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Nytt för i år: de sökande som är godkända har fått mail
från oss med en prognos om huruvida de kommer att få
en plats. Detta för att de ska kunna planera för ev. flytt.

1. Antagning ML, htL9
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De som är underkända får meddelande från antagning.se
att de är strukna.

Förslag till antagningstal 2OL9:
80660 (blandad genre): 0. För få behöriga sökande, och
därmed ställs inriktningen ¡n ht 20L9.
80661 (Folk): L Träblås, l stråk
80662 (Jazz): 3 blås, 2 elgitarr, 1 kontrabas, 2 sâng, 2
trummor

2. Delegation över sommaren

3. Delkursplaner / kursplaner

80663 (Klassisk): 4 piano, 1 stråk, 4 sång
80664 (Rock): 3 elbas, 3 elgitarr, 4 piano, 4 sång, 3
trummor
80665 (Singer-song):4
80666 (Såne genrefri ingång): 8
Totalt har vi 50 behöriga, inklusive två som kommer att
gå in i årskurs 2 och tre översökare. Det betyder
emellertid inte att alla 50 antas.
Det är önskvärt att anta en extra elgitarrist pâ jazz då det
saknas pianist, samt en extra sångare. UN ställer sig
bakom förslaget om att anta en extra gitarrist och en
extra sångare under förutsättning att kursledarna går
med på det.

UN delegerar att ta beslut i utbildningsfrågor tom den
L/9 till utbi ldningsled n ingen.

MUHF20 Rytmik och förskola skickas tillbaka till
kursansvarig för revidering av mål och examination.
Pe rsisk s I o gve rkstrod iti on god kä ndes e n I igt u nd e rlaget.
LAMH74, Ensemble och huvudinstrument godkändes med
språkliga justeringar.
Följande delku rsplaner god kä ndes med språkliga
justeringar:
Arrongering - komposition T7-6
Amnesdidaktik 7,2 och 4
Ensemble - klossisk T7-4 + T8
Ensembleledning T8
Gehör T7-4
Sångensemble genrefri ingång T7-4
H uv u di nstru me nt så n g T7-4
lnspelningsprojekt
Klossrumsmetodik
MoS Klossisk T7-2
PiK Bos T7 eller T2
PiK Bas T6 eller T7
PiK Trummor T7 eller T7
PiK Trummor T6 eller T7
Sotslöra T7-4



UN/ML PROTOKOLL nr I20L9-06-05

Sång och muntlig fromställning T1-T2

Delkursplanerna nedan behöver revideras än en gång;
Arrangering och komposition Huvudinstrument T5-6
Ge me nsa m le kti on Arr/kom p
Huvudömne T7-6 skickos tillboka till ämnesonsvorig
Kontropunkt och lnstrumentotion T5-6 behöver göros om till
två kursplaner, en för respektive termin.

TNFORMATTON / MEDDELANDEN

t. EAS konferens, rapport

2. Utvärdering av utbildningen

3. Rapport från möte med GFP
(Gruppen för prövningar)

LaAn redogjorde kort för konferensen som ML
anordnade tillsammans med EAS. Vi har fått mycket
positiv feedback från deltagarna. Många som tyckte
Musikhögskolan var fin och många som är intresserade
av att komma tillbaka på studiebesök. Stor bredd i

musikinslagen som imponerade på deltagarna.

CaGu gick igenom läsårsutvärderingen.
83% svarsfrekvens, åk L-4 + KPU (tre studenter).
Schemaläggningen fungerar inte optimalt, dels pg a att
schemapostioner som kan plockas bort inte plockas bort.
Det ledertill att många rum som står som uppbokade
inte är det. From hösten kommer fler att kunna göra
förändringar i det faktiska schemat under läsåret. Lärare
som är intresserade, kan gå en kurs iTimeEdit. Problem
beror också på att en del lärare använder system utanför
TimeEdit. UN diskuterade möjligheten för schema-
planering icanvas.
Utbildningsutvärdering för åk 5 hade också en hög
svarsfrekvens, 32 av 36 svar kom in.

MaEr redogjorde för GFP's möte där det finns
representanter för de sex lärosäten som har
musikutbildning i Sverige. Alla är klara med sin
antagning, alla siffror är dock inte klara. Preliminära
siffror är;
lngesund: tänker anta 13 på musiker, till ML finns 20
behöriga, ej säkert att de antar alla.
Piteå: L0 behöriga ML-studenter
MHM: har en prognos om att erbjuda 40 platser till Ht19.
Musiker 42 pä kandidat och 37 på master.
Gbg: 36 behöriga, prognos att ta in 25-30.
Nytt gehörsprov behöver tas fram t¡ll 2020.
Nivåmässigt är det på mycket lägre nivå än tidigare,
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Mötet avslutades

det behöver uppdateras eftersom det var femte
året det användes.
Satslära-provet bedöms väldigt olika från lärosäte till
lärosäte. Nästa möte är 7 /LL, gehörsgruppen kommer
preliminärt att träffas i september.
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Sara Eng Frisk

Tusteras

Erik



Till UN 2019-06-05 

Förslag till antagningstal 2019: 

 

Blandad genre: 0 

Folk: Alla = Totalt 2 

Klassisk: 4 piano, 1 stråk, 4 sång = totalt 9 

Jazz: 3 blås, 2 gitarr, 1 bas, 3 sång (en översökare från jazz till rock, därav tre nya platser på 

sång), 2 trummor = totalt 11 

Pop/rock: 3 bas, 3 elgitarr, 4 piano, 4 sång, 2 trummor = totalt 16 

Singer-song: Alla = 4 

Sång genrefri ingång: 8 

 


