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Elisabeth Melander
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Sara Karlsson
Linnea Simon
Sara Engblom

Dagordning

fustering

Föregående protokoll UN

Föregående protokoll IS

angLon¡v

L. Kursplaner, delkursplan,
bil. 1

2. Inrättande av
Kulturskolepedagog-
utbildning, 90hp, bil.2

Ordförande
Föredragande
Föredragande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Studentrepresentant
Studentrepresentant
Sekreterare

Dagordningen fastställdes

Sara Karlsson utsågs till justerare.

Lades till handlingarna.

Lades till handlingarna.

Förändringarna i kursplan erna MITHN 67 Masteruppsats

samt MUHNg6 Masteruppsats bifalles. Övriga kursplaner
godkändes med språkliga justeringar;
MUHF9L Röstträning och röswård II, fortsrittningskurs
MUHG4S Stora roller & artister inom musikdramatiken

Förslaget om Kulturskolepedagog-utbildningen
bifalles enligt bilagan.
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3. Utbud av fristående kurser
läsåret 1.9/20,bi1.3

I N FO RMATIO N / MEDD ELAN D EN

L. Rapport från UKÄ's
uppstartsträff

2. Handlingsplan för rekrytering
och
ev. nya inriktningar

OVRIGT

1. Stimulansmedel från Lednings-
gruppen för fämställdhet och
likabehandling vid Lunds
universitet.

Förslaget bifalles enligt bilagan.

LaAn har varit uppe på Universitetskanslerämbetet
(UKA) i Stockholm och fått en genomgång över hur
utvärderingen ska gå till; sex av ämneslärar-
utbildningens examensmål ska utvärderas.
Uwärderingen ska göras tillsammans med
utbildningsvetenskapliga institutionen i Lund. LaAn
har önskat att Mhm kan få en egen utvärdering av
ämnet UVK och har nu fått besked om att det är
möjligt.
Beslut om själwärderingen ska tas den28/I1,.

MaFr informerade om en föreläsning hållen av David
Engström som använder datorn som huvud-
instrument på kulturskolorna. Engström ser hur
elevernas intresse börjar med datorn och spiller över
till att vilja testa olika instrument.
UN diskuterade kring möjligheten att ge en liknande
utbildning med datorn som huvudinstrument
parallellt med den traditionella utbildningen.

LU vill stimulera jämställdhetsarbetet på universitetet
med bland annat en inbjudan att ansöka om riktade
medel. Medfinansiering av en gästprofessor av
underrepresenterat kön och inbjudan att söka medel
för att långsiktigt stimulera en jämn könsfördelning
bland professorer är återkommande. Möjligheten att
söka medel från Ledningsgruppen återkommer i
november 20t8. fust nu finns det Wå utlysningar:
aJMedel för att stimulera jämn könsfördelning bland
professorer vid LU. Det finns för 20L9 drygt L2 mkr
avsatt för ändamålet. Ansök senast 3L/1" 20L9, läs mer
här:
https://www. meda rbeta rwebben.lu.se/sites/meda rbetarwebben.lu.se/files
/iamstalld 2018.pdf

b)Medfinansiering av gästprofessorer av under-
representerat kön i Hedda Anderssons namn.
Medfinansieringen grundar sig på en strävan efter en
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2. Tellus

3. Systematiskt förebyggande
arbete mot diskriminering

4. Förslag om översyn av
riktlinjerna för att utse
hedersdoktorer vid
Ko nstnärliga fakulteten

jämnare könsfördelningen bland Lunds universitets
professorer. Även en tidsbegränsad anställning av en
gästprofessor av underrepresenterat kön kan ge

positiv effekt avseende jämställdheten. Ansök senast
den 31/1 20L9. Läs mer här:
https://www. meda rbeta rwebben.lu.se/sites/meda rbeta rwebben.lu.se/f iles

/hedda-2018. pdf

Tellus är ett treårigt projekt som syftar till att stärka
det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier
vid Lunds universitet. Projektet, som är initierat av
rektor Torbjörn von Schantz, ska bidra till en trygg
studie- och arbetsmiljö för alla som är verksamma vid
universitetet. Under hösten kommer projektet att
börja genomföra intervjuer och fokusgrupps-
diskussioner med medarbetare, studenter och
doktorander. Intervjuerna kommer att ligga till grund
för en student-, doktorand- och medarbetarenkät som
kommer att genomföras vid årsskiftet. Läs mer på
projektets hemsida: http://tellus.blogg.lu.se

LU accepterar varken kränkningar eller trakasserier.
Om du som medarbetare eller student skulle utsättas
för ovälkommet beteende eller om du ser något som
du uppfattar som ovälkommet beteende, finns här råd
om vad du kan göra;
Medarbetare:
https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiijo-
och-halsa/krankningar-och-trakasserier
Student:
https:f/www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-
skyldigheter/trakasserier-och-sexuella-trakasserier

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska enligt 3

kap. diskrimineringslagen (2008:567) arbeta med
aktiva åtgärder. Läs mer om det systematiska
förebyggande arbetet mot diskriminering vid LU här:
httns://www.hr-
webben.lu.se/arbetsmiljo/diskriminering/systematiskt-[o rebygga nde-
arbete-mot-diskriminerine

Forskarutbildningsnämnden (FUNJ, vid
Musikhögskolan i Malmö (MHM), överväger att skicka
in en skrivelse till Konstnärliga fakultetsstyrelsen
[KFS) med anledning av nyligen beslutade rutiner,
arbets-gång och kriterier gällande utseende av
hedersdoktorer för Konstnärliga fakulteten. Det nya
beslutet innebär att promoveringen av MHM's
föreslagna hedersdoktor inte blir av i år och att det
strategiska arbetet och planeringen omintetgörs.



UN/ML PROTOKOLL nr 2 2018-L0-1"0

5. Musikhögskolan i Malmö värd for
EAS-konferensen, 1 5- 1B maj
201.9

6. Mediateknik-träff

Studentärenden;
- Yammer

European Association for Music in Schools [EAS]
årliga konferens kommer att äga rum i Malmö, med
Mhm som värd. Årets konferens är dessutom en
regional konferens för International Society for Music
Education (ISME). Konferensen drar årligen till sig ca

300 internationella deltagare dvs musiklärarutbildare,
musiklärare, musiker, forskare, studenter och
doktorander. Förutom pres entationer, workshops,
keyno Les, s Lutlen Ls- och tlokLorantlftrrum, special focus
groups mm är konferensen varje år fullspäckad med
musik. Det här är ett utmärkt tillfälle att synliggöra
vår verksamhet med information och material från
våra grundutbildningar och forskning. Temat för
konferensen är "The School I'd Like" - Music
Education meeting the needs of the children and
young people today.
Varmt välkommen att lämna ett bidrag samt delta i
konferensen på olika sätt. Ta kontakt med konferens-
organisatörerna via mail : Eas20 19(ôeas-music.org

Registreringen till att delta vid själva konferensen
öppnar den L5/LL Tell us about the music education
you would like!

Följande länkar ger dig mer information:
Konferensfilm : httns://www.youtube.com/watch?v=qBHu9 rfx5BY
Conference Website: https://eas-m usic.org/2 0 1 9-malmo-se/
Call for Stories in Music Education: https://eas-music.org/20 1 9-malmo-
se/call-for-stories-in-me/
Call lor submissions https://eas-music.org/2019-malmo-se/call-for-
submissions/

Lärare inom mediateknik nationellt träffas en gång
per år. Nästa är, B-9 /4 20L9, kommer lärarna på Mhm
bjuda in övriga lärare i Sverige. Fokus kommer att
ligga på två områden;

- hur rekryterar vi bredare ur ett genus och
mångfaldsperspektiv

samt
- datorn som huvudinstrument och konstnärligt

verktyg.
Tanken är att samarbeta med andra verksamheter i
Skåne.

Studenterna önskar tydligare information från skolans
IT-avdelning hur de förväntas använda Yammer.
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Blandade Genrer

Mötet avslutades.

vid

Sara Eng om Mattias Frisk

Diskussion kring ovisshet om Blandade Genrer och
kursledare. UN förtydligade att studenter som går
Blandade Genrer tillhör den genre som läses aktuellt
läsår, och har då den kursledaren.
Informationen är nu förtydligad på hemsidan.

Tusteras

n


