PROTOKOLL

201014
MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
Lunds universitet

Nämnden för Jämställdhet, Likabehandling och
Mångfald, JLM

NÄRVARANDE
Magnus Ericsson
Sara Engblom
Almaz Yebio
Pär Moberg
Anna Houmann
Sara Kowalski

Utbildningschef, ML
TA-representant, ML, dagens ordförande
Lärare, ML/MU dagens sekreterare
Lärare, ML/MU
Representant Ledningsgruppen för jämställdhet och
likabehandling vid LU
Student, ML

FRÅNVARANDE
Rebecka Lassbo
Anna Agrup
Mattias Frisk

TA-representant, MU/Ky
Student, ML
Lärare, ML

1.

Dagordning

Dagordningen fastställdes.

2.

Val av mötessekreterare

Almaz Yebio utsågs.

3. Val av Justeringsperson

Anna Houmann utsågs.

4.

Föregående protokoll

Lades till handlingarna

5.

Nästa mötesordförande

Almaz Yebio utsågs

6.

Nya ledamöter

Sara Kowalski, student i ML4, hälsades välkommen

7. Återkoppling workshop m Selma

Nämndens workshop med Selma Gusic är nu satt till
fredag 11/12 kl.13.OO-16.OO. Almaz har fortsatt kontakt
med Selma kring det praktiska och Liljeforssalen är bokad
för ändamålet - ett fysiskt möte!!

8.

Magnus funderar kring innehållet i Nämndens uppdrag dokumentet finns på hemsidan och hittas även enkelt i
kallelsen. Vad har vi gjort? Behöver vi flytta fokus? Samla
krafter? Vill vi skriva om något som står i uppdraget? Ta
bort något?

Vårt uppdrag/vårt fokus i relation
till skolans värdegrund
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Det är flera saker som vår nämnd hanterar när de dyker
upp - hur kan vi jobba mer proaktivt? Magnus föreslår att
vi som nämnd formulerar skolans värdegrund och lämnar
över det till ledningsgruppen. Något som kan stå på 1:a
sidan på hemsidan.
Vi läser nämndens uppdrag och aktivitetsplan ordentligt
inför nästa gång och diskuterar förslaget vidare.
9.

Utvärdering av föregående år

Diskussion som utmynnade i ett förslag om ettårshjul
som bygger på faktiska deadlines i skolans läsårsstruktur.
Sara.E gör ett utkast till nästa gång.

10. JLM-nyhetsbrev?

Diskussion kring om vi skulle gagnas av att ha ett
nyhetsbrev för att nå fler med info om vår existens.
Förslag om att vi ber att få en spot i det redan befintliga
nyhetsbrevet som går ut till alla på Mhm. Magnus kollar
detta. Sociala medier: Vilka är admin på fB/insta?

11. Om MHM-info på fler språk

Pär lyfte det han försökt lyfta på skolan i flera år,
nämligen att vi behöver få info om våra utbildningar
översatt till de största flykting-språken och nå fler
framtida musiker/musiklärare. Almaz tar upp detta med
prefekt.

12. Kringfrågor punkt 11.

Att kunna anta nyanlända på deras musikaliska meriter
kräver en förändring av hur de formella kraven ställs.
Precis som tex delar av vårdutbildningen lyckats med
detta för att möte att stort behov i arbetslivet och att
möta en redan existerande kompetens bland dem som
kommit hit, behöver musikutbildningarna se över samma
möjlighet. Detta är en fråga för ledningen att ta vidare
med LU/UKÄ.

13. Nästa möte

4/11 kl.15.00-16.00 via Zoom. Almaz mailar ut kallelse
med länk. Glöm inte att vi alla har tillgång till box och kan
inkomma med punkter!

14. Diskussionspunkter som kom upp
och som vi tar med oss till nästa
möte

a)En fundering kring nuvarande lokalers
tillgänglighet/trygghet kom upp.
Kanske något för JLM-nämnden att kika på inför vårt
arbete med kommande lokaler?
Vi kant.ex ta ett mötestillfälle att gå runt i skolan med
hela nämnden och fota/skriva ner
de saker som behöver översyn/extra kärlek. (AIYe)
b) JLMs hörna i foajen är tillfälligt flyttad i Corona-tider,
och återfinns nu utanför datasalen.
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Däremot finns inga av våra tavlor där och därmed ingen
info som vi vill lyfta fram.
Kika gärna när ni går förbi och fundera över om vi ska bo
in oss där, eller om vi vill göra något annat för att nå ut
med det vi har/kan/står för. (AIYe)
c) Önskvärt med en lathund för hur en ställer frågor
utifrån ett norm kritiskt perspektiv, ett frågebatteri, samt
riktlinjer för hur en ska tänka på när det kommer gäster
till MHM som ska vara med i workshops, frågestunder
etc. (MaFr)

Mötet avslutades.

