
 INST ITUT IONS STYRELS EN  

Kallelse  
Musikhögskolans institutionsstyrelse kallas till styrelsemöte onsdag 24 oktober 2018 kl. 
15.00 – 17.30 i X209. 

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

Kallelsen med bilagor finns digitalt att ladda ned via LU-Box: 
https://lu.box.com/s/64yi52gq3y1rwh4jsp8e6m5zw60z0her 

Kallelser och protokoll finns även på www.mhm.lu.se.  

Vid eventuellt förhinder kontaktar ordinarie ledamot suppleant i god tid. 

Astrid Byrman – mötessekreterare 

Nr 
§ 

Ärende, föredragande, bilagor Förslag till beslut 

1 Mötets öppnande. 

2 Justeringsperson. 

3 Fastställande av dagordning. 

4 MEDDELANDEN/INFORMATION 

a) Information från prefekten

b) Universitetsekonomi – från regeringsbeslut
till utbildning

a) Information.

b) Information.

5 PROTOKOLL 
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll
2018-09-19, bilaga 5 a.

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

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

6 Ärende 1: 
Välkomstbrev till gästlärare på svenska och 
engelska  

Förslag till beslut:  
Att skicka ut välkomstbrev till gästande lärare 
enligt bilaga 6 a och 6 b. 

KALLELSE 
2018-10-16 

STYR 2018/1611

https://lu.box.com/s/64yi52gq3y1rwh4jsp8e6m5zw60z0her
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Nr 
§ 

Ärende, bilagor Föredragande, förslag till beslut 
 

  

 2 

7 Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling 
 

 
 

8 Övriga ärenden.  
 

 

9 Kommande möten 5 december och 19 december, 
15.00-17.30 

 

 
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  
Studeranderepresentant, vakant 
Studeranderepresentant, vakant 
 
Suppleanter 
Mats Edén, lärare 
Anders Hallbäck, lärare 
Hans Hellsten, lärare 

 
 
Mikael Olofsson, TA-personal 
Övriga 
Håkan Andersson  
Lars Andersson  
Joakim Barfalk  
Annette Bennvid 
Erik Berndalen 
Astrid Byrman 
Anna Cronberg  
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 
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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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-09-19

MUSIKHOCSKoLAN IMALMO
Lunds universitet

I N S T I TU T I ON S ST Y RELS EN

Närvarande ledamöter
Ann-Charlotte Carlén
Conny Antonov
Maria Becker Gruvstedt
Lena Ekman Frisk
Magnus Lindén
Ä.se Lugnér
Adriana Di Lorenzo Tillborg
Karin Johansson
Bj örn-Tryggve Johansson

Ovriga närvarande:
StaffanStorm,$4b
Annette Bennvid, $ 4c
Astrid Byrman

Frånvarande:
Malin Kurtz
Studeranderepresentant
Studeranderepre sentant

Föredragande, prodekan
Föredragande, ekonom
Sekreterare

TA-personal

Rektor
Làrare
Lârare
L'árare
Lärare
TA-personal
Doktorand
Lärarc
Lärare

1

Nr
$

Arende, bilagor Föredragande, beslut

I Mötets öppnande Ordforande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2 Justeringsperson Till justeringsperson utsågs Lena Ekman Frisk.

a
J Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes efter ett tillägg under $ 8

Jämlikhet.
4 MEDDELANDEN/IN FORMATION

a) Lokalfrågor. a) Ordftirande informerade om att en projektledare flor
samlokaliseringen har anställts, som jobbar 50 %. 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 ñrfrågningar till privata fastighetsägare om vilka
möjligheter som finns, och fått 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 att påverka lo-
kalprogrammet. Möjlighet finns eventuellt att samar-
beta med andra aktörer och hyra in sig i speciallokaler.



LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
Institutionsstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-09-19

2

Nr
$

Ärende, bilagor Föredragande, beslut

b) Information från Utbildningsnämnd och
fakultetskansli.

c) Tertialbokslutjanuari - augusti 2018 och
prognos fÌir helår 2018.
Bilaga4c

d) Utlysning inom konstnärlig forskning i
musik.

e) Utlysning av tjänst som utbildningschef
vid Musikhögskolan.

b) Staffan Storm informerade från Utbildningsnämn-
den vid LU. LU undersöker ett system for 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 fürfrågningar att gå ut
till institutionerna inftir en upphandling. Det finns en
arbetsgrupp lor lärplattformar på MHM som bör få be-
svara en sådan ftirfrågan.

Rättighetslistan for studentema är under revision efter
att ha varit ute på remiss på institutionerna. Preliminärt
l-. -. . l i I ------- --- :l q----t-:Â-r n -t-1--- --:l r r t C--L-L.:ll-,-ugstut" KUllltttcl' vru alssKlllct. t\gKtul vlu LU raslstailgl
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-
Iera LU.

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

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

c) Annette Bennvid presenterar siffrorna ftir tertialboks-
lutet. Prognosen för hela âret är att intäktema blir högre
änväntat, men även kostnaderna. Preliminärt blir resul-
tatet 46 tkr lägre än budgeterat.

d) Musikhögskolan kommer att utannonsera en profes-
sorstjänst i konstnärlig forskning i musik pä75% dât

nuvarande ämnesansvarige kommer att avsluta sin an-

ställning. Utlysningen kommer att ske internationellt.
Lärarfürslagsnämnden (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 rekryte-
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.



LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
Institutionsstyrel sen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20r8-09-19

õ
J

Nr
$

Ãrende, bilagor Föredragande, beslut

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

b) Protokoll från Utbildningsnämnden
Mu/Ky 2018-06-05, bilaga 5 b.

c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML
201 8-06-04, bilaga 5 c.

d) Protoko I I från Konstnärl i ga fakultetsstyre l-
sen 20 I 8-05 -23, bilaga 5 d.

a) Lades till handlingarna.

b) Lades till handlingarna.

c) Lades till handlingarna.

d) Lades till handlingarna.

6 Ärende l:
Skrivelse från studenter på musikerprogram-
met, inriktning symfoniorkesterinstrument
vid Musikhögskolan i Malmö.
Bilagaí a

Studenterna Ellen Löfgren och Sara Terzic fi)redrog
ärendet. Genom studenternas ftirslag och diskussion i
styrelsen beslutades ñljande:

- Nämnden for jämställdhet, likabehandling och mång-
fald fortsatter sitt arbete enligt den uppdragsbeskriv-
ning som Institutionsstyrelsen beslutat 20 I 8091 9.

- Studentrepresentation finns med i orkesterrådet som
planerar orkesterprojektens konsertprogram.

- Prefekten uppdras att formulera ett förslag till ett väl-
komstbrev, skrivet på svenska och engelska, till gäs-

tande lärare och dirigenter. Förslaget presenteras för
Institutionsstyrelsen. Brevet ska innehålla allmän in-
formation infìir gästlärarbesöket samt en sammanfatt-
ning av Lunds universitets/Konstnärliga fakultetens
värdegrund.

- Projektledare och producent samlar orkestern infür
kommande orkesterveckor och informerar om projekt
som ska genomfloras. I anslutning till det informeras
om värdegrunds- och j ämställdhetsfrågor.

- 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 händelser som uppfattats som kränkande.

7 Ärende 2:

Förslag till inrättande av Nämnden flor jäm-
ställdhet, likabehandling och mångfald vid
Musikhöeskolan i Malmö.

Institutionsstyrelsen gick igenom fi)rslag till beslut och
gjorde en rad ändringar. Styrelsen poängterade att det är



LUNDS UNIVERSTTET
Musikhögskolan i Malmö
Institutionsstyrel sen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-09-19

4

Nr
$

Ärende, bilagor Föredragande, beslut

Vid protokollet Justerat

#h^lt "ø,"/4rá/^-
Astrid Byrman Ann-Charlotte Carlén Lena Ekman Frisk

Bilaga7 a viktigt att nämnden representerar MHM:s olika verk-
samheter och att nämnden inte tar på sig ett für stort
uppdrag som blir for omfaffande och betungande ft)r le-
damöterna. Styrelsen tog beslut efter ett antal ändringar.
Se beslutsbilaga.

8 JämlikhelArbetsmi lj ö/Hållbar utveckling Det finns numera en kvinnoorkester med medlemmar
från Musikhögskolan som informationsavdelningen
skulle kunna synliggöra på hemsidan.

9 Övriga ärenden

10 Kommande möten: 24 oktober (flytt från 7 no-
vember), 5 december och l9 december, 15.00-
17.30.



Bil+ga 4 c

I nstitutionsstyrelsen 2018-09-19

Tertia lboksl ut och helårsprognos

År 2018

Myndighetskapital lB 2018

Beräknat myndighetskapital UB 2018

Avvikelse
prognos /

budget

342

816

118

0

7 276

181

0

-1 503

0

0

0

-7 322

-46

Tkr
-5 754
-6273

MUSIKHöGSKOLAN IMALMö
UTFALL (tkr)

jan-aug
PROGNOS (tkr)

helår

BUDGET (tkr)
hetår

lntiikter:

Statsa nslag

Bidrag

Övriga intäkter

Nettoperiodisering

72 493

L 422

188

45

109 08L

1 669

455

964

L08 739

8s3

337

964

Summa intäkter: 74 t47 Itzt69 110 893

Kostnoder:

Persona I kostnader

Löpa nde semesterkostnad

Driftskostnader

Avskrivn i ngskostna der

Loka I kostnader

lndirekta kostnader, 2 nivåer

43 432

-1,4

5 552

841

10 604

r_3 808

64 803

0

LO 072

r267

L5 836

20 7LO

64 984

0

8 569

L267

1s 836

207L0

Summa kostnader: 74222 tLz688 111 366

RESULTAT: -75 -519 -473
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Beslut i Institutionsstyrelsen
vid Musikhögskolan i Malmö,
Konstnärliga fakulteten,
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 uppmärksammades av nàgra studenter i orkestem som kränkande. Det
handlade dels om att orkestern 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 stycket presenterades vid den fürsta konserten.

Diskussioner uppstod efter den fürsta konserten, före den andra konserten, och åtgärder
vidtogs av producent, projektledare och utbildningschef där styckets titel ändrades i
programmet. Vidare fördes samtal med konferenciern inför 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 händelser 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 framforde sina synpunkter och förslag på åtgärder med nya rutiner inför
framtiden diskuterades. En av dessa var att det bör finnas med studentrepresentation i
programrådet som planerar symfoniorkesterns program. Direkt efter mötet med student-
gruppen informerades Institutionsstyrelsen av prefekten om mötet och diskussionen som
varit sammadag,30 maj 2018.

Studentgruppen berättade att de önskade lyftafråryan 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. Brevet har gåtts
igenom av producent, utbildningschefoch prefekt som konstaterat att det endast är 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 2018.

Efter orkesterveckan i maj har fakulteten genom prodekan hört av sig till förlaget och
reforerat till den diskussion som varit vid Musikhögskolan gällande Ililding 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 ftir jämställdhet, likabehandling och mångfald

I samband med att Musikhögskolans Jämgrupp nu får ett tydligare uppdrag och byter
namn till Namnden far jamsñlldhet, likabehandling och mångþld, finns 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 ftir jämställdhet och likabe-
handling.

Nämndenþr jdmstcilldhet, lÌkabehandling och mångþld ska arbeta aktivt för en inklu-
derande arbetsmiljö for både anställda och studenter. Nämnden har i uppdrag, utifrån ett
intersektionelltlperspektiv, att utveckla, uppdatera, informera och sprida institutionens
strategiska och iångsiktiga arbete meci jämstäiidhet och likabehandiing samt verka för
ömsesidig tolerans och respekt. Vidare ligger det i nämndens uppdragatt hålla sig in-
formerad och uppdaterad gällande det jämställdhets-, likabehandlings-, och mångfalds-
arbete som pågår på fakultets- och universitetsnivå.

Beslut

Nämnden ftir jämställdhet, likabehandling och mångfald fortsåitter sitt arbete en-
ligt den rrppdragsheskrivning som Tnstilutionsstyrelsen hesh¡taf 20180919.

Studentrepresentation finns med i orkesterrådet som planerar orkesterprojektens
konsertprogram.

Prefekten uppdras att formulera ett fürslag till ett välkomstbrev, skrivet på
svenska och engelska, till gästande lärare och dirigenter. Förslaget presenteras

für Institutionsstyrelsen. Brevet ska innehålla allmän information inför gäst-

lärarbesöket samt sammanfattningen av Lunds universitetsÆ(onstnärliga fakulte-
tens värdegrund. Denna sammanfattning lyder

Lunds uníversitet ingår i en vcirldsvid universitetsgemenskap och står bakom de grundlciggande
vdrderingar som europeiskø universitet har enats kring i Magna Chartq Universitatum. Hcir

fastslås vikten av autonomi och akqdemiskfrihet. Universiteten ska ståfriafrån påtryckningar

från omvcirlden ochforsvarø utbildningens ochþrskningens frihet, integritet och kvalitet.

Vr)rdegrunden c)r ocl<såförankrad i de lagar som en svensk, støtlig myndighet skafölja. Verk-
samheten ska vcirna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för øllas lika
vcirde, effektivitet och service samt demokrøtiska principer och mcinskligafri- och rcittigheter.
Jdmsølldhet och mångfald cir grundlciggande principer för alla delar qv vår verksamhet.

Andra vdrderingar som kcinnetecknar Lunds universitet och har gjort så under lång tid cir kri-
t i s kt o c h r efl e kt er an d e p er s p e kt iv, s a kl i g he t, o p ar t i s kh et, rryfi ke n het, e ng ag em qng,

m e dm cins kl ighet o c h hum or.

1 
Begreppet ¡ntersekt¡onol¡tet or ett vetenskapligt begrepp som syftor till att syntiggörq maktrelqtioner

baserode på etnicitet, kön, klass, sexuell ldggning, religion, ålder och funkt¡onal¡tet.



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

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 finns, ske vid håindelser som uppfattats som kränkande.



bilo.tla Tq

LuNos

MUSIK-
H0csroLAN
r ueruö

2018-09-19

Beslut i Institutionsstyrelsen vid
Musikhögskolan i Malmö,
Konstnärliga fakulteten,
Lunds universitet

Uppdragsbeskrivnin g för Nämnden ftir j ämställdhet, likabehandling och

mångfald vid Musikhögskolan i Malmö.

Bakgrund

Musikhögskolans Jdmgrupp byter namn till Namnden ftr jdmstrilldhet, likabehandling och
mångfald. Nlimnden arbetar proaktivt med jämställdhets-, likabehandlings- och
mångfaldsfrågor som är relevanta ftjr institutionen. Nämnden är på samma sätt som
Miljönämnden underställd Institutionsstyrelsen och konstituerar sig så ltinge 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 ftirjämställdhet och
likabehandling.

Utgångspunkt ftir nämndens arbete är också den Konstnrirliga fakultetens värdegrund.

Verlrsamheten ska vrirna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas likn vcirde, effektivitet och
service samt demokratiska principer och mcinskligafrí- och rcittígheter. Jömstr)lldhet och mångfald ar grundldggande
principer /ör alla delar av vår verkamhet. Andra vcirderingar som kcinnetecknar Lunds universitet och har gjort så under
lång tid cir kritiskt och reflekterande perspektiv, saklighet, opartiskhet, nyfikenhet, engagemang, medmrinsklighet och humor

Ur Konstnärliga fakultetens strategiska plan 20 18-2022

Nämndens uppdrag

Nämnden ska arbeta aktivt ft)r en inkluderande arbetsmiljö ftir både anställda och studenter.
NÈimnden har i uppdrag, utifrån ett intersektionelltr perspektiv, att utveckla, uppdatera,
informera och sprida institutionens strategiska och långsiktiga arbete med jämställdhet och
likabehandling, samt verka für 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.

1 
Begreppet ¡ntersekt¡onol¡tet or ett vetenskoptigt begrepp som syftar till ott syntiggöra mqktrelotioner baserode

på etnicitet, kön, klsss, sexuell löggning, religion, ålder och funktionalitet.

UNIVERSITET

t



Nämndens arbetsuppgifter

Nämnden
- håller regelbundna möten,

skickar ut kallelse med dagordning till ledamöter, skriver protokoll, publicerar dessa
på Musikhögskolans interna webbsida samt skickar protokoll till
utbildningsnåimnderna och till Institutionsstyrelsen,

sprider information om det interna och externa arbetet med jämställdhets-,
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, programråd och
nämncier samt stucientkåren vici Musiichögskoian i Maimö,

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

uppmärksammar och lyfter fram olika perspektiv på jämställdhet. likabehandling och
mångfald i det offentliga rummet på institutionen genom att t ex tillhandahålla
inspirationsmaterial, lagtexter, policydokument och handlingsplaner.

Nämndens sammansättning

Nåimnden 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-2LärareML
I-2Lärarc MU/KY
1-2 TA-personal
ev. 1 skyddsombud

2-4 studentrepresentanter (ML/MUKY)
I doktorand
1 ledningsfunktion (ML/MUKY)

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

Ledamöterna deltar i nämndens arbete under ett läsår med möjlighet till förlängning
ytterligare ett läsår. 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 ordlorande
och sekreterare ur nämnden av nämndens ledamöter och dessa har sina funktioner i nämnden

2



på samma sätt som nämndens övriga ledamöter; ett år med möjlighet till ftirlåingning
ytterligare ett läsår. Att ingå i nämnden bygger på frivillighet. Inga val ftirrättas.

Ersättning ftir nåimndens arbete sker ftir l?irare och personal på samma sätt som vid arbete i
andra styrelser/nämnder (IS och UN). Doktorander ersätts med timmar pä liknande sätt.
Studenter ersätts inte.

3



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-09-05

I

MUSIKHOcSKoLAN IMALMo
Lunds universitet
Musiker- och kyrkomusikerutbifdningarnas
utbiLdningsnämnd

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

Övriga närvarande:
Berth Lideberg
Astrid Byrman

Frånvarande:
Fredrik Hagerberg
William Reis

Ordftirande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Utbildningschef
Sekreterare

Studeranderepresentant
Studeranderepresentant

Nr
e

Ärende, bilagor Föredragande, beslut

I Mötets öppnande Ordforande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2 Justeringsperson. Till justeringsperson utsågs Ann-Soflr Härstedt.

3 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs

4 Föregående protokoll Musiker- och kyrkomu-
sikerutbildningarnas utbildningsnämnd.
https ://www. mhm. lu.se/s i-
tes/mhm. lu.se/fi les/proto-
koll ¡-rn muky 180605.pdf

Protokollet lades till handlingarna.

5 Föregående protokoll Institutionsstyrelsen Inget protokoll fanns tillgängligt på skolans hemsida.

6 Ärende l:
Programutb ud 20 I 9 12020

Bilaga 6

UN beslutar enligt forslag, bilaga 6. KAMUS MUSÄ,
(Master/Musikdramatik) samt KAMUS KOFI (Mas-
terlKomposition - Filmmusik) hålles vilande under läså-
ret 19120. Övriga program kommer attvaraöppna für stu-
diestart HT 2019.

Diskussion om möjligheten att istället för en ny program-
inriktning kunna erbjuda fristående kurser med specifik
genreinriktning på avancerad nivå. UN föreslår att en ar-
betsgrupp for att diskutera idéer till nya kursinriktningar
tillsätts och delegerar fortsatt arbete till ordfürande.

https://www.mhm.lu.se/sites/mhm.lu.se/files/protokoll_un_muky_180605.pdf


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

I ftirslaget står felaktigt kursnamn. Kursen heter Barn-
och ungdomskörmetodik. IIN fattar ftir övrigt beslut en-
ligt ñrslaget i bilaga 7.

8 Information/meddelanden/diskuss ion.

- Mötestider och beredning

- Betygsskala på MUKY samt tidplan ft)r ge-

nomförande
Bilaga 8 a

- Statistik över sökande till fristående kurser
HTIS
Bilaga I b

Höstterminen är mötena kl. 15.15: l0/10, 28lll,18/12.
Beredningsmötena är vanligtvis l0 dagar füre mötet.

Beslutades per Capsulam, 180613, bilaga I a

Den nya tregradiga betygsskalan kan användas für kurser
tidigast från och med vårterminen 2019. Deadline flor

ändringen av kursplanerna ftir att allt ska vara på plats till
vårterminen 2019 är I oktober 2018.

Astrid Byrman presenterar statistiken över sökande och
antagnatill höstterminens fristående kurser i bilaga 8 b.

Astrid ffir i uppdrag att tillsammans med musiklärarut-
bildningen och infoenheten se över hur fristående kurser
kan bli synligare på hemsidan.

9 Jäml ikhet och arbetsmilj öfi'ågor Inga ärenden.

10 Studeranderepresentanten informerar Inga representant närvarade.

l1 Övriga ärenden. Inga ärenden.

Nr
a

Arende, bilagor Beslut, ft)redragande

Vid protokollet Justerat

/Èi'd a, d{
Astrid Byrman Ann-Sofi
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Barn- och ungdomskörledning

Ny kurskod MUHF62

Fastställande

2018-xx-xx

Under rubriken Kursens innehåll är momentet Dirigeringsträning borttaget från denna
ku lan 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 (a-19 år) vad beträffar

barnröstens funktion, omfång, stämlägen, målbrott
sångövningar av enklare slag

solmisation
repertoar av skilda svårighetsgrader för olika besättningar och stämlägen

svensk och utländsk repertoar
instuderingsmetod ik

improvisations-, rörelse- och rytmikövningar

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 ungdomskörverksamhet, 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 examinationstillfällen: omexamination av kurs eller delkurs skall erbjudas

i nära anslutning till den ordinarie examinationen, med samma krav. Efter två underkända

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

exam inator. Antalet exa minationstillfä llen begrä nsas till fem.

Cbligatoriska moment:
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 till styckets

kvaliteter
Aktivt deltagande i didaktiska samtal i samband med redovisningar.
Enskild eller parvis 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

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Litteratur och övriga läromedel

Fagius, Gunnel & Larsson, Eva-Katharina (red.) (2016). Barn i kör: idéer och metoder för
barnkörledare. Göteborg: Bo Ejeby förlag (2:a upplagan)

Fagius, Gunnel (red.) (2007). Born och sång: om rösten, sångerno och vagen dit. Lund

Studentlitteratu r

Diverse körmusik



Betygsfrågan MUKY Beslut UN Mu/Ky

ßilaqa 8 q

2018-06-13

Praktisk
im provisationsteori

Dirigering

Examensarbete
-klingande
-reflekterande

Musik som yrke

Piano (ll)

MOS

Satslära

Gehör

Projekt

Ensemble/kammarmusik

lnstudering o interpretat.

lnstru menta lstudier/så ng

Kurs

Ny kurs, uppdelad itvå delar
(klingande/reflekerande)
samt på två terminer på

Kandidat och tre terminer på

Master.

U-G

U-G

U-G-VG

U-G-VG

U-G.VG

U-G

U-G

U-G -VG

U-G-VG

Klassisk/tidie musik

U-G

U-G

U.G-VG

U-G.VG

U-G-VG

U-G

U-G-VG
I nkl I nstrumentation och
Elektroakustisk musik

Komposition/arr

U-G

U-G

U-G

U-G

U-G

U-G

U-G

U-G

U.G

JazzlVämu/lnd¡vid st

U-G-VG

U-G

U-G-VG

U-G-VG

U-G-VG

U-G

U-G-VG Orgel/Piano/Sång

KY

U-G-VG sista terminen,
innan dess U-G (ny, jfrt
med tidigare)

U-G (ny, jfrt med det
gamla)

Kommentar



bilay sb

Lärare

Marcus Petersson

Carl-Magnus Trygg

Rolf Martinsson

Hedvig Jalhed

Per-lngvar Reuter

H

Sökande Varav Antagna Antagna inkl
1714 prio 1-3 6/8 SA

MUHB24

MUH826

MUHB28

MUHB45

MUH851.

Externa sa

Blekinge lnte ational Brass Academy (BIBA)

Nordiska u omsorkestern
7,5

7,5

7,5

7,5

30

33
Mästarklass -

The Art Song

Programförb.

position

orkshop
4

7

Kurskod Benämn

MUHN89

MUHC88

MUHN86

MUHN84

MUHN94

MUHN95

MUHN91

MUHN1.5

MUHN48

MUHN49

MUHC59

MUHC51

MUHC66

MUHB2O

MUHC78

MUHCSOI
MUHC84

MUHBTO

MUH866

OperaimprovI
Svensk kamm

Musikdramat

Svensk kamrr

Komposition,

Kammarmusi

Kammarmusi

Fördiupnings

Fördiupnines

Fördjupnings

Sångmetodik

Svensk kamn

Singer-Songu

Orgelkunskap

Nordisk Orke

Elektroakusti

Biinstrument

Barockinteprr

Barockinteprr

rrmusik, steg lll

sation

rrmusik, steg ll

k: anal historia

Arrangering och Musikteori - med metodisk inriktning

: från barocken ll

r från barocken

,urs i musikteori: Kontrapunkt/Bach

,urs i musikteori: Kontrapunkt - Palestrina

,urs i musikteori: lnstrumentation

- inriktning kyrkomusik

rrmusik

riter
, grundkurs

k musik

terakademi

riola - för violinister

tatíon för sångare och instrumentalister, steg 2

tation för sångare och instrumentalister

Sara Wilén

Tomas Löndahl

Staffan Storm

Rolf Martinsson

Cecilia Kjelldén

Cecilia Kjelldén

B-T Johansson

B-T Johansson

B-T Johansson

Ann-Sofi Härstedt

Tomas Löndahl

Anders Hallbäck

Anders Johnsson

Erik Bergquist

Kent Olofsson

Henrik Frendin

Peter Spissky

Peter Spissky

7,5I
7,5

8

30

7,5

7,5

8

7,5

7,5

6

7,5

30

7,5

7,5I
4

7,5

7,5

7,5

7
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7

6
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4

6

69

13

37

22

10

8

18

I 4

1

2

8

1

5

6

6

7

0

3

46

7

35

6

7

7

t7

0

3

L
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3
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6

3

3

4

t
2

8

5

23

4I
4

6
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0

7

4
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3

4

7

2

3

4

2

2

8

7

I 6

4

6
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Kurs i musik Sundsgården
16 t2

18
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Fastställande
 
Kursplanen är godkänd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen men ännu
ej fastställd.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i ämneslärarutbildningen i musik och ges termin 5 inom Ämne 2.  
Undervisningsspråk: 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 innehåll
 
Körsång, körledning och kördirigering, partiturspel, form- och strukturanalys,
arrangering av körmusik för olika besättningar, ämnesmetodik för kör, körseminarier,
konsertprojekt, VFU. 

 

 

Kursens genomförande

Konstnärliga fakulteten

LAMG53, Körledning, kördirigering 3:1, 30 högskolepoäng
Choral Leading / Conducting 3:1, 30 credits

Grundnivå / First Cycle



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 varaktig
funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en
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 bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

 

Förkunskapskrav
 
Antagen till ämneslärarprogrammet 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 mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala.
Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkurs utvärderingar förs vidare till
bokslutet. Ansvaret för att utvärdering kommer till stånd ligger hos undervisande
lärare. Erfarenheter och synpunkter frånutvärderingen ska beaktas och följas upp i
nästa års delkurs. 

32/



Prov/moment för kursen LAMG53, Körledning, kördirigering 3:1
 

Gäller från H18

 
1801   Arrangemang för blandad kör, 4,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1802   Partiturspel blandad kör med fyra notsystem, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1803   Form och Strukturanalys, 4,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1804   Kördirigering, 16,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

33/
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Fastställande
 
Kursplanen är granskad men ännu ej fastställd.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i ämneslärarutbildningen i musik och ges termin 7 inom Ämne 2. 
Ämnen: Orkesterledning, Orkesterdirigering, Seminarier/ Ämnesmetodik,
huvudinstrument, ensembleledning, PIK-instrument 
   
Undervisningsspråk: 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 
kunna föra fördjupade resonemang i musikaliska och pedagogiska diskussioner 
visa flexibilitet och kreativitet i valet av metod och strategi vid ensembleledning 
visa utmärkt förmåga att organisera och leda arbete med planering, repetitioner
och framförande i ensemble med hänsyn till deltagarnas utvecklingsnivå och med
särskilt fokus på nivå inom gymnasieskolans estetiska program 
ha tillägnat sig goda kunskaper i trummor, bas eller familjeinstrument 
fördjupade färdigheter i dirigeringsteknik 
färdigheter i att musicera i ensemble i olika stilar på en hög nivå 
fördjupade kunskaper om olika orkesterbesättningar 
goda kunskaper i ämnesmetodik för orkesterledning 

 

Kursens innehåll

Konstnärliga fakulteten

LAMH74, Ensemble och huvudinstrument, 30 högskolepoäng
Ensemble and Main Instrument, 30 credits

Grundnivå / First Cycle
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ensemblespel 
plankning 
notation 
repetitionsteknik och genrekunskap 
ensembleledning 
praktisk instrumentkännedom på trummor, bas eller familjeinstrument 
fördjupad dirigeringsteknik 
fortsatt utveckling av kroppsspråket som musikaliskt verktyg 
dirigering av kompositioner/arrangemang 
musicerande i olika typer av ensembler 
metodiska verktyg i repetitionsarbetet 
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
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För betyget Godkänd på kursen ska den studerande ha uppnått målen för varje ämne. 

 

Förkunskapskrav
 
Antagen till ämneslärarprogrammet i musik. 

 

Övrigt
 
Kursvärdering 
Kursen utvärderas formativt och/eller summativt vid kursens slut. Övergripande frågor
kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala.
Protokoll/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) 
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UKÄ´s	Utvärdering	av	ämneslärarutbildningar	
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	1	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 utvärderingsprocessen 

⇒ 26 september 2018, upptaktsmöte med lärosätena  
⇒ 1 november  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 2019, beslut 

	

Bilaga 2 – urval av mål för påseende Ämneslärarexamen  

Kunskap och förståelse  

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete gymnasieskolan ska studenten - visa 
sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl  

brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper 
inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete (självvärderingen del 2).  

Visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa 
forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen (självvärdering del 1).  

Färdighet och förmåga  

• 	Visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och 
reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att 
därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen 
inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik (självvärdering del 1 och 2).  

• 	Visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som 
krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser 
och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser (självvärdering del 2).  

• 	Visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, 
utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i 



syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling (självvärdering del 1 
och 2).  

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

Visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i 
synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, 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	
ämneslärarutbildningen	i	Lund.	Inga	speciella	arbetsgrupper	tillsätts.	
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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 ca 200 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.  

Värdegrund  

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. 
Andra värderingar som kännetecknar Lunds universitet och Musikhögskolan är kritiskt och 
reflekterande 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. 
 

15 oktober 2018  

Till  
gästande lärare, dirigenter 
och föreläsare  

  



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 

 
Löneutbetalning, utbetalande bank 

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

Om du inte fakturerar 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. 

 

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

 

Frågor 

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

	
	
	
	

Välkommen!  
 
Ann-Charlotte Carlén  
Rektor Musikhögskolan i Malmö 

			

	



  
 
 
 
 
 
 

  

Ann-Char lo t te  Car lén  
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 and 7 400 staff based in 
Lund, Helsingborg and Malmö.  

Core values 

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 world 
and the human condition.  

October 15, 2018 
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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/employment/salary-and-benefits 

 
Salary payment, 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!  
 
 
Ann-Charlotte Carlén  
Rector Malmö Academy of Music 
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