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Ärende, bilagor Föredragande, beslut

I Mötets öppnande Ordfürande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2 Justeringsperson. Till j usteringsperson utsågs Samuli Omströmer

J Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs

4 Föregående protokoll Musiker- och kyrkomu-
sikerutbildningarnas utbildningsnämnd.
https ://www. mhm.l u. se/si-
tes/mhm. 1u. se/fi les/proto-
koll un l8 l0l0 inkl bilasa.ndf

Protokollet lades till handlingarna.

5 Föregående protokoll Institutionsstyrelsen.
https:/lwww. mhm. lu.se/si-
tes/mhm. lu. se/fi les/is:proto-
koll 181024 inkl bilaeor.pdf

Protokollet lades till handlingarna.

6 Ärende 1:

Beslut om fristående kurs: Improvisatoriska
byggstenar, MUHC72

IIN beslutar att inkludera kursen i utbudet läsåret

2019120 och delegerar till utbildningsledningen att fast-

ställa kursplanen.
7 Ärende 2:

Budget 2019
Prefekt Ann-Charlotte Carlén ftirklarar hur universitetse-
konomi ser ut, bl.a. om ersättningar for helårsstudenter

och helårsprestationer, även kallat prislappar.

Eftersom tilldelningen till MHM nyss har beslutats av
Konstnärliga fakultetsstyrelsen saknas underlag ftjr be-

slut. Arcndct bordläggs ftjr bcslut kommandc mötc.



8 Arende 3:
Befordringsärende
Se bilaga 8

LrN tillstyrker ärendet.

9 Information/m eddelanden/diskussion
- Digitalt utvärderingsverktyg

- Information om lärarrekryteringar

- Kansliet på MUKY

- Information från GFP:s (Gruppen für pröv-
ning) möte i november

- Reflektioner från lärardasen 24 oktober 2018

Diskussion om vilka utmaningar vi har vid kursvärde-
ringar på Musikhögskolan samt vilka rättigheter studen-
terna har. En arbetsgrupp kommer att arbeta vidare med
fragan under våren 2019.

Francisca Skoogh kommer att erbjudas dänsten som ad-
junkt i piano. Framöver kommer det att utlysas flera
tjänster av valiemnde deltidsomfattning ftir att ge störue

stabilitet både ftjr personal och fÌir utbildningen. Några
lärare som går i pension behöver också ersättas.

Rekryteringen av utbildningschef har avbrutits, eftersom
ingen sökande uppffllde kravprofilen. Tjänsten kommer
aff utlysas på nytt under våren med nytt tillträdesdatum
till HTl9. Hans Hellsten kommer att fä ett särskilt upp-
drag under VTl9 med bl.a. kvalitetssäkringsarbete, stra-
tegi- och handlingsplan. Mattias Hjorth kommer också att
ñ utökad tjänst vid kansliet under VTl9. Astrid Byrman
kommer att avsluta sin tjänst som utbildningsadministra-
tör och rekrytering av efterträdare pågår. Rebecka Lassbo
kommer attvara ftiräldraledig under 2019.

GFP är en samordningsgrupp ftir musikhögskolornas an-
tagning där det bestäms bl.a. vilka veckor vi har antag-
ningsprov och hur vi samarbetar om gemensamma mu-
sikteoriprov vid antagningarna.

Bordlässs till nästa möte
l0 Studeranderepresentanten informerar På Orebro universitet hade de ett seminarium om fri-

stående kurser, vilket gjorde att studenterna visste vilket
utbud som fanns och när de skulle söka.

11 Jäm likhet och arbetsmiljöfrågor.
- Protokoll från senaste mötet med Nämnden
lor i ärn stäl ldhet. I ikabehandlin e och mån efald.

12 Ovriga ärenden. Inga övriga ärenden.
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Arende, bilagor Beslut, füredragande

Vid protokollet Justerat

,w-41:
Astrid Mattias Hjorth



LuNns

MUSIK-
rtÖcsrorRN
r u¡.ruö

20 november 20L8

Till

Utbildningsnämnden vid Musiker-

/kyrkom usikerutbildningen
och

lnstitutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i Malmö

UNIVERSITET

Ann-Charlotte Carlén
Rektor, Musikhögskolan i Malmö

Befordringsärende

I Musikhögskolan Strategiska plan står bland annat att läsa

Dogens utbildningor bygger pð medveten konstnörlig och pedagogisk progression och
proglos ov engogemang, nyfikenhet, reflektion och ett kreativt förhðllningssott. Den
beprövade erforenheten och det nyskopande gðr hand i hand med den konstnörl¡go och
vete n sko p lig o ku n s ko p stro d itio ne n.

Musikhögskolon hor en tydlig strotegi för kompetensförsörjning av personol.

Om fem år hor
- Musikhögskolon förstorkt och förtydligot förutsdttningar för forskning somt för

kompetensutveckling och konstnörligt eller pedogogiskt utvecklingsorbete för
lo ra re i g ru nd utbi ld ni ng.

- hor 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 därförvärdefullt attvåra lärare ges me-
riteringsmojligheter. Dels på ett personligt plan för att stärka den egna kompetensen,
men också för säkra och utveckla kvaliteten igrundutbildningarna och iforskarutbild-
ningen.

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 ikomposition 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
M usikhögskolan.

Posfadress Musikhögskolan I Malmö 8ox8203, 200 41 Malmö 8esöksadressYstadvägen 25, Malmö
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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 ilnstitutionsstyrelsen. 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

sa kku n n ighetsbedömning.
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Berth Lideberg - UtbildningschAnn-Charlotte Carlén - Rektor


