år, Gbg antog 25. Det påverkar
oss när Sthlm och Gbg antar fler än de
brukar,

Tidigaste tillfället för att introducera en
ny inril<lning l<an bli 2020.

UN diskuterade den kris som finns på ML
inom genrerna klassisk och folkmusik. De
senaste åren har antagning till dessa
genrer kraftigt minskat, I år antogs
endast L student på vardera genre.

Genrefri ingång sång har varit en bra
satsning, eventuellt möjligt att göra en
genrefri ingång inom annat än sång?
Förslag finns att göra en ny inriktning
mecì musikproduktion alt. digitalt
skapande som huvudämne. Datorn
används redan ute i grundskolorna men
lärarna har inte alltid de bästa verktygen
UN och utbildningsledningen[UL)
kommer att jobba vidare med att ta fram
förslag till nya inriktningar.

UN betonade vÍdare vikten av att satsa på
marknadsföring. Det har framkommit att
det âr svårt att hitta olika inriktningar på
hemsidan, det finns många underlánkar
vilket bidrar till många klick, Att utgå från
genre föreslås som ett sätt att tydliggöra
för de sökande, t ex Folk, som sedan går
att studera på olika sätt, ml alt. Mu/Ky.
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3. Rättssäker examination i
dell<ursplaner

4. Ekonomi uppföljning

5. Arbetsmiljöenkät. Uppföljning

6. Handlingsplan, upplágg

7. Kultursl<oleklivet

MaEr informerade om att del är
avstämning den 12/9 och deadline den
24 /1,0 då arbetet med delkursplaner
måste vara färdigt, Mallen som sl<a

användas finns nu på google drive och
inte i LU box. På sikt kommer den att
läggas på internwebben.

Enligt LaAn ser det ut som om vi följer
budget.

Individuella kompetensutvecklingsplaner
ska ses över, vad det innebär, samt att
alla har en l<ompetensutvecklingsplan.
Vidare diskussion om hur UL återkopplar
utfört arbele till lärarna. BokslLrtet är en
bra utgångspunkt för diskussion. UN
föreslog att göra en enkät endast för
lärarkåren, som komplement till den för
fór hela Mhm.

Diskussion kring vidare arbete med
handlingsplanen. UL upplever att
synliggörande/rekrytering är ett av de
fokusområden som är aktuellt och som
många anser är viktigt. De som arbetar
med andra arbeten och ej hunnit avsluta
sitt arbete kring handlingsplanen, ska få
möjlighet att jobba klart. Övriga kan gå in
i ett nytt skede.
L2/9 blir det en avstämning.24/ñblir
en kickoffför nya arbetsgrupper.

LaAn har haft möte med Gbg, Umeå,
Sthlm Universitet, Sthlm konstnärliga
högskola, Lunds [Jniversitet angående
Kulturskoleklivet. De diskuteracle om
vill<a ingångar man kan ha, målgrupper,
behörigheter, validering m.m. LaAn och
Staffan Storm ska åka och träffa
kulturskoleledarna i Skåne i början av
september och diskutera hur de ser på
denna utbildning.lv3T åker LaAn upp till
Sthlm för ett nationellt möte kring
kulturskoleklivet. Utbildningen ska vara
helt färdig den 6/12 för att kunna starta
h119.
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g^

B. Tema formativ återkoppling och
studentdelaktighet

9. Bordlagda ärenden

ovarcr

Mötel avslutades

Vid protokollet

Sara gblom Mattias Fris k

Formativ återkoppling och student-
delaktighet är tema för kommande lásår
ML kommer jobba vidare med detta den

24/L0. Eventuellt kommer det en

iöreläsare som pratar om ämnet,

Finns endast en punl<t från bordlagda
ärenden att förtydliga inför nästa
antagning. Studentern a i Blandade genrer
är fullvärdiga medlemmar i alla genrer,
utom jazz. UN anser inte det som en

hållbar Iösning i längc{en. Dock har clet

blivit en bra ensemble detta läsår, men
frägan bör diskuteras vidare.

Inga övriga frågor.

fu

Elisabeth
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Konstndrliga fakulteten

IAMG53, Körledning, kördirigering 3:1, 30 högskolepoäng

Choral Leading / Conducting 3:1, 30 medits

Grundnivå / First Cycle

Faststállande

Kursplanen är godkänd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen men ännu

ej fastställd.

Allmåinna uppgifter

Kursen ingår i ämneslärarutbildningen i musik och ges termin 5 inom Ämne 2

U n dervi sn i ngssprâ k: Svenska

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall den studerande

. visa goda kunskaper i körledning av vuxenkör

. visa goda kunskaper i kördirigering och dirigeringsteknik

. visa goda kunskaper i partiturspel

. visa goda kunskaper inom Form- och Strukturanalys

. visa goda kunskaper i arrangering av körmusik

. visa grundläggande didaktiska kunskaper i arbete med körer

. visa goda didaktiska kunskaper i barnkörledning

. visa fördjupade kunskaper om olika körbesättningar

. visa goda metodiska kunskaper i körledning

Kursens innehåúl

Körsång, körledning och kördirigering, partiturspel, form- och strukturanalys,
arrangering av körmusik för olika besättningar, ämnesmetodik för kör, körseminarier,

konsertprojekt, VFU.

Kursens genomförande
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Undervisningen bedrivs i form av grupplektioner, enskilda lektioner, seminarier och
projekt.

Kursens examination

Kursen examineras dels fortlöpande, dels genom särskilda provmoment, samt genom
inlämnade rapporter från seminarier. Om så krävs för att en student med varakiig
funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med eñ
student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med
universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ
examinationsform för berörd student.

Prov/moment för denna kurs finns i en bitaga i srutet av dokumentet.

Betyg

Betygsskalan omfatta r betygsg raderna U nderkänd, God kä nd.

Förkunskapsftrav

Antagerr till ämneslårarprogrammet i musik.

Övrigt

Kursvärdering

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

-béaktas 
och följas upp i

nästa års delkurs.
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Prov/moment för kursen LAMGS3, Körledning, kördirigering 3:1

Gällerfrån H18

1 801

1 802

1 803

1 804

Arrangemang för blandad kör, 4,0 hP

Betygsskala : Underkänd, Godkänd
Partiturspel blandad kör med fyra notsystem, 6,0 hp

Betygsskala : Underkänd, Godkänd
Form och Strukturanalys, 4,0 hp
Betygsskala : Underkänd, Godkänd
Kördirigering, 16,0 hp
Betygsskala : Underkänd, Godkänd
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Konstnárliga fakulteten

LAMH74, Ensemble och huvudinsrrumenr, 30 högskolepoäng
Ensemble and Main Instrument, 30 credit

Grundnivå / First Cyclc

Faststállande

Kursplanen är granskad men ännu ej fastställd

Allm?inna uppgifter

Kursen ingår i ämneslärarutbildningen i musik och ges termin 7 inom Amne 2
Amnen : orkesterledn ing, orkesterdirigering, seminarier/ Amnesmetodik,
huvudinstrument, ensembleledning, plK-instrument

U nderui sn i ngss prå k : Svenska

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall den studerande:

' visa förmåga att uttrycka musikaliska idéer i ensemblesammanhang på en
avancerad nivå

¡ visa förmåga att samverka i ensemble och aktivt bidra till ensemblens utveckling
på en avancerad nivå

' kun19 föra fördjupade resonemang i musikaliska och pedagogiska diskussioner
' visa flexibilitet och kreativitet i valet av metod och strategi ridãnsembleledning
o visa utmårkt förmåga att organisera och leda arbete með planering, repetitionãr

och framförande i ensemble med hänsyn till deltagarnas utvecklinlsnivå och med
särskilt fokus på nivå inom gymnasieskolans estetiika program

o ha tillägnat sig goda kunskaper i trummor, bas eller familþinstrument. fördjupade färdigheter i dirigeringsteknik
o färdigheter i att musicera i ensemble i olika stilar på en hög nivå. fördjupade kunskaper om olika orkesterbesättningar
o goda kunskaper i ämnesmetodik för orkesterledning

Kursens innehåll



2t2

. ensemblespel

. plankning

. notation

. repetitionsteknik och genrekunskap

. ensembleledning

. praktisk instrumentkännedom på trummor, bas eller familjeinstrument

. fördjupad dirigeringsteknik
o fortsatt utveckling av kroppsspråket som musikaliskt verktyg
. dirigering av kompositioner/arrangemang
. musicerande i olika typer av ensembler
. metodiska verktyg i repetitionsarbetet
o ämnesprofilerande seminarier

Kursens genomförande

Undervisningen bedrivs i form av seminarier, ensemblespel och grupplektioner

Gästlärare kan förekomma.

Kursens examination

Examineras fortlöpande och vid särskilda redovisningstillfällen samt konserter

Betyg

Betygsska lan omfatta r betygsg raderna U nderkänd, God kä nd.

För betyget Godkänd på kursen ska den studerande ha uppnått målen för varje ämne

Förkunskapsl¡cav

Antagen till ämneslärarprogrammet i musik.

Övrigt

Kursvärdering

Kursen utvärderas formativt och/eller summativt vid kursens slut. Övergripande frågor

kring må1, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala.
protòkoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen

tillhanda och resultatet av utvärderingen skall vara tillgänglig för studenter.

Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års

kurs.

Litteratur

Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan)



UKÄ's Utvärderíng av ämneslärarutbildníngar
UKÄ kommer att efterfråga en självvärdering med flera olika delar. En del är gemensam för
ämneslärarutbildning vid Lunds Universitet (del 1)
och en del (del 2) är specifik för undervisningsämnet dvs musikämnet på Mhm.
Del L fokuserar på utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och del 2 fokuserar på ämnes - och
ämnesdidaktiska studier. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)kan beskrivas under båda
delarna eftersom den ska vara förlagd inom relevant verksamhet och ämne
Del 1 ska inte överstiga 20 sidor och del 2 ska inte överstiga 15 sidor, om en inriktning
omfattas. Hur många del 2 ett lärosäte skriver beror på antalet undervisningsämnen
som utvärderingen omfattar på det aktuella lärosätet,vid LU är det Musik, Matematik och
Engelska som ska utvärderas.

Tidplan för utvärderinosprocessen
+ 26 september 2019, upptaktsmöte med lärosätena
+ 1 ncvember 2018, uppladdning av självständiga arbeten
+. 6 december 2018, inlämning av självvärderingen
+ Maj 2019, intervjuer med lärosätesrepresentanter
+ Månadsskiftet augusti/september 2019, delning av yttranden,
+ Månadsskiftet oktober/november 2Tlg,beslut

Bilaga 2 - urval av mål för påseende Amnesrärarexamen

Kunskap och förståelse

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete gymnasieskolan ska studenten - visa
sådana ämneskunskaper som krävs ftir yrkesutöuning.n, inbegripet såväl

brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt ftirdjupade kunskaper
inom vissa delar av detta område och ftirdjupad insikt i aktuellt fo-rsknings- och
utvecklingsarbete (självvärderingen del 2).

Visa ftirdjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet och dess betydelse ftir yrkesutövningen (självvärdering ael tj.-
Färdighet och förmåga

Visa ftirdjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och
reflektera över egna och andras erfarenhËter samt relevanta forsÈningsresultat ftir att
därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskaf,sutvecklingen
inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik (självvärdering del ì och 2).
Visa ftirmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som
krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser
och íÌir den verksamhet iövrigt som utbildningen avser (självvärdering dei2).
visa ftirmåga att självständigt och tillsammans med andrã planera, genomftira,

utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i

a



syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling (självvärdering del 1

och 2)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Visa ftjrmå ga atti det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga,

samhälleligã och etiskà urpékie. med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i

synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventioneno samt en hållbar utveckling
(självvärdering del 1).

MHM : Förslag till beslut:
Processen på ML leds av utbildningschefen som ansvarar för självvärderingen med hjälp av

lärare som bistår med skrivande och korrekturläsning av ML's delar. Lärarna inom UVK

kommer att bistå med skrivandet av del 1 där Anna Houmann får det övergripande ansvaret'

Del 2 kommer att skrivas med inkallade ämnesexperter och Utbildningschef'

Utbildningschefen har ansvaret för hela självvärderingen och synkroniseringen med

äm neslä ra rutbild ningen i Lu nd. lnga speciella arbetsgrupper tillsätts.
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Till
gästande lärare, dirigenter
och füreläsare

LuNns
UNIVERSITET

Ann-Charlotte Carlén
Rektor

Välkommen till Musikhögskolan i Malmö!

Musikhögskolan i Malmö

Musikhögskolan i Malmö tillhör den Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Vid Mu-

sikhögskolan utbildas musiker, kyrkomusiker och musiklärare. Dessutom ges forskarutbild-

ning i musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik, samt fristående kurser. Musikhög-

skolan samverkar med det omgivande musik- och kultursamhället, bland annat genom att år-

ligen ge ca200 konserter i Öresundsregionen. Musikhögskolan är en relativt stor arbetsplats

med ca 200 anställda och 800 studerande.

Konstnärliga fakulteten

Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och innehål-

ler Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten
finns kandidat-, magister- och masterprogram inom fri konst, musik och teater samt lärarut-

bildning i musik och ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbild-
ning och forskning på det konstnärlig området och inom musikpedagogik'

Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta

lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och

Malmö.

Vürdegrand

Verksamheten ska värna demokrati,legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas

lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättig-

heter.

Jämställdhet och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Vär-

deringar som också kännetecknar Lunds universitet och Musikhögskolan är kritiskt och re-

flekterande perspektiv, saklighet, opartiskhet, nyfikenhet, engagemang, medmänsklighet och

humor.

Lunds universitets vision

Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors

villkor.

Posfadress Box 8203, 200 4l Malmö lesöksadress Ystadvägen 25, Malmö Tetefon 040-32 54 50, 046-222 00 00 E-posf info@mhm.lu.se

Webbadress www.mhm. lu.se



Praktisk information
På Medarbetarwebben vid Lunds universitet finns praktisk information. Gå gärna in och läs
på nedanstående länk

httPs://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/nyanstalld-vid-lunds-universitet

Löneutbetølning, uthetølande bank

Om du har ett foretag och önskar fakturerar ditt avtalade arvode, så skickar du fakturan till
den person som har anlitat dig.

Om du inte fäkturerar eller har bankkonto hos Nordea, så måste du själv skicka in ett överfö-
ringsuppdrag till Nordea så att du får din lön utbetald till rätt bank.

Pøsserkort

När ciu kommer titi Musikhögskolan kan du få ett passerkort så att du kommer in i lokalerna.
Detta kort får du i Musikhögskolans reception..

Frågor

Har du frågor infor ditt gästbesök så kontakta den person som anlitat dig.

Välkommen!

Ann-Charlotte Carlén
Rektor Musikhögskolan i Malmö
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MALMÖ
ACADEMY
OF MUSIC

Reg. no

To
visiting teachers, conductors
and lecturers

U NIVERSITY

Ann-Charlotte Carlén
Rector

Welcome to the Malmö Academy of Music!

Malmö Academy of Music

The Malmö Academy of Music belongs to The Faculty of Fine and Performing
Arts at Lund University. The Academy educates musicians, composers, organists

and music teachers and offers a doctorate programme in Music Education and in
Music. The Academy includes 800 students and 200 employees. The Academy has

an extensive contact network with the wider music and cultural scenes and schools

This includes close contact with both concert venues and various institutions and

organisations. Two hundred concerts are produced every year.

The Faculty of Fine and Performing Arts

The Faculty of Fine and Performing Arts is one of eight faculties within Lund
University and includes Malmö Art Academy, Malmö Academy of Music, Malmö
Theatre Academy and Inter Arts Center. The Faculty of Fine and Performing Arts
offers Bachelor and Master programmes in visual art, music and drama, music

teacher programme, and various courses of different extent. The Faculty also runs

third cycle (postgraduate) studies and research in the artistic field and Music
Education.

Lund University

Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world's
top 100 universities. The University has 40 000 students andT 400 staff based in
Lund, Helsingborg and Malmö.

Core vølues

The organisation is to safeguard democracy, legality, impartiality, freedom of
opinion, respect for the equal value of all human beings, efficiency and service as

well as democratic principles and human rights and freedoms. Gender equality and

diversity are fundamental principles in every part of our organisation.

Further values characterise Lund University and have done so for a long time: a

critical and reflective perspective, objectivity, nonpartisanship, curiosity,
engagement, compassion and humour.

Vision

A world-class university that works to understand, explain and improve our workl
and the human condition.

Posfa/addressxxxx Vlslflngaddressxxxx Telephone +46xxxx, +46462220000 Fax+46xxxx
E-mail xxxx [4/ebsrTe xxxx
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Practical information
On Staff Pages on the internal website for Lund University you will find practical
information. Please read the link below
https : //www.staff .lu.se/empl oyment/salary-and-benefi ts

Sølary pøyment, paying bank
Your salary is usually paid on the 25th of every month. you are responsible for
providing your account details to the bank paying out the salaries, namely Nordea.

If you have a company and wish to invoice your agreed fee, you send the invoice to
the person you have been in contact with. If you do not invoice or have a bank
account at Nordea, you must submit a transfer assignment to Nordea yourself, so
that your salary will be paid to the correct bank.

Passes
When you reach the Malmö Academy of Music, you can get a key card for
entering the doors at the Academy. This card is available at the reception.

Questions
If you have any questions don't hesitate to contact the person you have been in
contact with.

Welcome!
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Ann-Charlotte Carlén
Rector Malmö Academy of Music




