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Nr
e

Ärende, ftlredragande, bilagor Förslag till beslut etc

1 Mötets öppnande Ordfürande öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.

2 Justeringsperson Till justeringsperson utsågs Samuli Örnströmer

-t Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes

4 Föregående protokoll Musiker- och kyrkomus-
iker- utbildningarnas utbildningsnämnd.
httns ://www.mhm. lu.se/s ites/mhm. lu.se/fi les/p
rotokoll un 190313 med_þilagor.pdf

Protokollet lades till handlingarna.

5 Föregående protokoll Institutionsstyrelsen (2
st)
http s ://www. m h m. I u. se/s ite s/m h m. I u. se/fi les/b
ilasa 5a is protokoll 20190313 inkl bil.pdf

hups ://www. mhm. lu.se/si-
tes/mhm.lu.se/files/190403 protokoll is-
mhm inkl bil.odf

Protokollen lades till handlingarna.

6 Uppftiljning:
Uppfüljning av åtgärder baserade på Mu-
sique-rapport
a) Kursbeskrivningar
b) Kursvärderingar
c) Externt examinationsdeltagande

Konstnärli ga faktultetsstyrelsen (KF S) bes löt fo l-
jande 20 mars 2019. KFS uppdrar åt Musikhög-
skolans prefekt att organisera hantering och upp-

följning av rapporten i samråd medfokultetens
k¡¡ al i te ts ko or d in at e r. B e s lut ade åt gär de r i up p -
fölininssarbetet rqDoorteras till KFS.
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Ärende, bilagor Föredragande, ftirslag till beslut

Dokumentet ",{tgärdsplan gällande uppftiljning
av MusiQue-utvärderingen" (STYR2O I 9/859,
forfattat av prefekt Ann-Charlotte Carlén delades
ut vid sittande möte.

Hans Hellsten redogör für arbetet som bedrivs
och var i processen vi befinner oss fÌir närva-
rande.

Kur s b e s lcr ivn in gar ; Pi lot under framtagande på
vissa utvalda inriktningar

Kur sv cir d e r in gar : Genomftirs elektroniskt i år
med ett par extra frågor som tillägg. Resultat ut-
värderas für ev presentation infÌir lärardagen den
13 juni. ,Återkoppling till kursvärderingar och
ftirfarande framöver sker i IIN under ht19

Ext ernt ex am in at i on s d e It agan de :.Pilotsamarbete
genomfiirs på Ky-utbildningarna. Området ut-
veklas vidare till att inkludera fler inriktningar pât

Mu-utbildninsama under examensperioden vt20.
7 Information/meddelanden/d iskussion.

- Antagning 2019, Mattias Hjorth
- Studentbarometer.
- Info från MUKY-kansliet.

Antagning 2019:
Mattias Hjorth, antagningsansvarig, redogör für
årets antagningar och var vi befinner oss i proces-
sen. Utfallet av årets antagningsomgång är nor-
malt - ca75 nya programstudenter beräknas
starta sina studier till hösten 2019.

Studentbarometer:
Eva Lundgren skickade ett dokument med tankar
kring LU:s studentbarometer. Många åtgärder
som inte kräver någon större insats, speciellt av-
seende (brist på) informationsbitarna.

Syftet med diskussionen är att se om UN kan
lyfta några frågor från enkäten framöver.

På många av de områden som nämns pågår redan
forbättringsarbete.

Info fråLn MU/KY-kansliet:
Det var l6 sökande till tjänsten som utbildnings-
chef. Rekryteringsgruppen valde ut frra som kal-
lades till intervju. Intervjuprocessen är genom-
ftird.

I Studeranderepresentanten informerar Positionen som studeranderepresentant i UN utlyst
vakant av Studentkåren.
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Arende, bilagor Föredragande, ftirslag till beslut

Vid protokollet Justerat

Ola Elleström Hjorth

l0 Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor Protokoll från 3 april ännu ej justerat

ll Övriga ärenden. lnga övriga ärenden

t2 Mötets avslutande Ordftirande avslutar mötet.
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