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L. Kursplaner, bil. 1
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Studentrepresentant
Studentrepresentant
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Dagordningen fastställdes.

Anna Houmann utsågs till justerare.

Lades till handlingarna.

Lades till handlingarna.

LAME7í, Valbar kurs och projekt, detta är en gammal
kurs (termin 7) som väcks till liv på grund av behovet
av att förenkla betygssättningen i ladok. Kursen
godkändes med smärre språkjusteringar.

Genomgång av Kulturskoleklivets kursplaner.
Lrirande och ledarskap i Kulturskolan, KUSE2?
Barn och ungdomars lärande och samspel i grupp, KUSE?L
Kulturskolan som idé och praktik, KUSE22
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2. Läsårsstruktur, bil.2

INFORMATION / MEDDELANDEN 

1. Canvas - LMS, senaste nytt

ÖVRIGT 

1. Studentbarometer

Ämnesdidaktik 2: Musik, KUSE23 
Ämnesdidaktik 2: Scenkonst, KUSE24 
Ämnesdidaktik 2: Konst, KUSE25 
VFU 2, KUSE26 
Kursplanerna godkändes med smärre språkliga 
justeringar. 

Kursplaner inom KPU halvfart har reviderats efter 
utvärdering med studenter och lärare. Målet är att det 
ska li ett bättre lopp ör stu enterna. Revi eringarna 
innebär inget nytt innehåll utan de olika delarna i 
kursplanerna har flyttats om så att det passar bättre 
ihop och det blir ett bättre flöde. 
Didaktik, LIMLlO 
Lärande och ledarskap i skolan, LIML27 
Didaktik och VFU, LIML19 
Relation och lärande i grupp, LIML28 
Specialpedagogik och forskningsmetodik, LIMP27 
Kursplanerna godkändes med språkliga justeringar. 
Inför nästa antagningsomgång kommer kursplanerna 
åter att revideras med fokus på antalet mål. 

Kammarkör-kurserna från förra UN har reviderats 
ytterligare med ett förtydligande av progressionen 
mellan kurserna, samt under "Kursens examination". 
Musikhögskolans Kammarkör I, MUHF67 
Musikhögskolans Kammarkör Il, MUHF69 
Musikhögskolans Kammarkör III, MUHF72 
Musikhögskolans Kammarkör IV, MUHF73 
Kursplanerna godkändes med smärre språkliga 
justeringar. 

Läsårsstrukturen godkändes med smärre justeringar. 
UN önskar en bättre spridning av 
fakultetsgemensamma dagar, så att det inte bara blir 
torsdagar. 

MaFr går på regelbundna möten i Lund och under
söker vilka kurser som skulle kunna ha nytta av 
Canvas. Den 11/3 hade MHM besök av Marc 
Casanovas som visade möjligheterna med Canvas för 
UL och Canvasgruppen. 

2017 gjordes det en studentbarometer vid LU. Det är 
en universitetsövergripande enkätstudie som riktar 



sig till studenter vid Lunds universitets samtliga
fakulteter. Denna görs vart sjätte år. 110 studenter
från MHM svarade på enkäten. Det går dock inte att
dra några tydliga slutsatser när det endast är ca30o/o
som har besvarat enkäten. Utbildningsledningen (UL)
menar att det är viktigt att fundera över hur det går
att få en bättre svarsfrekvens.
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3. EAS, senaste nytt

4. Studentärendens
inkommande

5. Kommunikationskanaler

för Ämneslärarutbildningen i musik vid MHM. Till det
behövs en del lärare och studenter.l musikämnet
behövs åtta lärare som kan representera ämnet. Det
kommer även att göras en intervju angående UVK och
en intervju för ledningsfunktion. Intervjuerna kommer
att ske via skype i Lund och de kommer att vara i ca en
timme. UL kommer att gå ut med en förfrågan till
lärare och studenter, i första hand till UN's ledamöter
och därefter till övrig personal och studenter.

I dagsläget har ca 200 personer anmält sig till
konferensen. Early bird går ut den L5/3, enligt EAS

historia så brukar hälften anmäla sig innan detta
datum och hälften därefter. Det finns ett maxtak på
300 deltagare vid konferensmiddagen, övriga kommer
att placeras på en gästlista.
140 presentationer finns med i programmet i
dagsläget.
10-15 studenter har anmält intresse om att hjälpa till
under konferensen.

Studentrepresentanterna har upplevt att det är svårt
att höra alla Ml-studenters åsikter. Det vore bra med
ett forum dit studenterna kan skicka in sina tankar.
Det vore därför önskvärt att starta en mail-box samt
en fiisisk brevlåda. UL föreslog att studenterna skapar
en gmail-adress för detta ändamåI.
AnHo föreslog vidare att det kan ingå som ett stående
inslag i UVK-kursen "Den mångdimensionella
musildäraren", då kan studentrepresentanterna
kommer in och presentera sig samt informerar om sin
roll i UN.

Vid lärarmötet tidigare i månaden diskuterades
kommunikationskanaler. Informationsenheten jobbar
just nu med denna fråga och återkommer i ärendet.

6. Nyautbildningsgrenar Frågan bordläggs.



UN/ML PROTOKOLL nr 5 201-9-02-06

Mötet avslutades.

vid kollet

Sara m

T fusteras

Mattias Frisk


