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Nr Ärende, föredragande, bilagor Förslag till beslut etc. 
§ 
1 Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla 

välkomna. 

2 J usteringsperson. Till justeringsperson utsågs Lennart Gruvstedt. 

3 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes med ett tillägg under 
övrigt ärende (se § 11) 

4 Föregående protokoll Musiker- och Protokollet läggs till handlingarna förutsatt att 
Kyrkomusikerutbildningarnas justeringsperson (ännu ej justerat och ej 
utbildningsnämnd (5/2). närvarande) har några kommande invändningar. 

5 Föregående protokoll Institutionsstyrelsen Protokollet lades till handlingarna. 
(29/1 ). 

6 Ärende 1: Läsårsöversikten beslöts med några redaktionella 
Läsårsschema 2020/21, bilaga 1 justeringar. 

UN föreslår att en dag i slutet av läsåret avsätts för 
läsårsutvärdering. Uppdrogs åt utbildningsledningen 
att finna en lämplig tidpunkt dör denna. 

7 Ärende 2: Beslut: UN delegerar till utbildningsledningen, att i 
Antagningstal inför läsåret 2020/21, MU/KY, samråd med ordförande, fatta nödvändiga beslut om 
bilaga 2 eventuella antagningsjusteringar inför läsåret 20/21. 

Beslutet förklarades omedelbart justerat. 



8 Information/meddelanden/diskussion Läsårsutvärdering 2020: 
Organisation och innehåll i läsårsutvärderingen bör 

- Läsårsutvärdering 2020 ses över UN utser en arbetsgrupp med uppdrag att se 
- KMA nationella stipendieprov, jazz, ht 2020. över förfarandet och frågorna. Rapport från 
- Genomförande av antagningsprov 2020, arbetsgruppen vid nästa UN (29/4). 

rapport 
KMA nationella stipendieprov, jazz, ht 2020: 
Planerat genomförande på MHM under vecka 39. 

Genomförande av antagningsprov 2020, rapport: 
Antagningsproven genomfördes under vecka 9 och 10 
och avlöpte på ett bra sätt. Utvärdering av proven 
genomförs av antagningsansvarig vid Mu/Ky-kansliet. 

8 Studeranderepresentanterna informerar - 

9 Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor. Inga kommentarer fanns till protokollet från Nämnden 
för jämlikhet, mångfald och likabehandling, 29/1 

10 Övriga ärenden, bilaga 3 Skrivelse till UN från Daniel Hjorth angående 
studenters tillgång till våra lokaler: 

Frågor om tillgänglighet till lokaler för studenter och 
kursdeltagare hanteras av IS och UN finner det 
lämpligt att frågan hänvisas dit. 

11 Mötets avslutande 

Vid protokollet 
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