KALLELSE
2020-01-22

INSTITUTIONSSTYRELSEN

Kallelse
Musikhögskolans institutionsstyrelse kallas till styrelsemöte onsdag 29 januari 2020
kl. 15.00 – 17.30 i X209.
Mötet börjar med fika och fortsätter en kvart senare med själva mötet.
Kallelser och protokoll finns även på www.mhm.lu.se.
Vid eventuellt förhinder kontaktar ordinarie ledamot suppleant i god tid.
Ola Elleström – mötessekreterare
Nr
§
1

Ärende, föredragande, bilagor

2

Justeringsperson.

3

Fastställande av dagordning.

4

MEDDELANDEN/INFORMATION

5

Förslag till beslut

Mötets öppnande.

a) Information från prefekt, Ann-Charlotte
Carlén

a) Information

b) Bokslut 2019, Annette Bennvid

b) Information

c) Reflektioner från informationen från KIAkonsult vid IS 191218, bilaga 4a (ppt) + 4b

c) Information/diskussion

PROTOKOLL
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll
2019-12-18, bilaga 5a
b) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky
2019-12-17, bilaga 5b
c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML
2019-12-17, bilaga 5c
d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen
2019-12-11, bilaga 5d
e) Protokoll från forskarutbildningsnämnden.

Inget nytt protokoll

6

Ärende 1:
Rekrytering av ny prefekt till Musikhögskolan i Förslag till beslut: se bilaga 6a
Malmö, bilagor 6a + 6b

7

Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling,

8

Övriga ärenden

Eventuellt byte av mötesdatum från 3 juni till 2
Juni

9

Kommande möten

25 mars, 6 maj, 3 juni

2

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
Rebecka Lassbo, TA-personal
Fredrik Hagerberg,
studeranderepresentant
Sonja Spisska Enebjörn,
studeranderepresentant
Suppleanter
Mats Edén, lärare
Hans Hellsten, lärare
Elin Waileth Wikström,
lärare
Johan Antoni, TApersonal
Alexander Palmgren,
studeranderepresentant

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

Övriga, fortsättning
Lars Härstedt Salmonsson
Anders Johnsson
Berth Lideberg
Eva Lundgren
Anna Lyrevik
Pär Moberg
Musikhögskolan DM - Receptionen
Musikhögskolan i Malmö - Studentkåren
Anders Rydlöv
Eva Saether
Karin Savatovic Thomasson
Staffan Storm
Jenny Svensson
Ove Torstensson
Hamidullah Turab
Samuli Örnströmer
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Universitetledningens stab/
Utveckling/KIA-konsult

Bilaga 4b

Sammanfattning av uppdrag:
”Behovsanalys inför rekrytering av ny prefekt vid Musikhögskolan”
Sammanfattning och reflektion
Uppdraget att genomföra en behovsanalys inför rekrytering av ny prefekt vid
Musikhögskolan (MH) har resulterat i förslag till ett antal krav samt önskemål utöver
kraven, som man vill ställa på ny prefekt vid en rekrytering. Till stor del är krav och
önskemål baserade på de utmaningar man ser att ny ledning måste förhålla sig.
Behovsanalysen är baserad på intervjuer med medarbetare verksamma vid
Musikhögskolan.
De huvudsakliga kraven är att ny prefekt skall ha sin tyngdpunkt inom musiken, gärna själv
vara eller ha varit utövande musiker och ha erfarenhet av att leda organisationer i
Musikhögskolans storlek. Förståelse för högre utbildning, och forskning samt
branschkännedom har också lyfts fram som viktiga meriter. Egenskaper som efterfrågas är
att en kommande prefekt är lyssnande och kommunikativ. De största utmaningar att hantera
är samlokalisering, ekonomiska förutsättningar och rekrytering av studenter och personal.
En utförligare beskrivning av uppdragets resultat finns längre ned.
KIA-konsults reflektion är att samstämmigheten har varit stor när det gäller krav och
önskemål på kunskap, meriter och egenskaper som en ny prefekt bör ha. Uppdraget har
fungerat som en bra förankringsprocess. Vid samtliga intervjutillfällen har vi öppnat upp
för att man kan komma in med fler synpunkter i efterhand men det har inte skett. Vi har
också genomfört en öppen workshop under Musikhögskolans personaldag, för att
möjliggöra för så många som möjligt att få tillfälle att ge sina synpunkter. Intervjuerna har
varit framåtblickande med fokus på framtidens behov av ledare och har inte handlat om
historien eller varit någon recension av tidigare/nuvarande ledare. Tvärtom har man
poängterat sådants om fungerar bra idag som man är mån om att behålla. Det finns en
förståelse för komplexiteten i rollen som prefekt och att en behovsanalys av detta slag
riskerar att bli en ”önskelista”.

Bakgrund
Prefektperiod för Musikhögskolans nuvarande prefekt, Ann-Charlotte Carlén, tar slut i
december 2020 och ny prefektperiod startar i januari 2021. Som en förberedelse inför
kommande rekrytering av ny prefekt har nuvarande prefekt och ledningen för den
konstnärliga fakulteten velat genomföra en behovsanalys med hjälp av intervjuer av
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Musikhögskolans personal. I det arbetet har man tagit hjälp av universitetets interna
konsultverksamhet, KIA-konsult1.

Syfte
Resultatet av KIA-konsults arbete kan användas som ett underlag i en kommande
rekrytering t ex i formulering av krav på kunskap, meriter och egenskaper på en ny prefekt,
samt i framtagande av kompetensbaserade intervjufrågor.
Syftet har varit att med så bred förankring som möjligt ta in synpunkter på vilka styrkor och
egenskaper ny prefekt bör ha.

Metod
Arbetet har genomförts i intervjuform med åtta fokusgrupper; ledningsgruppen vid MH,
professorer (två grupper), administratörsgrupp, utbildningsnämnderna, MHs styrelse,
nuvarande prefekt samt ledningen vid Konstnärlig fakultet. Utöver dessa intervjuer har vi
hållit i en workshop öppen för all personal vid MH med möjlighet att ge sina synpunkter på
samma frågeställningar som använts vid intervjuerna. Sammantaget har 41 individer
medverkat varav 38 är anställda vid MH och 3 stycken är anställda vid fakulteten.2
Vid varje intervjutillfälle har vi börjat med en kort introduktion till syftet med intervjun.
Sedan har vi ställt öppna frågor inom fyra områden: utmaningar, krav, önskvärt utöver rena
krav samt övrigt.
Vi har analyserat de frågeområden som berördes under intervjuerna och tittat på mönster
och gemensamma nämnare i svaren. Resultat från intervjuerna har satts samman i ett
gemensamt dokument där vi har grupperat svaren under olika rubriker. Se bilaga.

Resultat från intervjuer
Nedan listas de viktigaste synpunkter som kommit fram under varje område. Med
viktigaste menas här de synpunkter som kommit upp vid samtliga, eller vid många,
intervjuer.
Utmaningar
Vilka utmaningar ser ni att Musikhögskolan står inför och som en ny prefekt kommer att
behöva hantera?
•

•
•
•
•

Samlokalisering med övriga verksamheter inom konstnärlig fakultet. I detta ingår
förutom flytt- och byggfrågor även samarbete och samordning inom konstnärliga
området.
Ekonomin, med fokus på att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för
Musikhögskolan och behov av att öka externa medel.
Utveckling av Musikhögskolans forskning och forskningsmiljöer
Rekrytering av studenter
Rekrytering av lärare och övriga personal (MH står inför generationsskifte)

Krav

https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/stod-vid-verksamhetsutveckling/kia-konsult
Antal anställda vid MH enligt Personallista 2019-11 var 143 stycken. Drygt 26% av de anställda vid MH har
deltagit vid intervjuer.
1
2

3
Vilka krav kommer behövas ställas på kommande prefekt? Beaktat nämnda utmaningar
men även andra delar i prefektskapet. Vad är viktigt för MH?
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ha sin ”tyngdpunkt” i musiken
- någon form av musikerbakgrund
- starkt intresse för musik/själv vara utövande
Lärarkompetens (sakkunnigt bedömd) och ha förståelse för högre utbildning
Viljan av att förstå Musikhögskolans båda delar; musiklärarutbildning och
musikerutbildning
Dokumenterad chef- och ledarerfarenhet, med förmåga att leda andra och kunna
delegera (använda ledningsgruppen som stöd)
Lyssnande
Kommunikativ
Intresse för samverkansfrågor och branschkunskap
Förståelse för forskningens betydelse
Förståelse för verksamheten – utbildning och forskning
Förståelse för det administrativa i betydelsen att förstå uppdraget och den kontext MH
befinner sig i, övergripande ekonomi, personalfrågor mm
Minst skandinaviska som modersmål

Önskvärt utöver rena krav
Vad mer önskar ni av ny prefekt? Något som inte är de redan satta kraven utan annat.
•
•
•
•
•
•
•

Visionär, kunna lyfta blicken och se helhet
Vara orädd, beslutsför
Ha förtroende/kunna skapa förtroende i organisationen
Vara tillgänglig och synlig (inåt)
Insikt i (gärna erfarenhet av) forskningens villkor och utmaningar
Kunna representera Musikhögskolan (även om vederbörande inte behöver vara den
mest synliga företrädaren för MH, det kan falla på fler medarbetare)
Brett nätverk, kontaktnät

Övrigt
Något annat ni ser vi bör ha med oss inför rekryteringsprocessen?
•
•
•
•
•

Rekrytera (helst) externt
Fundera på delat ledarskap med ex prefekt och biträdande prefekt
Det går inte att hitta en ”supermänniska”, låt vissa saker växa fram
Det finns bra stöd runt prefektrollen idag; administrativ chef, HR-stöd,
utbildningschefer/utbildningsledare mm
God kontakt med studenterna, god stämning i huset – vill vi bevara

……………………………………………………………………………………………
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Synpunkter från den 18 december, 2019.
KIA presenterade resultatet av uppdraget vid två tillfällen den 18 december. Den
första presentationen var öppen för all personal och den andra var för styrelsen.
Nedan har vi tagit upp synpunkter som kom upp och vi återger också i korta drag
de kommentarer som dekan, och i vissa fall KIA, hade på synpunkterna.
Synpunkter från personal
•

Saknar krav på kunskap om svenska skolsystemet och hur skolan fungerar
– detta lyftes i den öppna workshopen men är inte med i presentationen.
Kommentar: Man kan se det som att det ingår i branschkunskap. Man kan
eventuellt utveckla den punkten så att det tydligt står något om
skolväsendet där elelr så tar man upp det som en egen punkt.

•

Viktigt att prefektens arbetsuppgifter framgår så att man förstår rollen.
Kommentar: Det är i nästa steg dvs när man gör kravspecifikation och tar
fram annons. Då beskriver man kontexten och arbetsuppgifterna.

•

Upplever att punkten om att utveckla forskning och forskningsmiljöer får
(för) stor plats i förhållande till hur liten del (10%) av MHs verksamhet
som utgörs av forskning.
I anslutning till denna synpunkt fördes dock fram att forskningsfrågor
behöver ligga på prefektrollen just av den anledningen att ingen annan
struktur bär dessa frågor på ett övergripande plan.
Kommentar: Man kan ev tona ner frågan om forskning, men det är ändå
flera intervjugrupper som har lyft det som en utmaning.

•

Bra underlag men kulle önska att det var mer kärnfullt och inte så allmänt
hållet.
Kommentar: Underlaget är ett inspel till processen att rekrytera ny prefekt.
Vi beskriver mönster vi sett i alla intervjuer.

•

Hur ser processen kring rekryteringen ut? Vad sker härnäst?
Kommentar: Det framkommer i intervjuerna att man önskar en extern
utlysning, så därför pågår ett arbete med att undersöka om det är möjligt
och hur en sådan process i så fall bör se ut.
När vi sätter samman kravprofil och annons kommer vi också att luta oss
mot strategiska planen.

Synpunkter från styrelsen
•

Nöjda med underlaget – känner igen sig ifrån intervjuerna.

•

I nästa steg, då man tar fram annons, är det av stor vikt av hur man
använder orden. Om man skriver bör vara musiker så behöver man
förklara vad man menar och tänka på att man eventuellt utesluter vissa
med den formuleringen.

•

Styrelsen ställde sig bakom att prefekt tar fram ett utkast till kravprofil,
annons och process med tidplan och att man går vidare i att utreda
möjligheten till att rekrytera externt.

5
Kommentar: En möjlig tidplan är att en utlysning behöver gå ut i slutet av
februari/början av mars så att en ny person hinner komma in innan
nuvarande prefekt slutar.
Utkast till kravprofil mm tas lämpligen upp på institutionsstyrelsens bord
den 29/1.
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N S S TYRE L S E N

Närvarande ledamöter
Ann-Charlotte Carlén
Conny Antonov
Maria Becker Gruvstedt
Lena Ekman Frisk

Rektor
Làrare
Lärare

Lärare
Làrare
Lãrare

Björn-Tryggve Johansson
Karin Johansson
Magnus Lindén
Sonja Spisska Enebjörn

Lärarc
Studeranderepresentant,

Rebecka Lassbo
Åse Lugnér

TA-personal
TA-personal

Övriga närvarande:
Ola Elleström
Anna Lyrevik
Staffan Storm
,,Ä.sa Björnram Daniel

Mötessekreterare
Dekan ($ 4a)
Prodekan (8($ 4)

ML

KlA-konsult ($ 4a)
KlA-konsult ($ 4a)

Karin Ekborg-Persson
Frånvarande:

Adriana Di Lorenzo Tillborg
Fredrik Hagerberg

Nr

Doktorand
Studeranderepresentant,

MU/KY

Ärende, ftiredragande, bilagor

Beslut. diskussion

I

Mötets öppnande.

Ordftirande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2

Justeringsperson.

Till justeringsperson utsågs Rebecka Lassbo

J

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

4

MEDDELANDEN/INFORMATION

$

a

) Resultat av utv?irdering angående

ny
Björnram

prefekt, KlA-konsult (.Ä,sa
Daniel och Karin Ekborg-Persson)

KlA-konsult redogjorde fìir intervjuprocessen som genomfnirts under hösten med olika personalgrupper infor
anställningen av ny prefekt.
Frågor som kommit upp från många håll under intervjuerna rör bl a frågan om samlokalisering, ekonomi, ut-

veckling av forskning och forskningsmiljöer,
(av studenter, lärare och övrig personal).

reþtering

KIA:s reflektion efter intervjuerna var att det fanns en
stor delaktighet och ett intresse och en samstämmighet i
svaren i de olika grupperna. Att uppdraget med att ha intervjuer var en bra process att fürankra och blicka

M fu

fu/-

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
lnstitutionsstyrel sen

Nr Ãrende, bilagor

PROTOKOLL

2

Sammanträdesdatum

2019-t2-t8

Föredragande, beslut

s

framåt. Vidare fanns en fürståelse für komplexiteten i

prefekhollen.
Institutionssyrelsen fick ta del av de huvudsakliga resultatet i en sammanfattning av uppdraget benämnd "Behovsanalys infor rekrytering av ny prefekt vid Musikhögskolan".

Krav päny perfekt bör enligt utvärderingen: Tyngdpunkt inom musiken med erfarenhet av att leda organisationer av MHM:s storlek. Ha ftirståelse für högre utbildning och forskning och for MHM:s båda utbildningsdelar (MU/KY och ML). Dokumenterad chef- och
ledarerfarenhet, ha branschkännedom och intresse for
samverkansfrågor liksom ftirståelse ftjr det administrativa arbetet och komplexiteten i det. Ha skandinaviska
som modersmåI.
Onskvc¡rda egensknper hos ny prefekt enligt utvärde-

ringen: Lyssnande, kommunikativ, visionär, orädd och
beslutsfür, ha fortroende i organisationen, tillgänglig och
synlig, insikt i forskningens villkor, kunna representera
MHM och ha ett brett kontaktnät.
Ovrigt att ta med i rekryteringsprocessen.
Rekrytera (helst) externt och fundera på delat ledarskap
med ex prefekt och biträdande prefekt. Det går inte att
hitta en "supermänniska" och låta vissa saker växa fram.
Det finns bra stöd runt prefektrollen idag med administrativ chef, HR-stöd, utbildningschefer/utbildningsledare
mm. God kontakt med studenterna, god stämning i huset

- vill vi bevara.
b

)

Information från fakultetskansliet,
Staffan Storm

Rapportfrån möten med utbildningsndmnd 20/l
t8/12.

I

och

Speciell satsning gällande medel till sommarkurser. Bra
utdelning ftir MHM (1233 550 kr).
Studentbarometer. Återkoppling önskas i början av 2020
i ett fakultetsgemensamt svar.

Validering av reell kompetens. LU har Ëtt kritik från
UHÄ. En ökad satsning ftjr att ta till godo kompetens
har initierats med centralt stöd från LU.
Rektorsbeslut om "handlingsplan ftjr international-

isering".

ú UJ'/-

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö

PROTOKOLL

Institutionsstyrel sen

20t9-12-18

3

Sammanträdesdatum

Nr Ärende, bilagor

Föredragande, beslut

$

EUGLOH- European Univerity Alliancefor Global Health, är ett stort projekt med flera miljarder kronor att
lordela till europeiska samarbeten mellan universitet.
Projekten ska bestå av samarbeten mellan universitet i
olika delar av Europa, ej regionala samarbeten. LUprojekt har fått 6 miljoner euro att dela mellan fem universitet under 5 år.

för s tude n/er. Rev ision har gj orts. Delbeslut från rektor kommer, men mer arbete återstår.

Rdt t i ghe t s I is ta

5

PROTOKOLL
a) Föregående institutionsstyrelse-

Protokollet lades

till

handlingarna.

Protokollet lades

till

handlingarna.

Protokollet lades

till

handlingarna.

Protokollet lades

till

handlingarna.

Protokollet lades

till

handlingama.

protokoll, 2019-12-04
b) Protokoll från Utbildningsnämnden

MU/KY, 2019-tt-27
c) Protokoll från Utbildningsnämnden

i|{fL20l9-rt-27
d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen

2019-tt-20
e) Protokoll från forskarutbildningsnämnden. 2019-11-13

7

JämlikheVArbetsmiljö/Hållbar utveckling

8

Övriga ärenden.

Budgetärende, se bilaga. Förslag till mindre fürändringar
av texten gällande ML:s grundutbildningsbudget.

Beslut enligt forslag
9

29 januari,2S mars,6 maj,

Kommande möten

Vid protokollet

Ola Elleström

3

juni

Justerat

ChrM úrU
Carlén

Rebecka Lassbo

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-12-17

MUSIKHÖGSKoLAN
I MALMÖ

LUNDS

Bilaga 5b

UNIVERSITET

Mus

STYR 2019/2195

iker-

och kyrkomus ikerutbil-dninga rnas utbil-dnings -

nämnd
Närvarande ledamöter:
Mattias Hjorth
Daniel Hjorth
Ann-Sofi Härstedt
Salomon Jakobsson
Eva Lundgren

Samuli Örnströmer
Övriga:
Ola Elleström
Lars Härstedt Salmonson
Berth Lideberg

Ordfürande
Liùrare
Llùrare
Studerande¡epre sentant

Lärare
Làrare

Mötessekreterare

Utbildningschef
Utbildningschef

Frånvarande:

Gustav Ellström

Studeranderepresentant

Nr Arende, föredragande, bilagor

Förslag

till beslut etc.

$

I

Mötets öppnande

Ordftjrande öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.

2

Justeringsperson

Till justeringsperson utsågs Eva Lundgren.

J

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes

4

Föregående protokoll Musiker- och
kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd.
https ://tinyurl. com/wo8pogl

Protokollet lades

5

Föregående protokoll lnstitutionsstyrelsen

till

handlingarna.

Protokoll från senaste mötet, 191204, ännu ej
justerat.

6

Policydokument och protokoll, bilagor 7a-7b

Genomlysning och eventuella justeringar. Förslag
beslut: enligt bilagor.
B e t ings / t ermins pr

till

o t o ko I I :

Ordfilrande ftiredragande. Diskussion bland annat om
viktning mellan att fÌirdighetsmål har tregradig
betygsskala medan övriga mål endast är tvågradiga.
Ett protokoll per termin/kurs och endast i
instrumentalstudier.
Dokumentet är avsett som ett internt dokument, ej

offentlig handling.
Beslut: UN beslutar aII anta protokollet. UN ger
utbildningsledningen delegation att göra redaktionella
ftirändringar samt att besluta hur protokollen ska
hanteras och hur de ska finnas tillgängliga. UN ser
gärna alt en instruktion til lfogas protokol let.

Arbetsgruppen ges i uppdrag att formulera denna.
P r ot oko I l, ex am ens kons er t er

(kandidat o c h m as t e r)
Protokollen har numera en tregradig betygsskala,
vilket är en redaktionell ftirändring från tidigare.

Beslut: UN beslutar att anta protokollen.
7

Information/m

edde landen/diskuss

Strategiskt arbeÍe 2019

ion

120

Planerad revidering av utbildningsplan och

kursplaner, Folk- & världsmusik
Nyheter från MU/KY-kansliet

Strategish arbete 2019/20: Arbetet med åtgärder
baserade på MusiQues utvärdering fortsätter under
ledning av en arbetsgrupp bestående av Mattias
Hjorth, Hans Hellsten och Berth Lideberg. Kort
uppdatering om nyheter i arbetet, bland annat
diskuterades möjlighetema med den kommande
låirplattformen Canvas, som ska tas i drift
höstterminen 2021.

för pl an e r ad r ev i d e r in g
av utbildningsplan och kursplaner, Folk- &
vcirldsmusik: justering av kurs i Musik och samhälle.
Ut

b i I dnings I e darna r e do

Kursansvarig

vill

gör

även att utbildningen ska ges på

både svenska och engelska.

från MU/KY-kans liet: Bjöm Elmgren har
avslutat sin anställning vid MU/I(Y-kansliet: Johan
Antoni har tillsvidareanställts som projektledare fiir

Nyheter

Musikhögskolans symfoniorkester.
Rebecka Lassbo jobbar 80/o som utbildningstill sommaren, vanligen
tisdagar till fredagar. Alvi Joensen vikarierar pã20Yo,
vanligen på måndagar.

koordinator från 1/1 fram

I

Studeranderepresentantema informerar

9

Jämlikhet och arbetsmilj öfrågor.

10

Övriga ärenden.

11

Mötets avslutande

Vid protokollet

Studeranderepresentanter lämnar ärenden vid
kommande beredningsmöten.

Justeras

rb J1'1'
Ola Elleström

Mattias Hjorth

Eva Lundgren

Musikerutbildningen, grundnivå

Bedömningsprotokoll (kandidat) för examenskonsert
Student:_____________________________________________

Datum:___________________

Examenskonserten är den samtidiga examinationen av två kurser:
• Klingande del, 5.5 hp, av kursen Examensarbete 2, MUUK3, 7.5 hp
• Instrumentalstudier 6, MUUD25/MUUE65/MUUE71/MUUE77/ MUUE83/MUUE89/MUUJ15/MUUF15,
7.5 hp
Protokollet används även för avslutande examination inom inriktningen Kyrkomusik i de fall studenten gör
en examenskonsert i Orgelinterpretation.
Som hjälp för bedömningen av måluppfyllelsen ges exempel på bedömningskriterier för varje mål. Alla
kursmålen måste vara Väl uppnådda, Uppnådda eller markerade som Ej relevanta/Examineras i annat
sammanhang för att kursdelen skall kunna ges betyget Godkänd eller Väl godkänd. Observera att endast
två kursmål kan bedömas som Väl uppnådda och att det därför är bedömningen av dessa måls
uppfyllande som avgör om kursdelen som helhet skall ges betyget Godkänd eller Väl godkänd.
Examensarbetets reflekterande del kan enbart ges betygen Godkänd eller Underkänd och samlingsbetyget
för Examensarbetet blir därför Väl godkänd enbart om den klingande kursdelen har fått detta betyg och
den reflekterande delen inte har fått betyget Underkänd.

Kunskap och förståelse
Studenten skall efter avslutad kurs uppvisa ett väl utvecklat hantverkskunnande. (Teknik,
klangbehärskning)
Studenten kan till exempel uppnå målet genom att
• visa teknik och klangbehärskning på god nivå.
• ge lyssnare en sådant intryck av behärskning att denne inte längre aktivt bedömer musicerandets
tekniska sidor
¨ Målet uppnått

¨ Målet ej uppnått

Kommentar:

Studenten skall efter avslutad kurs i sitt musicerande/musikskapande visa en väl utvecklad förståelse för
den aktuella repertoarens stil och uttryck. (Stilkänsla)
Studenten kan till exempel uppnå målet genom att
• visa medvetenhet om tradition eller genre vad gäller rytmik, frasering, artikulation, ornamentik eller
klangbehandling
¨ Målet uppnått

¨ Målet ej uppnått

Kommentar:

1

Studenten skall efter avslutad kurs ha erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom
huvudområdet för sitt musicerande/musikskapande. (Metodkunskap)
Studenten kan till exempel uppnå målet genom att
• i sitt musicerande visa prov på sådan behärskning som förutsätter ett metodiskt instuderingsarbete
• i sitt musicerande visa prov på sådan närvaro som förutsätter ett metodiskt arbete med psykologiska,
praktiska och kommunikationsmässiga aspekter av musicerade.
¨ Målet uppnått

¨ Målet ej uppnått

Kommentar:

Färdighet och förmåga
Studenten skall efter avslutad kurs visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och
innehåll.
.
Studenten kan till exempel uppnå målet genom att
• i sitt musicerande visa medvetenhet om form och struktur
• i sitt musicerande ha inarbetat tekniska lösningar som samtidigt är konstnärligt relevanta
• i sitt musicerande visa medvetenhet om musikalisk karaktär och psykologiskt uttryck
¨ Målet uppnått

¨ Målet ej uppnått

¨ Examineras i annat sammanhang

Kommentar:

Studenten skall efter avslutad kurs visa förmåga till kritisk reflektion över sitt eget konstnärliga
förhållningssätt inom en vidare konstnärlig kontext.
Studenten kan till exempel uppnå målet genom att
• välja sådana konstnärliga lösningar som tydligt avgränsar sig från eller ansluter sig till professionell
tradition eller personlig vana
• välja sådan musik eller kombination av musik som tydligt avgränsar sig från eller ansluter sig till
professionell tradition eller personlig vana
¨ Målet väl uppnått

¨ Målet uppnått

¨ Målet ej uppnått

Kommentar:

Studenten skall efter avslutad kurs visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt
skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer.
Studenten kan till exempel uppnå målet genom att
• visa tydlighet, emotionell kraft och självständighet i projektdesign: gestaltningsform, musikval
• visa tydlighet, emotionell kraft och självständighet i musikaliskt uttryck och konstnärlig gestaltning
¨ Målet väl uppnått

¨ Målet uppnått

¨ Målet ej uppnått

Kommentar:

2

Studenten skall efter avslutad kurs kunna identifiera, formulera och lösa konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem.
Studenten kan till exempel uppnå målet genom att
• visa koherens mellan konstnärlig idé och redskapen att gestalta den:
instrumentbehärskning/kompositoriskt hantverk, genreförtrogenhet (stilkänsla) och scennärvaro.
• visa koherens mellan konstnärlig idé och praktiska förutsättningar (lokal, teknik, tid, medarbetare)
• visa säkerhet och mognad i musikaliskt uttryck och konstnärlig gestaltning (funktion av
medelbehärskning, planeringsförmåga och processkontroll)
¨ Målet väl uppnått

¨ Målet uppnått

¨ Målet ej uppnått

Kommentar:

Studenten skall efter avslutad kurs visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för
och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar.
¨ Målet uppnått

¨ Målet ej uppnått

¨ Examineras i annat sammanhang

Studenten kan till exempel uppnå målet genom att
• visa förmåga att kommunicera med en publik genom talat och/eller skriftligt ord.
Kommentar:

Studenten skall efter avslutad kurs kunna genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar.
Studenten kan till exempel uppnå målet genom att
• genomföra den gestaltande delen med tydlig och adekvat organisation och ansvarsfördelning
• med tydlighet, dialog och flexibilitet kunna samverka med övriga projektdeltagare.
• visa förmåga till snabb situationsanpassning om behov uppstår (i musicerande, talande eller
agerande)
¨ Målet uppnått

¨ Målet ej uppnått

¨ Examineras i annat sammanhang

Kommentar:

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall efter avslutad kurs visa god förmåga till samarbete med andra konstutövare.
Studenten kan till exempel uppnå målet genom att
• genomföra examenskonserten med tydlig och adekvat organisation och ansvarsfördelning
• med tydlighet, dialog och flexibilitet samverka med övriga medverkande.
• visa förmåga till snabb situationsanpassning om behov uppstår (i musicerande, talande eller
agerande)
¨ Målet uppnått

¨ Målet ej uppnått

¨ Examineras i annat sammanhang

Kommentar:

3

Examenskonserten ges följande betyg:
¨Väl godkänd

¨ Godkänd

¨ Underkänd

Sammanfattande kommentar:

Underskrifter:

____________________________
Examinator

____________________________
Examinators signatur

____________________________
Medbedömare 1

____________________________
Medbedömares signatur

____________________________
Medbedömare 2

____________________________
Medbedömares signatur

____________________________
Extern bedömare

____________________________
Extern bedömares signatur

4

Musikerutbildningen, grundnivå.

Bedömningsprotokoll för examination av kursen
Instrumentalstudier 4, MUUD13.
Student

Instrument

Datum

Nilsson, Pähr

Nyckelharpa

2020-06-01

Alla kursmål måste vara Väl uppnådda, Uppnådda eller markerade som Ej relevanta/Examineras i annat
sammanhang för att kursdelen skall kunna ges betyget Godkänd eller Väl godkänd. Observera att endast två
kursmål kan bedömas som Väl uppnådda och att det därför är bedömningen av dessa måls uppfyllande som
avgör om kursdelen som helhet skall ges betyget Godkänd eller Väl godkänd.

Kunskap och förståelse
Studenten skall efter avslutad kurs uppvisa ett utvecklat hantverkskunnande.
(Teknik, klangbehärskning)
 Målet uppnått

 Målet ej uppnått

Studenten skall efter avslutad kurs i sitt musicerande/musikskapande visa en utvecklad
förståelse för den aktuella repertoarens stil och uttryck. (Stilkänsla)
 Målet uppnått

 Målet ej uppnått

Färdighet och förmåga
Studenten skall efter avslutad kurs visa förmåga till kritisk reflektion över sitt eget
konstnärliga förhållningssätt. (Gestaltningsförmåga, konstnärligt uttryck)
 Målet väl uppnått

 Målet uppnått

 Målet ej uppnått

Studenten skall efter avslutad kurs visa förmåga sjä lvstä ndigt skapa, förverkliga och uttrycka
egna idéer. (Gestaltningsförmåga, konstnärligt uttryck)
 Målet väl uppnått

 Målet uppnått

 Målet ej uppnått

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall efter avslutad kurs visa förmåga till konstruktiv dialog med andra
konstutövare. (Konstnärligt omdöme, samspelsförmåga)
 Målet uppnått

 Målet ej uppnått

 Examineras i annat sammanhang

1

Kursen ges följande betyg:
Väl godkänd

 Godkänd

 Underkänd

Sammanfattande kommentar:

Examinator:
Examinators signatur:

Medbedömare 1:
Medbedömares signatur:

Medbedömare 2:
Medbedömares signatur:

Extern bedömare:
Extern bedömares signatur:

2
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NARVARANDE

Mattias Frisk
Lars Andersson
Magnus Ericsson
Elisabeth Melander
Erik Berndalen
Anna Houmann
Joakim Barfalk
Viktoria Glans
Sara Engblom
Håkan Andersson
Pär Moberg

Ordförande
Föredragande
Föredragande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Studentrepresentant
Sekreterare
Suppleant
Suppleant

Frånvarande
Maria Jalsborn

Studentrepresenta nt

Dagordning

Dagord

Justering

Joakim Barfalk utsågs till justerare.

n

ingen faststäl ldes.

Föregående protokoll

UN

Lades

Föregående protokoll

lS

lnget protokoll tillgängligt vid sittande möte

till handlingarna.

ÄnruorN

L.

Kursplaner, bil.L

MIJHG32, Distonskurs i musiklöra och gehör - mål och

examination behöver revideras.
MUHG75, Rytmik iförskolo & Skolo och MUHF21, Rytmik i
förskolo & skola // behöver ses över under examination,

g

+

\u,å

UN/ML PROTOKOLL nr 4 2019-12-L7
samt att mål och innehåll behöver hänga ihop bättre.
Alla tre kursplanerna bordläggs till UN 5/22020.
Kulturskoleklivets kursplaner godkändes alla utom
KIJSE34, Ämnesdidoktik 3: Scenkonst som bordläggs till UN
den 5/2 2020. KUSE35 Amnesdidoktik 3: Konst godkändes
med språkliga justeringar.

2.

Förslag angående CVT & EVT, bil. 2

UN röstade enligt bil. 2 där förslag l- röstades igenom;
minst L80 hp ovklarade studier inom utbildningsprogrom
på Musikhögskola eller motsvaronde med 4 mot L röster,
l- ledamot lade ner sin röst. Dock beslutades att
kurserna ligger kvar på grundnivå (men med ny
behörighet) eftersom det rör sig om introduktionskurser,
i stället för att lyftas upp till avancerad nivå som i
förslaget. Det innebär att de får nya kurskoder;
Com p lete Voco I Te ch
Com p lete Voca

l

lntroduktionskurs
Sångworkshop

-

n iq

Te ch n i q

i Estill

ue, i ntrod u kti onsku rs, M
ue, fortsättn

in

g sku

rs, M

U

HG37

UHG

39

Vocie Troining, MUHG64

mostercloss med Estillmetoden, MUHG66

UN förde vidare en diskussion om hur beslut av nya
fristående kurser ska tas framöver, att utbudet
presenteras vid ett UN och beslutas vid nästa. Detta för
att ledamöterna ska få tid att sätta sig in iutbudet innan
beslut tas.

3.

I

N

Förändring i ämnesfördjupningarna arr/komp, rytmik, kör,
bil.3

FORMATIO N & M EDDE LAN

t.

DE

Frågan bordläggs

till nästa UN,4/2.

N

Uppföljning av UN uppdraget till
UL angående ny inriktning

Utbildningsledningens redogjorde kort om ett förslag på
ny egen inriktning som sprungit ur diskussionen att
instrumentalister och studenter med EDI (elektroniska
digitala instrument) i en genre-bred miljö kan beredas
plats på ML. Kort diskussion om förslaget som kommer
att diskuteras vidare vid nästa UN. Planerad start för
inriktningen blir ht2021-.

övriga frågor

L

UKÄ

LaAn meddelade att musiklärarutbildningen fått godkänt
i UKA's kvalitetsgranskning både beträffande
ämnesdelen och den utbildningsvetenskapliga (UVK). Det

innebär att vår utbildning kommer att få betyget

v

\F}

UN/ML PROTOKOLL nr 4 2019-1.2-L7
"mycket hög kvalitet". Det formella beslutet kommer i
början av februari. UKA's enda anmärkning är att vi
behöver införliva mer vetenskapsteori i examensarbetet
för att nå examensmålen, här krävs en förstärkning.

2.

Genuskonferens Aalborg,
Danmark

Den 23-24 mars är det Genuskonferens i Aalborg,
Danmark. LaAn kommer att gå ut med mer info inom
kort. Fokus kommer att ligga på förutbildningar.

3.

lnvesteringar

I höst har ML

fått möjlighet att införliva alla önskemål

om nya investeringar som har gjorts. Det har beställts allt
från nya trumset till programvaror samt en ny projektor

till

Rosenbergssalen.

Mötet avslutades

&

UN/ML PROTOKOLL nr 4 20L9-12-17
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Utbildningsnämnd ML, 191217

bil. 2

Förslag på förändrade förkunskapskrav till följande kurser;
CVT - Complete Vocal Technique, Introduktionskurs, MUHP37
EVT – Introduktionskurs i Estill Voice Training, MUHP44
Förslag 1:
minst 180 hp avklarade studier inom utbildningsprogram på Musikhögskola eller
motsvarande.
Förslag 2:
minst 240 hp avklarade studier inom utbildningsprogram på Musikhögskola eller
motsvarande.
Förslaget innebär att kurserna lyfts upp till avancerad nivå mot tidigare grundnivå i
utbildningssystemet.
Förändrade förkunskapskrav i grundkurserna får till följd att även förkunskapskraven till
fortsättningskurserna förändras:
Complete Vocal Technique, fortsättningskurs, MUHP60
Sångworkshop – masterclass med Estill- metoden, MUHP64
till:
180 hp alt. 240 hp avklarade studier inom utbildningsprogram på Musikhögskola eller
motsvarande samt godkänt betyg i introduktionskursen Complete Vocal Technique,
Introduktionskurs, MUHE37/MUHP37.
180 hp alt. 240 hp avklarade studier inom utbildningsprogram på Musikhögskola eller
motsvarande samt godkänt betyg i introduktionskursen EVT - Estill Voice Training,
MUHF44/MUHP44.

CVT, introkurs, ht2017
Förkunskaper
Musiklärarexamen MHM 2013
Fristående kurser i Luleå o Umeå, 80hp
Musiklärarexamen MHM 2010
Musiklärarexamen Gbg 2003
Musiklärarexamen MHM 2008
Musikalisk specialisering 60hp, Linné 2012
Avslutad ML-utbildning MHM 2002 (ej tagit ut examen)
Nästan färdig 4-9 utbildning musik/eng, 93-97
Musiklärarexamen MHM 1990
Lärarutbildning MHM (musik + annat sidoämne) 2008
Musiklärarexamen MHM 2003
Kandidat i musik + LIM MHM 2012
Musiklärarexamen MHM 2012
Musiklärarexamen MHM 2016
Musiklärarexamen MHM 2006

CVT, introkurs, ht2018
Musiklärarexamen MHM 2012
Musiklärarexamen MHM 2004
Konstnärlig högskolexamen i kyrkomusik MHM 2012
Musiklärarexamen MHM 2019
Musiklärarexamen MHM 2018
Konstnärlig kandidatprogram i kyrkomusik MHM 2018
Musiklärarexamen MHM 2014
Musiklärarexamen MHM 2004
Musiklärarexamen MHM 2017
Påbörjad konstnärlig kandidat i musik (2010), 85 hp
60hp inom musiklärarprogrammet MHM
Påbörjad grundskollärarprogram Musik/eng (1997), 67,5hp
Musiklärarexamen MHM 2018

CVT Introkurs ht19
Musiklärarexamen, Karlstad, 2018
Musiklärarexamen, MHM, 2003
Musiklärarexamen, MHM, 1988
Musiklärarexamen, MHM, 2012
Påbörjad 4-9 lärarutbildning musik/eng, 30 +88hp, 1996
Påbörjad 4-9 lärarutbildning musik/sve, 45+15hphp, 1997
Musiklärarexamen, MHM, 2010
Musiklärarexamen, MHM, 2017
Musiklärarexamen, MHM, 2018
Musiklärarexamen, MHM, 2019
Musiklärarexamen, MHM, 2019
Fristående kurser i musik MHM+LU, 54hp (studerar även EVT)
Musiklärarexamen, MHM, 2004
Fristående kurser i musik Linné + MAU, 37,5hp
Musiklärarexamen, MHM, 1997
EVT introduktionskurs
Studerar på MHM nu, termin 5
Studerar på MHM nu, termin 5
Fristående kurser i musik MHM+LU, 54hp (studerar även CVT)
Påbörjad musiklärarutbildning ht92, 150hp
Konstnärlig kandidat MHM
Studerar på MHM nu, termin 5
Musiklärarexamen (KPU) MHM 2019
Studerar på MHM nu, konstnärlig kandidat, termin 5
EVT forts går ej ht19

FO-kurs ht18
FO-kurs ht18

FO-kurs ht18
FO-kurs ht18
FO-kurs ht18
FO-kurs ht18
FO-kurs ht18
FO-kurs ht18
FO-kurs ht18
FO-kurs ht18

FO-kurs ht19
FO-kurs ht19

FO-kurs ht19
FO-kurs ht19
FO-kurs ht19
FO-kurs ht19
FO-kurs ht19
FO-kurs ht19

HT19 är första gången den är öppen som en fristående kurs,
tidigare endast sökbar för ML's programstudenter med minst
ett års studier på program.

Ur anteckningar från förberedande möte gällande förslag angående CVT & EVT

Närvarande:
Magnus Ericsson
Elisabeth Melander
Almaz Yebio
Maria Jalsborn
ngsgru ppens förslag

nskapskrav 24O hp inom progra m utbi ldn i ng, m usi k
Beredningsgruppens förslag 2: förkunskapskrav 180 hp inom programutbildning, musik
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Inledning
För att gå en fristående kurs i en speciell teknikmetod (CVT,EVT) krävs att programstudenten
har minst en kandidat inom programutbildning, musik (L8O/240 hp). De ska ses som
påbyggnadskurser och inte erbjudas samtidigt som grundutbildning.

Argument
M usikhögskolans äm neslärarutbildnings uppdrag är att utbilda musiklärare.
CVT och EVT är inga musiklärarkurser utan ska ses som påbyggnadskurser i en speciell
teknik. Musikhögskolan har en genomtänkt ordning och progression för studenter som läser
ämnesmetodik inom ML.
Metodikkurserna på Musikhögskolan verkar för att förbereda en blivande lärare både brett
och på djupet. Metodikkurserna är ämnade att lära ut hur en musiklärare i sin tur ska lära ut.
Att det finns en speciell ordning för detta på Musikhögskolan är naturligt för sångämnet och
säkert för övriga instrumentmetodikkurser. I denna ordning får studenten ta del av just
bredd, djup, helhet och framförallt progression. Det är ingen bra idé att Musikhögskolan
samtidigt erbjuder andra teknikkurser som inte är musiklärarkurser för programstudenterna.
Detta kan underminera progressionstanken inom ämnesmetodiken och kan göra det svårare
för studenten att navigera mellan metoder, tekniker, sitt eget lärande och sin egen
utveckling inom metodikområdet. Att gå dessa kurser som påbyggnad kan däremot vara en
god investering för framtiden som sånglärare.

&

Förslag till UN angående särskild ämnesfördjupning inom Arrangering/komposition,
Rytmik och Kör
Bakgrund:
Sedan den ”nya” ämneslärarutbildningen startade 2011 har två olika former av särskild
ämnesfördjupning provats, och den senaste timplanen trädde i kraft höstterminen 2016. För
att öka söktrycket till de här ämnesfördjupningarna lades stor kraft på att sprida
informationen vid antagningsomgången 2019. Trots upptryckta flyers som delades ut till
varje sökande och en särskild drive på våra antagningssidor var intresset svalt från
nyantagna studenter vid terminsstarten.
Vi ser återkommande hur enstaka studenter med dessa fördjupningar orsakar stora hinder
för schemaläggningen. Vår uppfattning är att orimligt stora administrativa resurser läggs på
att lösa särskilda studieplaner och förfaringssätt vid betygssättning i LADOK för detta fåtal.
Resurser läggs även på att administrera och verkställa de nivåprov som genomförs. Vi
noterar dessutom att flera av dessa studenter bestämt sig för att avbryta sin specifika
fördjupning i förtid. I något fall har samma student även avbrutit sina studier helt och hållet.
Siffror:
Arr/komp Rytmik
Kör
Antagna 2011
1
3 (2 avbrott)
Antagna 2012
3
4
Antagna 2013
3
1
1
Antagna 2014
1
Antagna 2015
2
Antagna 2016
2
2 (1 avbrott)
Antagna 2017
3(1 avbrott) 1
Antagna 2018
1
1 (1 avbrott) Antagna 2019
Förslag:
Vi föreslår att de särskilda ämnesfördjupningarna i åk1 och 2 slopas från och med
höstterminen 2020. Befintliga studenter fullföljer sina studieplaner. Konsekvensen om detta
förslag går igenom blir också att nivå 2 inom de tre fördjupningspaketen inom ämne 2 kör,
arr/komp eller rytmik slopas.
För de studenter som önskar fördjupning inom dessa ämnen framöver föreslår vi istället
följande:
Kör: Kammarkören (fristående kurs), genrespecifik ensembleledning med inriktning mot att
leda vokalensemble i termin 4 inom inriktningen ”Sång- genrefri ingång”, ordinarie
körfördjupningspaket inom ämne 2.
Arrangering/ Komposition: Ordinarie fördjupningspaket inom ämne2 samt utformning av
en ny fristående kurs på 7,5 Hp som kan läsas utöver programstudierna. Innehållet i denna
bör vara viss enskild undervisning tillsammans med gemensam lektion där samläsning är
schematekniskt möjlig.
Rytmik: Ordinarie fördjupningspaket inom ämne2 samt befintligt utbud av fristående kurser
som kan sökas utöver programstudierna.
Lena Hallabro och Carina Gustin
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Bilaga 6a
Musikhögskolan i Malmö
Ann-Charlotte Carlén

Rekrytering av ny prefekt till Musikhögskolan i Malmö
Bakgrund
Prefektperioden för Musikhögskolans nuvarande prefekt, Ann-Charlotte Carlén, tar slut i
december 2020 och ny prefektperiod startar i januari 2021. Som en förberedelse inför kommande
rekrytering av ny prefekt har nuvarande prefekt och ledningen för den konstnärliga fakulteten
genomfört en behovsanalys med hjälp av intervjuer av Musikhögskolans personal. I det arbetet har
man tagit hjälp av universitetets interna konsultverksamhet, KIA-konsult1.

Syfte
Resultatet av KIA-konsults arbete kommer att användas som ett underlag i framtagandet av en
kravprofil för en ny prefekt, samt vid framtagande av kompetensbaserade intervjufrågor.
Syftet har varit att med så bred förankring som möjligt ta in synpunkter från personalen vid
Musikhögskolan och fakultetsledningen på vilka styrkor och egenskaper en ny prefekt bör ha.

Metod
Arbetet har genomförts i intervjuform med åtta fokusgrupper; ledningsgruppen vid MHM,
professorer (två grupper), administratörsgrupp, utbildningsnämnderna, MHM:s
institutionsstyrelse, nuvarande prefekt samt ledningen vid den Konstnärliga fakulteten. Utöver
dessa intervjuer har KIA-konsult hållit i en workshop öppen för all personal vid MHM med
möjlighet att ge sina synpunkter på samma frågeställningar som använts vid intervjuerna.
Sammantaget har 41 individer medverkat varav 38 är anställda vid MHM och tre stycken är
anställda vid fakulteten.2
Varje intervjutillfälle har inletts med en kort introduktion. Därefter har det ställts öppna frågor
inom fyra områden: utmaningar, krav, önskvärt utöver rena krav samt övrigt.

Avstämning och redovisning
Resultat från intervjuerna redovisades vid ett personalmöte 18 december 2019 för all personal vid
MHM samt för Institutionsstyrelsen. Vid redovisningstillfället fanns också Musikhögskolans
Ledningsgrupp med. Resultatet finns redovisat i dokumentet; ”Sammanfattande uppdrag
behovsanalys ny prefekt vid MHM”.
De som deltog vid redovisningen var nöjda med underlaget och kände igen sig ifrån intervjuerna.
Institutionsstyrelsen ställde sig bakom att prefekten tar fram ett utkast till kravprofil, annons och
process med tidplan och att man går vidare i att utreda möjligheten till att rekrytera externt.
Lunds universitets ledning liksom fakultetsledningen godkänner att rekryteringen kan ske externt.
Enligt regelverken ska den som utses till prefekt vara kvalificerad lärare, dvs sakkunniggranskad på

https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/stod-vid-verksamhetsutveckling/kia-konsult
Antal anställda vid MH enligt Personallista 2019-11 var 143 stycken. Drygt 26% av de anställda vid MH har deltagit vid
intervjuer.
1
2

2
minst universitetslektorsnivå, som har visat konstnärlig/vetenskaplig och pedagogisk skicklighet
eller annan yrkesskicklighet relevant för anställningen.

Förslag till beslut om rekryteringsprocess
Institutionsstyrelsen beslutar att
-

de rekommendationer som KIA-konsult genom intervjuerna kommit fram till med
avseende på att Musikhögskolan utlyser en anställning som universitetslektor med
prefektuppdrag externt, på en period om 3 år med möjlighet att väljas till prefekt för
ytterligare perioder.

-

att Prefekten och Ledningsgruppen vid Musikhögskolan i Malmö föreslår
sammansättningen av en Rekryteringskommitté. Rekryteringskommittén bör vara
sammansatt av fem personer; En institutionsföreträdare med ledningsansvar, en
representant från lärarförslagsnämnden, en lärare, en studeranderepresentant samt en
representant för övrig personal. Då det i dagsläget är oklart huruvida en valberedning
även kommer att involveras i rekryteringen av ny prefekt, så utgår Institutionsstyrelsen
från att Rekryteringskommittén får i uppdrag att ta hand om hela beredningen och
genomförandet av rekryteringen fram till färdigt förslag till anställning, inklusive
förankring motsvarande ett val.
Rekryteringskommittén ska godkännas och beslutas i Lärarförslagsnämnden.

-

Prefekten tillsammans med Musikhögskolans ledningsgrupp tar fram ett förslag på
annonstext utifrån kravprofilen, samt tar fram ett förslag på sakkunnig (som sedan utses
av dekan).

Rekryteringskommittén genomför alla intervjuer. Fackliga företrädare erbjuds också möjligheten
att genomföra intervjuer.
Rekryteringskommittén lämnar förslag till beslut efter genomförda intervjuer, referenstagning och
sakkunnigutlåtande som underlag.
Dekan fattar beslut om anställning efter en förhandling enligt 11 § MBL.
Se förslag på tidplan på nästa sida.

3

Förslag på tidplan
Vecka 5, 29/1

Redovisning av KIA-konsults rapport. Institutionsstyrelsen tittar på den preliminärt
framtagna Kravprofilen för ny prefekt. Institutionsstyrelsen ger prefekt i uppdrag
att föreslå sammansättning av en rekryteringskommitté, samt fortsätter att arbeta
fram de dokument som ska behandlas och beslutas i Lärarförslagsnämnden.

Vecka 6, 3/2

Musikhögskolans Ledningsgrupp tittar på kravprofil och annonstext till ny prefekt
samt diskuterar sammansättningen av en rekryteringskommitté samt föreslår en
sakkunniggranskare.

Vecka 9

Framtagande av dokument till Lärarförslagsnämnden (LFN)
Förslag till beslut om sammansättning av rekryteringskommitté
Förslag till beslut om sakkunnig (beslutas av dekan)
Förslag till beslut av kravprofil och annonstext

Vecka 10

Annonsen publiceras

Vecka 10,
11, 12, 13,
14, 15

Annonsen ligger ute
Alla i Rekryteringskommittén börjar läsa de inkomna ansökningarna/ handlingarna
i vecka 14 och 15 och rangordnar sina toppkandidater utifrån de inkomna
ansökningshandlingarna. Handlingarna finns i det digitala verktyget Varbi.
Fakultetens HR skickar ut information om inloggning och länk till Varbi.

Vecka 16

Måndag 13/4 – sista ansökningsdag
Rekryteringskommittén träffas under vecka 16 och gallrar bort de sökande som
inte är behöriga samt kommer överens om vilka sökande (max 6) som ska skickas
till sakkunniggranskare.

Vecka 17, 18,
19

Sakkunniggranskning av de sökande.
Förslag till intervjufrågor och innehåll i anställningsintervjuerna tas fram.

Vecka 20

Måndag 11/5 Sakkunniggranskaren lämnar sin bedömning till HR.
Rekryteringskommittén sammanträder och beslutar vilka som ska kallas till
anställningsintervju samt beslutar vilka frågor som ska ställas.

Vecka 21, 22

Anställningsintervjuer

Vecka 23

Rekryteringskommittén har sitt avslutande möte. Förankring sker på institutionen.

Vecka 25

Dekan fattar beslut om anställning och anställningen meddelas den sökande.

Bilaga 6b

Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten i Malmö, Musikhögskolan i Malmö
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten.
Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår
strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Konstnärliga fakulteten i Malmö utgör en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av
Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan samt våra centrumbildningar Inter Arts Center
och Körcentrum Syd. Konstnärliga fakultetens verksamhet visar sig i olika publika aktiviteter såsom
utställningar, konserter, föreställningar och seminarier. De internationella relationerna är många och
präglar vår verksamhet vilket skapar en spännande och kreativ miljö. Vid konstnärliga fakulteten finns
kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, en lärarutbildning i musik
samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning på det
konstnärliga och musikpedagogiska området.
Musikhögskolan i Malmö tillhör den konstnärliga fakulteten. Vid Musikhögskolan utbildas musiker,
kyrkomusiker och musiklärare. Dessutom ges forskarutbildning i musikpedagogik och konstnärlig
forskning i musik, samt fristående kurser. Musikhögskolan samverkar med det omgivande musik- och
kultursamhället. Musikhögskolan är en relativt stor arbetsplats med ca 200 anställda och 800 studerande.

Universitetslektor med uppdrag som prefekt/rektor vid Musikhögskolan i
Malmö
Anställningsform: Tillsvidareanställning som universitetslektor med prefektuppdrag om 3+3 år
Omfattning: 100 %
Placering: Musikhögskolan i Malmö, Malmö
Tillträde: 2021-01-01
Diarienummer: PA 2020/Xxxxx

Ämne
Chefsuppdrag inom musik/musikpedagogik. Stäm av med Lund

Ämnesbeskrivning
Xxxxxxxxxxxxxxx. Stäm av med Lund

Arbetsuppgifter
Aktuell anställning är en anställning som universitetslektor i ämnet XXX. Till anställningen hör
uppdraget som prefekt. Anställningen är tillsvidare med ett prefektuppdrag om tre år (fram till och med
2023-12-31, med ett formellt val efter tre år som möjliggör ytterligare en period om tre år. Det slutliga
beslutet gällande utseende av prefekt fattas av fakultetens dekan.

Som prefekt/rektor vid Musikhögskolan har du det övergripande ansvaret för Musikhögskolans
verksamhet och utveckling. Prefekten är Musikhögskolans chef och verkar för att utbildning och
forskning av hög kvalitet bedrivs inom institutionen. Du leder och utvecklar institutionen utifrån ett
helhetsperspektiv med utgångspunkt i Lunds universitets och Konstnärliga fakultetens strategiska
styrdokument. I ansvaret ingår att ha ett övergripande ansvar för det strategiska arbetet i verksamheten,
dess ekonomi, personal, studenter och arbetsmiljö.
En viktig uppgift för prefekten är att i samarbete med fakultetsledningen, och de andra två
institutionerna, Teater- och Konsthögskolan, leda arbetet mot en samlokalisering av fakultetens tre
konstnärliga högskolor i ett gemensamt campus.
Prefekten är ordförande i Musikhögskolans Institutionsstyrelse och leder verksamheten tillsammans med
utbildningschefer och administrativ chef på Musikhögskolan. Det finns en möjlighet att utse en
biträdande prefekt som kan ansvara för överenskomna delar av arbetsuppgifterna. Vid Musikhögskolan
finns så kallade gemensamma enheter som ger tekniskt och administrativt stöd inom olika områden som
t ex ekonomi, HR, IT och information.

Behörighet
Eftersom anställningen är en läraranställning i vilken ett chefsuppdrag ingår krävs kvalifikationer för
såväl en universitetslektor som en chef.
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i Lunds universitets anställningsordning
https://rektor.blogg.lu.se/files/2019/06/Anstallningsordning_2019.pdf
Vi söker dig som har chefserfarenhet samt visat såväl konstnärlig/vetenskaplig och pedagogisk
skicklighets eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse men hänsyn till anställningens
ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Du ska som chef framgångsrikt ha lett en organisation och vara van att hantera en verksamhet i
utveckling. Du har en ledande position inom musikområdet och arbetet kräver att du är lyhörd och har
integritet. Din ledarskapsförmåga ska karaktäriseras av förståelse för verksamhetens förutsättningar och
behov och förmåga att driva och genomföra utvecklingen inom institutionen. Du ska ha kunskaper om
vad det innebär att leda och verka inom de ramar som en myndighet har att förhålla sig till. Du är en
visionär men samtidigt van att arbeta utifrån fattade beslut. Mycket god förmåga att kommunicera såväl
muntligt som skriftligt på svenska och engelska krävs.
För anställning som universitetslektor krävs också högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor
eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt eller ingått i annan utbildning.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som universitetslektor ska följande bedömningsgrunder gälla:
- konstnärlig eller pedagogisk eller annan yrkesskicklighet på universitetlektorsnivå, vilket innebär att du
både har breda och djupa kunskaper inom ditt ämnesområde relevant för anställningen,
- chefserfarenhet och ledarskapsförmåga med vana att leda andra chefer/ledare, ledningsgrupp, styrelser
och liknande,
- erfarenhet av att hantera en verksamhet i förändring och utveckling utefter verksamhetens
förutsättningar och behov,
- brett nätverk och god branschkännedom inom konstnärlig/pedagogisk verksamhet utanför universitet
och högskolor inom musikområdet.

Konstnärlig/vetenskaplig skicklighet på universitetslektorsnivå innebär att du har både breda och djupa
kunskaper inom ditt område. Du ska ha visat god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt
och/eller vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet, eller motsvarande skicklighet.
God pedagogisk förmåga, innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan
pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder inom eller utom
högskolan.
Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att leda och utveckla verksamhet inom musikområdet. Det innebär
att ha kunskap och förmåga att driva utveckling av musiklärarutbildning och musikerutbildning, med
tillhörande forskarutbildningar inom konstnärlig forskning i musik och musikpedagogik.
Vidare lägger vi stor vikt vid din förmåga att lyssna, kommunicera och bygga relationer, samt förmåga
att skapa förtroende, engagemang och samarbeten såväl internt och externt.
Personlig lämplighet som mycket god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt mycket god
förmåga att samverka med kollegor inom akademi, samhälle och det fria kulturlivet ges stor vikt i
bedömningen liksom förmåga att planera och strukturera arbetet.
Hänsyn kommer också att tas till hur du genom din erfarenhet och kompetens, inom de beskrivna
arbetsuppgifterna samt områden relevanta för ämnet, kan bedömas leda, stärka och komplettera
institutionens strategiska utveckling.

Vid ansökan ska den akademiska meritportföljen användas, se länk nedan. Ladda upp dina handlingar
som PDF-filer i rekryteringssystemet.
Läs mer här: https://www.performingarts.lu.se/anstalld/nedladdningsbara-dokument/lararanstallningoch-befordran
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Kontaktuppgifter för anställningen
Annonymus

Fackliga organisationer
OFR/S: Fackförbundet STs kansli
046-2229362
st@st.lu.se
SACO: Saco-s rådet vid Lunds universitet
046-2229364
saco@saco.lu.se
SEKO: Seko Civil
046-2229366
sekocivil@seko.lu.se

Sista ansökningsdag 2020-04-01
Ansökningsförfarande

Vi ser gärna att anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar, i
form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas till: Konstnärliga fakultetens kansli, Lunds
universitet, Box 8084, 200 41 MALMÖ. Diarienummer ska anges i samband med handlingar som
skickas via post. Ansökan ska innehålla meritförteckning och övriga handlingar som sökande önskar
belysa för aktuell anställning.

Lunds universitet eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar alla sökande.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Inskickade ansökningshandlingar i pappersform återlämnas efter begäran eller gallras två år efter anställningsbeslutet
vunnit laga kraft. Ansökningshandlingar återlämnas inte till den som anställts eller till dem som överklagat
anställningsbeslutet.

