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Närvarande ledamöter

Conny Antonov
Lena Ekman Frisk
Magnus Lindén
Björn-Tryggve Johansson
Signe Olofsson
Axel Andersson
Åse Lugnér

Övriga närvarande:
Staffan Storm, $ 4a
Annette Bennvid, $ 4c
Astrid Byrman

Frånvarande:
Adriana Di Lorenzo Tillborg
Maria Becker Gruvstedt
Karin Johansson
Malin Kurtz

Làrarc
Lärare
Làrare
Lärare
Studeranderepresentant, MUKY istället ft)r Mirza Kucukovic
Studeranderepresentant, ML
TA-personal

Prodekan
Ekonom
Sekreterare

Doktorand
Lärare
Lärare
TA-personal

Nr
$

Arende, bilagor Föredragande, beslut

I Mötets öppnande Ordflorande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2 Justeringsperson Till justeringsperson utsågs Magnus Lindén

a
J Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes.

4 MED DELAN D EN/TNFORMATION
a) Information fråLn Utbildningsnämnd och
Fakultetskansli, Staffan Storm

a) Universitetshuset i Lund ska renoveras och är eva-
kuerat. Huset ska bli studiemiljöer och besökscentrum

LU har antagit en strategi ftir hållbar utveckling.

Flera dokument är under revision. Rutiner ftir inrät-
tande och avveckling av utbildning och rättighetslistan
für studenter är ute på slutremiss.

En högskolepedagogisk konferens är planerad till 7 no-
vember 2019.

Det breda universitetet: en arbetsgrupp ska tillsättas
bestående av utbildningsnämndens ledamöter vid LU.
Syftet är ökad samverkan med alla fakulteter.
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b) Information från prefekten, Ann-Charlotte
Carlén

Enkäten studentbarometern med bl.a. fragor om stu-
denternas psykosociala arbetsmiljö har genomforts. Ca
30 o/o av studenterna vid hela LU har besvarat enkäten.
Utfallet av denna enkät kommer att sammanställas.

LU har genomfürt en utredning om karriärvägar inom
universitetet som innehåller en analys av nuläget med
rekommendationer infü r framtiden.

b) Musiklärarutbildningens självvärdering till UKA ar
klar och kommer att skickas in 6 december 2018. Re-
presentanter for den konstnärliga forskningen i musik
vid Musikerutbildningen har, efter självvärderingen
som lämnades in sommaren 2018, nyligen blivit inter-
vjuade av UKÄ.

Rekryteringen av utbildningschef på MUKY har av-
brutits. Ingen av de sökande uppfylltle l.ill fullo krav-
profilen. I väntan på en ny utbildningschef kommer
Mattias Hjorth och Hans Hellsten ñ utökade uppdrag
på MUKY-kansliet.

Astrid Byrman avslutar sin tjänst som utbildningsad-
ministratör vid MUKY-kansliet och rekrytering av ef-
terträdare pågår.

Rekryteringen av en professor i konstnärlig forskning
pågår. Sex kandidater ska sakkunniggranskas och in-
tervjuas ijanuari 2019. Planerat tillträde àr vären2019

I arbetet med samlokaliseringen ska det genomñras en
workshop på fakultetsnivå. Det ska tas fram en gemen-
sam vision och en genomlysning av organisationsfür-
ändringar knutet till samlokaliseringen.

Kulturforum är en mötesplats och ett nâtverk vid LU
ftir samarbete och samverkan inom kulturområdet.
Nätverket består av prefekter eller motsvarande på in-
stitutioner med konstnärlig eller kulturinriktad verk-
samhet. Vid höstens sista möte presenterades olika
samverkan sproj ekt och m öj I i ga kommande samarbeten
inom kultursektorn. Det finns ett intresse från såväl
MHM som LU som helhet attfatàtare samarbeten med
MHM.

Representanter for Musikhögskolan var på AEC-
konferens i Graz i början av november. A.rets tema var
Music in Society.
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c) Genomgång inflor kommande budget, Ann-
Charlotte Carlén och Annette Bennvid

c) Grundutbildningsanslaget flor MHM blir 2019
93 610 tkr och fakultetsmedelsanslaget 16 725 tkr. Den
sammanlagda tilldelningen blir ll0 334 tkr. Drygt 20
miljoner av dessa dras av i universitets- och fakultets-
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5 PROTOKOLL
a) Föregående institutionsst¡rrelseprotokol I

2018-10-24, bilaga 5 a.

b) Protokoll från Utbildningsnämnden
Mu/Ky 2018-10-10, bilaga 5 b.

c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML
2018-10-10. bilasa 5 c.

a) Korrekturfel i välkomstbrevet till gästande lärare har
upptäckts och kommer attârtgärdas tillnästa möte.

c) Lades till handlingarna.

b) Lades till handlingarna.

6 Ärende l:
Befordningsärende.
Bilaga 6 a

Signe Olofsson lämnar rummet für att undvikajäv.
Kent Olofssons befordringsärende har tillstyrkts av ut-
bildningsnämnden på MUKY. Institutionsstyrelsen till-
styrker att befordningsärendet går vidare till lärarftir-
slagsnämnd och sakkunnigbedömning.
Två små textiusteringar giordes i dokumentet.

7 Jäm likhet/Arbetsmi lj ö/Hållbar utveckl ing Den lokala skyddskommittén vid Konstnärliga fakulte-
ten har haft två möten och jobbar vidare med arbetsmil-
jöfrågorna där bl a jämställdhet, likabehandling och
mångfald ingår. Det kommer att genomfüras en psyko-
social skyddsrond i börian av 2019.

I Övriga ärenden Inga övriga ärenden.

9 Kommande möten: l9 december, 15.00-17.30.
Första mötet 2019 blir den 30 januari. Mötet
den 27 februari blir inställt. Ny mötestid fär be-
stämmas vid nästa möte.

Vid protokollet

Astrid Byrman

Justerat
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Ann-Charlotte Carlén
Rektor, Musikhögskolan i Malmö

20 november 2018

Till

Utbildningsnämnden vid Musiker-

/kyrkom usikerutbildningen
och

lnstitutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i Malmö

Befordringsärende

I Musikhögskolan Strategiska plan står bland annat att läsa

Dogens utbildningar bygger pö medveten konstnorlig och pedogogisk progression och
prdglas qv engagemong, nyfikenhet, reflektion och ett kreativt förhöllningssatt. Den
beprövade erforenheten och det nyskoponde går hand i hand med den konstnörliga och
vete nska p liga ku n ska p stra ditio ne n.

Musikhögskolon hor en tydlig strategiför kompetensförsörjning av personal.

Om fem år hor
- Musikhögskolan förstorkt och förtydligat förutsottningar för forskning somt för

kompetensutveckling och konstnorligt eller pedogogiskt utvecklingsorbete för
lö ro re i grundutbildning,

- har Musikhögskolon ett valutvecklot samarbete mellon forskning och grundut-
bildning.

I Musikhögskolans strategiska plan framhålls vikten av att ge stöd åt personal till fort-
bildning och kompetensutveckling. I det ingår att avsätta såväl tid som ekonomiska
resurser till olika former av kompetensutveckling, utvecklingsarbeten och forskning
beroende på befattning och funktion. För att stärka och utveckla den konstnärliga och
pedagogiska miljön vid våra utbildningar är det därför värdefullt att våra lärare ges me-
riteringsmojligheter. Dels på ett personligt plan för att stärka den egna kompetensen,
men också för att säkra och utveckla kvaliteten i grundutbildningarna och i forskarut-
bildningen.

Undertecknade stöder Kent Olofssons befordringsansökan från adjunkt till lektor vid
Musiker-/kyrkomusikerutbildningen och planerar att avsätta medel för detta i kom-
mande budget.

Kent Olofsson har en anställning i Musikteorivid Musikhögskolan i Malmö sedan början
av 90-talet. Förutom musikteori har Kent undervisat i komposition och elektroakustisk
musik samt varit teknisk support och expert inom det elektroakustiska området på ln-
ter Arts Center. Våren 2018 disputerade Kent med avhandlingen "Composing the Per-
formance: An exploration of musical composition as a dramaturgical strategy in con-
temporary intermedial theatre". Kent är också handledare för doktorander inom fors-
karutbildningen samt handleder examensarbeten för kandidat-och masterstudenter vid
Musikhögskolan.

Posfadress Musikhögskolan I Malmö 8ox8203, 200 41 Malmö 8esöksadress Ystadvägen 25, Malmö
Telefon växel 040-32 54 50, Telefon direkt 040-32 54 73, Mobil 0707-509 409 E-posf lotta.carlen@mhm.lu.se Webbadress vl,¡w.mhm.lu.se
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Ärendet om befordringsansökan behandlas i enlighet med Konstnärliga fakultetens och

Musikhögskolans delegationsordningar. Utbildningsnämnden har en rådgi-

vande/beredande funktion inför beslut i lnstitutionsstyrelsen. lnstitutionsstyrelsen
lämnar förslag till Fakultetsstyrelsen om prövning av ansökan om befordran till anställ-

ning som universitetslektor och professor. I Kent Olofssons fall handlar det om en be-

fordran till lektor.

lnstitutionen antingen tillstyrker (och då går ärendet vidare till fakulteten, lärarför-

slagsnämnden och sakkunnigbedömning) eller avslår.

Det är viktigt att notera att Utbildningsnämnden och lnstitutionsstyrelsen inte gör en

sakku nnighetsbedömni ng.
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