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Ärende, föredragande, bilagor

Beslut. diskussion

Mötets öppnande.

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2

J usteringsperson.

Till justeringsperson utsågs Karin Johansson.
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Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.
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MEDDELANDEN/INFORMATION
a) Information från prefekt, Ann-Charlotte earlen

Fakultetsstyrelsen beslutade den 26 februari 2020 att ställa
sig bakom fortsatt arbete med den föreslagna lokaliseringen; Varvsstaden i Malmö. Fakultetsledningen har
täta kontakter med universitetsledningen, LU:s upphandlingsenhet och LU byggnad. Parallellt arbetar institutionerna vidare med ett antal dokument bl a det s k Lokalprogrammet.
Mycket handlar för närvarande om coronakrisen, vilket
påverkar hela Musikhögskolans verksamhet och öppettider.

b) Information från fakultetskansliet,
Staffan Storm, prodekan

Universitetet genomför en strategisk satsning på uppdragsutbildning under åren 2019-2021. Satsningen ska
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Föredragande, beslut

stimulera till ökad samverkan med företag, myndigheter
och organisationer kring deras behov av uppdragsutbildningar. Som exempel på uppdragsutbildningar på Kfak
nämndes retorikkursen som THM erbjudit näringslivet
och Lärarlyftet.
EUGLOH - European University Alliance for Global Health - global hälsa, är ett stort samarbetsprojekt mellan
europeiska universitet (se vidare IS-protokoll från
191218). LU önskar att alla fakulteter involveras.
Till så kallade SAS-kurser (Special Area Studies), korta
kurser för internationella studenter, finns medel att söka.
Fakulteten har haft besök från universitetsledningen 10
och 11 mars. Första dagen var ett traditionellt möte och
andra dagen en verksamhetsdialog. Fokus i verksamhetsdialogen låg på sam lokalisering och jämlikhet/likabehandling, men även frågor om kommande resursfördelning,
nya utbildningar, forskarutbildningarna, behovet av post
doc-anställningar, personalförsörjning och säkerhetsläget
på MHM, diskuterades.
Verksamhetsuppföljningen visar att MHM har underpresterat 2019 avseende helårs prestationer. Åtgärdsplan har
initierats. Universitetsledningen flaggar för en ev återbetalning av medel p g a detta. Om och hur stort belopp det
handlar om är inte klart.
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a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll 2020-01-29, bilaga 5a

Kravprofil för ny prefekt har justerats. Bedömningsgrunder från Lunds universitets anställningsordning har tillfogats och ärendet är klart för MBL. Processen är ca 6
veckor försenad. Protokollet lades därefter till handlingarna.

b) Protokoll från Utbildningsnämnden
Mu/Ky, 2020-02-05

Protokollet ännu ej justerat.

c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML 2020-02-05, bilaga 5c

Maria Becker Gruvstedt redogjorde för UKÄutvärderingen av ämneslärarutbildningen i musik och de
synpunkter som framförts om att förstärka ämnesinnehåll i
vetenskapsteori. MBG påpekade vikten av att få en bra balans i utbildningen mellan det arbetsfält vi utbildar för och
att utbildningen ska vara forskarförberedande. Granskningen föll väl ut och Ämneslärarexamen med inriktning
mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet musik,
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fick omdömet hög kvalitet. Protokollet lades därefter till
handlingarna.
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d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen
2020-01-22 och 2020-02-26, bilagor 5d I
och 5d2

Protokollet lades till handlingarna.

e) Protokoll från Forskarutbildningsnämnden, 2020-03-04, bilaga 5e

Protokollet lades till handlingarna.

Ärende 1:
Reviderad utbildningsplan
Musikerutbildning folk- och världsmusik,
180 hp - kandidat. (Bilaga 6a och 6b)

Ola Elleström föredragande.

Ärende 2:
Förslag på handlingsgång för utvärdering
av Körcentrum Syds inrättandeperiod
2018 - 2020 (Bilaga 7a, 7b, 7c, 7d, 7e,
7f, 7g, 7h)
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Beslut: lnstitutionsstyrelsen bifaller Förslag till reviderad
Utbildningsplan Musikerutbildningfolk- och världsmusik,
I 80 hp - kandidat
Ann-Charlotte Carlen föredragande.
Beslut: lnstitutionsstyrelsen tillstyrker förslaget av handlingsgång och tidsplan gällande utvärdering av Körcentrum Syds inrättandeperiod 2018-2020 som underlag för
eventuell ny inrättandeperiod 2021-2023. lnstitutionsstyrelsen beslutar vidare att frångå nuvarande föreskrifter
gällande anlitande av extern part vid utvärdering.
Beslut tas om eventuell ny inrättandeperiod vid mötet 6
maj. Alla ledamöter ombeds att läsa på föreskrifterna inför
mötet.

Ärende 3:
Mål och handlingsplan för arbetsmiljöarbetet vid MHM, förslag till beslut (Bilaga
8a) samt Handbok arbetsmiljöarbetet,
delges (Bilaga 8b)
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Birgit Jakobsson föredragande. Kommentarer och smärre
korrektur från ledamöterna före beslut.
Beslut: lnstitutionsstyrelsen beslutar att fastställa bilagda
dokument - "Mål och handlingsplan för arbetsmiljöarbetet
vid Musikhögskolan i Malmö 2020" samt "Handbok för
arbetsmiljöarbetet"
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Jämlikhet/ Arbetsmiljö/Hållbar utveckling,

-
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Övriga ärenden
Kommande möten

-

Vid protokollet

6 maj, 4 juni
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