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Förord 
Musikhögskolans handlingsplan för 2015–2016 har arbetats fram på uppdrag av Institutions-

styrelsen. Handlingsplanen är en uppföljning av tidigare års handlingsplan, strategidokument 

och verksamhetsplaner. Handlingsplanen har beslutats i Institutionsstyrelsen 18 mars 2015.

Handlingsplanen förhåller sig till Konstnärliga fakultetens och Lunds universitets strategiska 

plan och de huvudsakliga strategier som lyfts fram för att uppnå målen att hålla högsta 

kvalitet i utbildning, forskning, innovation och samverkan med det omgivande samhället. 

Strategierna omsätts i Musikhögskolans handlingsplan inom de områden som institutionen 

valt att lägga extra fokus på under 2015 och 2016. I handlingsplanen beskrivs inte sådant 

som redan finns formulerat i andra policy- och styrdokument som t ex examensordning, 

utbildningsplaner eller kursplaner. 
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Utbildning 

MUSIKER- OCH KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN (MU/KY)

Musikerutbildningarna ska förbereda studenterna för ett långt och mångfacetterat liv som 

musiker. En framgångsrik konstnärlig verksamhet och strävan efter konstnärlig spetskompe-

tens är fundamental i ett alltmer globaliserat musik- och arbetsliv. Men musikerrollen står 

också under förändring och förefaller bli alltmer mångskiftande. Frågor kring vilka kunskaper, 

färdigheter och kompetenser som framtidens musiker behöver, kommer att stå i fokus under 

perioden. 

Musikalisk och färdighetsmässig spetskompetens 
Musikalisk och färdighetsmässig spetskompetens är nödvändig för musiker på en global 

arbetsmarknad. 

 » Musikerutbildningens lärare gör en omvärldsanalys med fokus på arbetsmarknadens 

krav och dess konsekvenser för utbildningarna.

 » ”Prov-provspelningar” genomförs årligen i alla orkesterinstrumentgrupper.

 » Studie- och övningsteknik sätts i fokus under en temaperiod.

Gränsöverskridande samverkan
En ökad samverkan mellan olika genrer, konstarter och instrumentgrupper är positiv för 

studenternas kunskapsutveckling.  

 » Projektsamarbeten över genre- och instrumentgränser genomförs i samarbete mellan 

olika lärare. 

 » Fristående kurser i improvisation för klassiska musiker och sångare inrättas och ges 

under perioden.

 » Kammarmusikfestivalen som initierades 2014 fortsätter 2015 under namnet UTSPEL. 

Fokus är även detta år på verk med en blandad besättning och alla instrumentgrupper 

inom den klassiska inriktningen omfattas.  

En breddad musikerroll
Musikern förväntas kunna omfatta nya arbetsuppgifter, exempelvis att kunna driva och delta 

i projekt av olika slag. 

 » Utåtriktade konsertprojekt för en icke-traditionell publik inom ramen för Karriär-

kontorskurserna genomförs i smågrupper. Projektet utvärderas och möjligheter till 

fortsatta projektarbeten diskuteras.

 » Studentkonserter ges i nya konsertmiljöer i det offentliga rummet i Malmö med omnejd.

 » Improvisation som moment inom kandidatutbildningen, klassisk inriktning, utreds. 

Eventuellt genomförs ett pilotprojekt. 

 » Fristående kurser som breddar musikerutbildningarnas inriktningar utreds. Läsåret 15/16 

inrättas en ny kurs i Singer-Songwriting.

Vision
Musikhögskolan i Malmö (MHM) är en av Nordens ledande institutioner inom högre 

musik utbildning och forskning och har en nationellt och internationellt viktig roll för högre 

musik utbildning. 

Musikhögskolan ska ge utbildning och bedriva forskning på högsta nivå samt leda förnyelse-

arbete och aktivt driva frågor om musikens roll i skola och samhälle. Studenternas utbildning 

och utveckling ska stå i fokus under utbildningstiden och förbereda för ett yrkesliv i förändring. 

Musikhögskolan ska vara en levande mötesplats där människor från olika kulturer, kunskaps-

områden och kompetenser möts och utvecklas tillsammans. Musikalisk och kulturell mångfald 

är en viktig kvalitetsaspekt där den beprövade erfarenheten, den vetenskapliga och den 

konstnärliga kunskapstraditionen går sida vid sida.

Genom strategier och målbeskrivningar i styrdokument, utbildningsplaner, kursplaner, 

timplaner samt för verksamheten framtagna utvärderingsmodeller, skapas förutsättningar 

för den goda arbetsplatsen och för att Musikhögskolans hela verksamhet kan utvecklas och 

ge de bästa förutsättningar för kvalificerad utbildning och forskning. 

Malmö 18 mars 2015

Ann-Charlotte Carlén

Rektor
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Den internationella studiemiljön på Musikhögskolan
Det är väsentligt att studenterna under sin studietid får möjlighet att vistas i en internationell 

miljö med inspiration och influenser från ett större sammanhang – vare sig man studerar 

alla sina år i Malmö, eller åker på utbyte. Genomförande redovisas under avsnittet Interna-

tionalisering.

Kvalitetssäkring
En fortsatt utveckling av kvalitetssäkringssystemen av Musikerutbildningarna. 

 » En helhetsöversyn av kvalitetssäkringssystemen på Musikerutbildningarna görs, enligt 

riktlinjer från Lunds universitet.

 » Deltagande i det europeiska nätverket Codarts kring examensarbete på Musikerutbild-

ningen genomförs i syfte att jämföra och utveckla examensarbetet.

 » En nationell konferens på MHM om examensarbetet på kandidat- och masternivå 

genomförs hösten 2015.

 » Diskussionen kring bedömning och betygsättning på Musikerutbildningen fortsätter i 

Utbildningsnämnden och i kollegiet.

 » Utvärderingsformer och riktlinjer för dessa vidareutvecklas.

Utbildning i pedagogik för musikerstudenter
 » Möjligheten för musikerstudenter att komplettera med pedagogisk utbildning utreds.

Rekrytering
Söktrycket till musikerutbildningarna totalt sett är gott, men inte jämnt fördelat mellan 

instrumentgrupper och genrer. Att vidare verka för en god och jämn rekrytering är angeläget, 

särskilt på kandidatnivån. 

 » Möjligheterna att i ännu högre grad samverka med förutbildningar på olika nivåer 

utreds, framför allt på det klassiska området, för att främja återväxten.

 » Övningsprov i gehör läggs ut på hemsidan inför antagningsproven.

 » Utbildningsnämnden orienterar sig kring e-lärande på musikområdet.

MUSIKLÄRARUTBILDNINGEN (ML)

Vision
Musikhögskolan i Malmö utbildar ämneslärare i musik med djupa musikaliska och pedagogiska 

kunskaper och färdigheter för att kunna verka som musiklärare i grund- och gymnasieskola 

samt i musik- och kulturskola. Musikläraren ska kunna utforma bra lärandesituationer för 

att främja barns och ungdomars musikaliska utveckling samt aktivt kunna delta i och leda 

musiklivet i skola och samhälle.

Utbildningen ska vidare främja studentens personliga utveckling, stödja dennes självständiga 

kunskapssökande och skapa en kunskapsmiljö där den studerande stimuleras till att ta ansvar 

för sitt eget lärande.

Utbildning
 » Musiklärarutbildningen (ML) ska genomföra gemensamma projektveckor över utbild-

ningsgränserna för t ex gästlärare och ”Artist in Residence” med nationellt och interna-

tionellt erkända musiker inom olika områden.

 » ML ska utöka antalet aktiviteter där lärare och studenter möts och deltar i verksamhet 

tillsammans. 

 » ML ska vidare se över utbildningsutbudet och undersöka alternativ till ämneslärarut-

bildningen 7–9 med anledning av utredningen “En mer flexibel ämneslärarutbildning”.

 » Utbildningsstrukturen i den nya lärarutbildningen ska implementeras och termin 9–10 

ska ses över och vid behov justeras.

 » Under 2015 ska ML ta fram en struktur för ett nytt utvärderingssystem och riktlinjer 

som ska gälla för studenter och lärare i detta kvalitetsarbete.

 » Mentorskapsprojektet, Motor, avslutas och utvärderas i juni 2015.

 » ML kommer att utforma, justera och utvärdera upplägget av VFU-perioder för gym-

nasielärarutbildningen och grundskollärarutbildningen samt för LIM-utbildningen 

(2015–2016).

 » Rockutbildningens konstnärliga projekt med kamratbedömning s k “peer assessement”, 

kommer att spridas och implementeras på fler utbildningsinriktningar.

 » ML-kansliet kommer att arbeta vidare med att tydliggöra arbetsuppgifter och ansvars-

områden för de olika befattningarna.

Samverkan
 » “Musikpedagogdagar i Malmö” genomförs 2015. Två fortbildningsdagar erbjuds som 

kompetensutveckling för musikpedagoger inom olika skolformer (2015). 

 » MHM anordnar en festival för jazz- och improvisationsmusik, VIBE, i samarbete med 

olika förutbildningar (2015–2016). 

 » ML kommer att utveckla och fördjupa samarbetet med de förutbildningar och estetiska 

programs spetsutbildningar som ML samarbetar med, samt undersöka möjligheterna 

till fortbildningsinsatser och kurser för elever i spetsutbildningar. 

 » Samverkan med Kulturcentrum Skåne kommer att fortsätta, bl a i form av fristående 

kurser inom området kognitiva funktionsnedsättningar och lärarmedverkan inom UVK-

området.

 » ML kommer att verka för ett bättre fungerande samarbete med studenthälsan, alter-

nativt undersöka möjligheter till andra vårdgivare för att kunna erbjuda studenterna 

enklare och snabbare vägar till kontakt med frisk- och sjukvård. 

 » ML kommer att utvärdera planeringen och genomförande av Studieverkstans vid LU 

besök under året, samt upprätta en ny samarbetsplan för läsåret 2015–2016.

 » Ett projekt kring ensembleverksamhet i skolan, som startade 2014, kommer att utvecklas 

vidare och kopplas till en studie inom det musikpedagogiska området på ML. 

 » ML kommer att samarbeta och ha kontakt med förutbildningar genom möten i olika 

nätverk och deltagande i konferenser såsom t ex Estet- och SMOK-konferenserna.

 » ML och Kulturskolan i Malmö fördjupar sitt samarbete mellan studenterna med 

klassisk inriktning på gymnasielärarutbildningen och El Sistema-projektet, som ett led i 

att utveckla rekryteringen inom den klassiska genren.
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Fortbildning och kompetensutveckling
 » Lärardagarna på ML kommer bland annat att användas för strategisk kompetensutveck-

ling och belysa olika teman som t ex utbildning och skola i förändring, rekrytering, konst-

närligt utvecklingsarbete, musikpedagogisk forskning samt utvärderingsarbete.  

FORSKARUTBILDNING OCH FORSKNING

För att förstärka och utveckla forskarutbildning och forskning kommer följande strategiska 

satsningar göras under 2015:

 » Arbeta för att det i enlighet med fakultetens strategidokument ska finnas minst sex 

doktorandanställningar i varje forskarutbildningsämne.

 » Forskarutbildningsseminarierna i musik och musikpedagogik kommer även fortsättnings-

vis att bedrivas dels ämnesspecifikt, dels i interaktion med varandra. 

 » Fortsatt verka för att upprätthålla en kreativ och dynamisk forskningsmiljö genom 

gränsöverskridande projekt där den musikpedagogiska och den konstnärliga forskningen 

kan utvecklas i interaktion med varandra och med närliggande discipliner.

 » Fortsatt arbete med att utveckla interaktionen med och kopplingen till grundutbild-

ningarna. Hösten 2015 planeras en konferens med de svenska musikhögskolorna kring 

det självständiga arbetet i musik, som uppföljning till den nationella utvärderingen.

 » Utveckla och fördjupa gränsöverskridande samverkan, såväl inom ramen för Inter Arts 

Centers verksamhet som i kontakt med utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds 

universitet och internationella projekt som är under genomförande och uppbyggnad.

 » Vidareutveckla en etablerad, framgångsrik närvaro i nationella och internationella konst-

närliga och musikpedagogiska forskningssammanhang.

 » Fortsätta arbetet med en strategisk plan för att söka externa medel till forskning samt 

genomföra seminarier med ansökningsarbete såväl på institutions- som fakultetsnivå.

 » Till institutionen knyta konstnärligt och musikpedagogiskt högt meriterade och forsk-

ningsmässigt innovativa forskare, inte minst genom tillskapande av postdokanställningar 

och medel för dessa.

 » Se över behovet av kurser, konferensdeltagande, publiceringsstöd och möjligheter för 

handledarna till egen forskning. Ett resultat av konsekvensanalysen 2014 är att det 

under 2015 planeras för gemensamma forskarutbildningskurser samt att arbetet med 

att tillskapa postdokanställningar fortsätter.

 » Utlysa en professur med inriktning mot konstnärlig forskning i musik för att driva, 

utveckla och koordinera forskningen.

Gemensamma frågor

JÄMLIKHET OCH LIKABEHANDLING

Ett sedan länge pågående jämlikhets- och likabehandlingsarbete pågår på den Konstnärliga 

fakulteten och på Musikhögskolan. Området är prioriterat och 2014 startade en arbets-

grupp på Musikhögskolan för att diskutera och dra upp riktlinjer för ett långsiktigt arbete 

på institutionen.

 » Under 2015–2016 kommer jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid MHM att utgå 

från det resultat som en nyligen genomförd enkät bland studenter, lärare och personal 

visar. På grundval av bl a detta material, kommer en handlingsplan för jämställdhetsgrup-

pen att utarbetas och 3–4 frågor att särskilt lyftas fram och fokuseras.

 » En handlingsplan kommer att tas fram under vårterminen 2015 och samtidigt planeras 

det konkreta arbetet att sättas igång. 

 » Gentemot fakulteten kommer det att arbetas för att särskilda medel årligen avsätts bl a 

för deltagande i konferenser och kurser för fortbildning av gruppens medlemmar inom 

området jämställdhet och likabehandling. 

DIGITALA VERKTYG OCH SCHEMALÄGGNING

Ett bra lokalbokningssystem och en välfungerande schemaläggning av kurser och ämnen 

är ett prioriterat område för att undervisningen på Musikhögskolan ska kunna planeras och 

genomföras på ett optimalt sätt. 

 » Informationsflödet mellan lokalbokare och schemaläggare ska ses över och förbättras 

så att lokalbokningen går smidigare.

 » Under 2015 skapas nya register och rutiner i databasen FileMaker för att förenkla över-

föring till TimeEdit 3.6. 

 » Förbättring i databaser planeras också på längre sikt för bättre funktionalitet.

 » Vissa strukturella förändringar i schemat planeras inför läsåret 2015/16 för att förenkla 

schemaläggningen. 

 » Arbetet utvärderas kontinuerligt av schemaläggningsansvarig i samråd med utbildnings-

kanslier och ledningsgruppen.

INTERNATIONALISERING 

Målsättningen är att Musikhögskolan ytterligare ska förstärka och utveckla sin internationella 

profil genom att driva och delta i fler globala samarbeten, samt öka mobiliteten och de inter-

nationella aktiviteterna för studenter, lärare och personal som en naturlig del i sin utbildning 

och i sitt arbete. Under 2015 och 2016 kommer Musikhögskolan att arbeta med att

 » öka informationen inom institutionen om lärar- och personalutbyten för undervisning el-

ler för fortbildning (skuggning, workshops m m) samt uppmuntra de lärare som tidigare 

inte deltagit i utbyte att åka. Samtidigt begränsas antal utbyten till ca ett utbyte per 

läsår för att skapa möjlighet för fler att delta
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 » fortsatt verka för att öka möjligheten till student- och  lärarutbyte utanför Europas 

gränser. ML kommer att genomföra 20 student- och lärarutbyten, för alla inom MHM, 

med Vietnam National Academy of Music under lå 2015/16 och 2016/17 inom Linneaus/

Palme-programmet. ML kommer också att genomföra en planeringsresa till Rio de 

Janeiro under HT 2015 med stöd av Linneaus/Palme-medel

 » mottagandet av internationella studenter ses över och särskilt mottagandet av master-

studenter på MU/KY för att underlätta det första mötet med Musikhögskolan

 » prioritera internationella studenter och utbytesstudenter vid stipendiefördelning

 » fortsätta att aktivt utöka antal samarbetspartners för att delta i och bedriva kortare 

projekt inom exempelvis Nordplus och Erasmus 

 » inom ramen för U21 kommer ML genomföra ett gemensamt projekt benämnt ”Ideal-

skolan”. Partners i projektet är The University of Hong Kong, University of Johannesburg, 

University College Dublin och The University of Auckland. Syftet med projektet är att 

iscensätta ”peer review” mellan lärarutbildningar på en internationell nivå

 » i samarbete med Linnéuniversitetet planeras på ML ett projekt där analys av videoinspe-

lade musiklektioner från olika länder presenteras 

 » i det europeiska nätverket Codarts delta i ett projekt kring examensarbeten i syfte att 

jämföra och utveckla examensarbetet inom det konstnärliga området på MU/KY

 » delta i internationella konferenser arrangerade av bl a AEC (Association Européenne des 

Conservatoires), ISME (International Society for Music Education) och EAS (European 

Association of Music in Schools)

 » arbeta med att säkerställa och öka Musikhögskolans attraktionskraft genom bl a 

”benchmarking” 

 » utveckla samarbetet med den Konstnärliga fakulteten i frågor som rör internationalise-

ring och stipendier till studenter som är avgiftsskyldiga

EKONOMI

I samband med att Lunds universitet (LU) infört en ny ekonomisk modell 2010, de universitets-

gemensamma kostnaderna successivt ökat, grundutbildningsmedlen urholkats och täckning 

för pris- och löneuppräkning saknats, har Musikhögskolan fortsatt budgeterat underskott 

trots besparingar på flera miljoner kronor de senaste åren. Institutionsstyrelsen och utbild-

ningsnämnderna vid Musiklärarutbildningen och Musiker- och kyrkomusikerutbildningen har 

bedrivit systematiskt arbete med att analysera kostnader och intäkter samt diskuterat och 

beslutat om besparingar för att uppnå bättre balans mellan inkomster och utgifter. De svåraste 

frågorna i det arbetet har varit att säkerställa kvaliteten i utbildningarna trots besparingar och 

samtidigt klara utbildningsuppdraget (helårsprestationer). Besparingarna har sammantaget 

fått konsekvenser för tjänster, arbetsuppgifter, arbetsmiljö och för kurs- och timplaner i 

utbildningarna.

Musikhögskolan har 2014 av LU genom Konstnärliga fakulteten, fått i uppdrag att minska 

utgifterna för att få en budget i balans till år 2019. Under de första tre åren, 2015–2017, med 

möjlighet till förlängning, har LU gett MHM möjlighet att minska sitt utbildningsuppdrag 

med motsvarande 20 utbildningsplatser/helårsprestationer men behålla samma ekonomiska 

tilldelning som tidigare. 

 » Institutionsstyrelsen, utbildningsnämnderna och utbildningsledningen kommer att 

arbeta fram förslag på åtgärder för en budget i balans 2019. Arbetet påbörjas under 

vintern 2014/2015. 

PERSONAL OCH ORGANISATION

En grundförutsättning för Musikhögskolans kvalitet ligger i den höga kompetensen hos 

personalen. Under perioden 2014–2018 går ett tjugotal lärare och administratörer i pension 

vilket kommer att få olika konsekvenser. 2015–2016 fortsätter därför behoven av nyrekryte-

ring och långsiktig personalplanering i en allt stramare budget att analyseras i nämnder och 

i Institutionsstyrelsen. 

Musikhögskolan ska bidra till att alla anställda ska ha möjlighet att genomföra sina uppdrag 

och arbetsuppgifter på ett effektivt sätt med kvalitet och öppenhet för förnyelse. 

 » Under perioden fortsätter arbetet med att utveckla de individuella kompetensutveck-

lingsplaner som lärare med tjänst och administrativ personal har i sina personalplaner. 

Planen upprättas och revideras i det årliga utvecklingssamtalet.  

 » Fler lärare går högskolepedagogiska kurser.

 » Utbildningskanslierna gör olika kompetensutvecklingssatsningar, exempelvis i digitalt 

lärande eller motsvarande och fokuserar på en analys av framtida yrkesmässiga krav. 

För administrativ personal finns bland annat universitetets utbud av KIA-kurser (”Kva-

litetsutveckling i Administrationen”) att tillgå. 

 » 2014 utredde universitetets KIA-grupp den Konstnärliga fakultetens administrativa orga-

nisation. Utredningens rapport kommer att utgöra startpunkten för analys och åtgärder 

av Musikhögskolans administrativa organisation, även i förhållande till fakultetens. 

 » En diskussion om eventuella samordningsvinster inom fakulteten vid en nylokalisering 

av Musikhögskolan kommer att föras. 

ARBETSMILJÖ OCH MILJÖ 

Musikhögskolan ska vara en kreativ, medmänsklig och utvecklande arbetsplats och lärande-

miljö. Inom det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) formuleras varje år nya konkreta mål 

som beslutas av Institutionsstyrelsen. Under perioden kommer bland annat följande att ske:

 » det systematiska arbetsmiljöarbetets olika delar och dess årscykel ses över, exempelvis 

omarbetas strukturen för arbetsmiljödokumentet med en tydligare organisation mellan 

arbetsmiljö, brandskydd, säkerhet och miljö. 

 » delegationsordningen ses över, omorganiseras och revideras. Arbetsmiljöarbetet på 

MHM i förhållande till fakultets- och universitetsnivån ses över.

 » en miljönämnd bildas som arbetar med att formulera och skärpa Musikhögskolans 

miljömål.

 » en krishanteringsplan formuleras i förhållande till universitetets plan. Säkerhetsarbetet 

fördjupas.

 » ljudstarka miljöer fokuseras för riskbedömning och åtgärder. Bland annat ska ljudnivån 

mätas i vissa miljöer och nya skärmar införskaffas. 

 » 2015/2016 hålls en arbetsmiljödag för studenter och personal där ett av fokusområdena 

är studenternas arbetsmiljö. 

 » 2016 är ett av fokusområdena att motverka stress.
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BIBLIOTEK

Musikhögskolans bibliotek kommer att, utifrån Konstnärliga fakultetens och Lunds univer-

sitetsbiblioteks nätverks strategiska plan, arbeta för att biblioteket ska utgöra ett stöd till 

forskning och lärande vid Musikhögskolan i Malmö. Biblioteket vill fungera som en arbetsplats 

och mötesplats för studenter, forskare och lärare. En vision som genomsyrar verksamheten är 

möjligheten att erbjuda fakulteten en organisatoriskt samlad biblioteksverksamhet som ger 

studenter, lärare och forskare en enhetlig, optimerad och jämlik biblioteksservice.

 » Biblioteket kommer att fortsätta sitt arbete med att sprida kunskap om verksamheten 

via föreläsningar, personliga kontakter och möten och även erbjuda handledning i grupp 

eller enskilt inför examensarbetet, samt planerar att utveckla undervisning i föreläsnings-

form till en mer problembaserad workshop.

 » Biblioteket vill också underlätta för våra användare genom att göra våra samlingar mer 

tillgängliga och sökbara både på plats i biblioteket och via nätet. Arbetet med att samla 

instrumentskolor fortsätter, med katalogisering av CD retroaktivt i LIBRIS.

 » En ämnesguide som är anpassad till Musikhögskolans verksamhet finns tillgänglig på 

nätet och fungerar som verktyg vid informationssökning inför det självständiga arbetet.

 » Som ett led i arbetet att anpassa verksamheten till de krav som ställs på en modern 

biblioteksverksamhet, ska vi uppdatera och utveckla dokumentet ”Bibliotekspolicy – 

Enligt beslut av fakultetsnämnden 2007”. Arbetet görs i samarbete med bibliotekarien 

vid Teater- och Konsthögskolan. I samband med pensionsavgångar finns anledning att 

se över vilka kompetensområden som bör tillgodoses vid nyrekrytering i relation till hur 

framtidens musikbibliotek bör se ut.

 » I samarbete med Service- och Informationsenheten genomförs under 2015 en invente-

ring av de publikationer som getts ut på Musikhögskolan. Arbetet ska praktiskt resultera i 

försäljning via vår hemsida och bidra till att göra det arbete som bedrivs och har bedrivits 

på skolan mer synligt.

SERVICEENHET

Serviceenhetens arbete har stor betydelse för hela Musikhögskolans dagliga verksamhet. 

Målsättningen är att ytterligare strukturera och tydliggöra olika arbetsuppgifter. 

 » Service- och Teknikenheten kommer att se över personalens användande av fast telefoni 

respektive mobiltelefoner för att uppnå bättre kostnadseffektivitet 

 » Serviceenheten strävar efter att leverera rätt utrustning/produkt i rätt antal och i rätt 

tid. Som ett led i detta ska enheten med hjälp av Teknikenheten, se över möjligheten 

att lägga beställningsblanketter för beställningar av dukning, blommor, bilhyrning, 

kopiering, konsertvärd mm i intranätet Podio.

 » MHM:s kopiatorer är ålderstigna. Serviceenheten ska tillsammans med Teknikenheten 

se över möjligheten att skaffa nya kopiatorer.

 » Verksamheter som tillhör Lunds universitet bör använda och bära det gemensamma 

passerkortet, det s k LU-kortet. För att kunna leva upp till detta undersöks möjligheten 

att införa LU-kortet på MHM.

 » Personal lägger mycket undervisningstid på att iordningställa och leta efter utrustning i 

de stora undervisningsrummen. Ett pilotprojekt har startats där ”rumsansvariga” utsetts. 

Ett led i arbetet är att bestämma vad som ska ”bo” i olika rum. En utvärdering kommer 

att genomföras. Faller arbetet väl ut så införs detta för flertalet rum på MHM. 

 » För att skapa gemensamma och tydliga helhetsbilder inom administrationens arbete 

samt tydliggöra ”vem som gör vad” kommer ett antal flödesanalyser att genomföras. 

Syftet är att identifiera flödet mellan de olika enheterna samt nyckelpersoner och där-

med se om arbetet kan utföras smartare för att undvika slöseri och samtidigt bidra till 

fortsatt hög kvalitet. 

 » En enkät ska tas fram, tillsammans med Teknik- och Informationsenheten för att mäta 

upplevd servicegrad. Utifrån enkätsvaren kommer sedan förbättringsplaner arbetas fram.

IT- OCH TEKNIK

IT- och teknikenhetens mål är att ligga i framkant inom området och specialanpassa kunskap 

och service utifrån MHM:s särskilda behov. Utvidgat samarbete med andra enheter på 

Musikhögskolan och inom fakulteten är ett mål.

 » Teknikenhetens fokus kommer att ligga på att fortsätta arbetet med intranätet ”Podio”, 

ett nytt internetbaserat samarbetsverktyg. Podio kommer att utvecklas för att fungera 

som informationskanal till studenter och anställda och för projektarbete och hantering 

av arbetsflöden. Vidare kommer Podio att utvecklas för att användas i undervisningen, 

t ex för kursinformation, projektarbeten för grupper och kommunikation med lärare 

och mellan studenter. 

 » Möjlighet till distansundervisning via Podio ska undersökas.

 » Processer inom Musikhögskolan kommer att dokumenteras och möjlighet till effekti-

visering med hjälp av digitala system och ytterligare samarbete mellan MHM:s olika 

enheter undersökas. Detta gäller inte minst enhetens egen utlåningsverksamhet av 

teknisk utrustning och i nära samarbete med Serviceenheten.

 » Teknikenheten kommer också att titta på de serversystem som finns idag och hur de 

kan förbättras och effektiviseras. Möjligheten att minska sårbarheten (t ex när en server 

går sönder) genom s k virtualisering ska vidareutvecklas.

 » Tillsammans med andra enheter kommer en enkät att göras för att ta reda på hur IT- och 

Teknikenhetens service uppfattas och kan förbättras. 



14 HANDLINGSPLAN 2015–2016 | MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ 15HANDLINGSPLAN  2015–2016 | MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ

INFORMATION, MARKNADSFÖRING OCH KONSERTPRODUKTION 

Arbetet med att vidareutveckla Musikhögskolans hemsida fortsätter med målsättningen att 

den, tillsammans med sociala medier, blir ett viktigt verktyg för marknadsföring av Musik-

högskolans verksamhet. Detta ska leda till ökad synlighet och attraktionskraft gentemot olika 

målgrupper. Att utveckla den interna informationen inom Musikhögskolans intranät samt att 

upprätta en kommunikationsplan för institutionen är andra prioriterade områden. 

 » Arbetet med att utveckla hemsidan i webbpubliceringsverktyget Drupal fortsätter. 

Nyproducerade filmer och foton får stort utrymme för att göra sidan attraktiv. Intern-

utbildning i Drupal av berörd personal fortsätter under våren 2015. 

 » Vid läsårets slut görs en uppföljning av hemsidans funktion av ”Hemsidesarbetsgruppen” 

och redovisas för Institutionsstyrelsen (IS) under hösten 2015. 

 » Musikhögskolans konsertpolicy redovisas och diskuteras i samråd med Ledningsgruppen 

under våren och beslutas i IS i slutet av hösten 2015.

 » En kommunikationsplan för Musikhögskolan utarbetas i syfte att utveckla och effekti-

visera institutionens kommunikation med omvärlden. Arbetet genomförs under våren 

2015.

 » Som ett led i en strävan efter en modernare och effektivare marknadsföring av ut-

bildningarna läggs Musikhögskolans traditionella Öppet Hus ner och ersätts med ett 

närmare samarbete med förutbildningar i södra Sverige. Förutbildningarna erbjuds att 

göra enskilda studiebesök med skräddarsytt program. Parallellt med detta produceras 

en digital version av Öppet Hus på hemsidan. Lanseringen planeras till november 2015.

 » Publicera Musikhögskolans interna information i Musikhögskolans intranät, samt i sam-

arbete med Teknikenheten och utbildningskanslierna arbeta fram riktlinjer för använ-

dandet av Musikhögskolans intranät.

 » Som en del av Musikhögskolans konsertpolicy fortsätter arbetet med att skapa tydliga 

och effektiva arbetsflöden vid bokning och genomförande av konserter. Projektet fort-

sätter under våren 2015 och sjösätts i början av hösten 2015. Projektet är ett samarbete 

mellan enheterna Information/Konserter, Service, Teknik och Bibliotek.

 » Lunds universitet firar 350-årsjubiléum under perioden och Musikhögskolan planerar 

för ett antal större och riktade konserter, både i Lund och i regionen, med anledning 

av jubileet.

 » Genomföra en enkätundersökning för målgrupperna studenter, lärare och övrig per-

sonal” tillsammans med Service- och Teknikenheten, för att mäta upplevd servicegrad 

samt genomföra åtgärder inom enhetens ansvarsområde med utgångspunkt från 

enkätresultatet.

 » Kostnaderna för bl a trycksaker ses över. En utredning av konsekvenserna av att använda 

Serviceenhetens kopieringstjänster som ett alternativ till externt tryckeri och att övergå 

från trycksak till hantering av digitala dokument kommer att genomföras.

NY MUSIKHÖGSKOLA I MALMÖ

Musikhögskolans nuvarande lokalisering i södra innerstaden är inte optimal för den verksam-

het som bedrivs. Det krävs en mer centralt belägen placering med närhet till fakultetens 

övriga två institutioner; Teaterhögskolan och Konsthögskolan, men även till det professionella 

musik- och kulturlivet i Malmö, för att verksamheten ska bli mer synlig och tillgänglig. En 

nylokalisering skulle också öka attraktionskraften och innebära att publiktillströmning till 

konserter och seminarier skulle öka samt även bidra till att synliggöra Lunds Universitet på 

ett tydligare sätt i innerstaden.

 » Arbetet fortsätter med att få till stånd en nylokalisering av Musikhögskolan i centrala 

Malmö. Processen leds av en projektgrupp under ledning av prefekten i tätt samarbete 

med Konstnärliga fakulteten och LU Byggnad.

 » Under 2015 kommer en upphandling att genomföras av projektet i enlighet med Lagen 

om offentlig upphandling.
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