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NÄRVARANDE 
Mattias Frisk 
Lars Andersson 
Erik Berndalen 
Anna Houmann 
Joakim Barfalk 
Pär Moberg 
Sara Engblom 

Ordförande 
Föredragande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Suppleant 
Sekreterare 

Frånvarande 
Magnus Ericsson 
Maria Jalsborn 
Viktoria Glans 
Elisabeth Melander 

Föredragande 
Studentrepresentant 
Studentrepresentant 
Ledamot 

Dagordning 

Justering 

Föregående protokoll UN 

Föregående protokoll IS 

ÄRENDEN 

1. Delkurs-/ kursplaner, bil.1 

Dagordningen fastställdes. 

Joakim Barfalk utsågs till justerare. 

Lades till handlingarna. 

Inget nytt protokoll vid sittande möte. 

Kursplanerna MUHF57, Course in mustc educotion for 
internationol students l samt MUHF59, Course in music 
education for internationol students 2 godkänd med 
språkliga justeringar. De engelska övers 
behöver ses över innan de fastställs så a 



- 
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2. Förändring i kursupplägget av 
Kulturskolepedagogutbildningen, 
bil.2 

3. Förändrad omtentavecka, v.6, bil. 3 

4. Läsårsstruktur 20/21, bil. 4 

INFORMATION & MEDDELANDEN 

1. Förslag utvärderingsmall 

2. Per Capsulam, kursplaner - rytmik, 
bil. 5 

översatta. SaEn kontaktar LU's översättningsservice i 
Lund. 
Även LAMP67, Bedömning, betygssättning och forskningens 
kreativa genvägar med uppdaterad examinationstext 
godkändes. 

Förändringen behövs för att kunna praktisera samläsning 
mellan termin 5 och 6 i större utsträckning. Förslaget 
godkändes enligt bilaga. 

Eftersom hästterminen slutar v.3 och vårterminen börjar 
v.4 finns det inte tillräckligt med tidsmarginal för att 
hinna med både rättning och omprov i enlighet med 
studenternas rättighetslista. Kansliet föreslår därför att 
den omtentavecka/uppsamlingsvecka som fram till nu 
varit i v. 4, ändras till v.6. Förslaget godkändes enligt 
bilaga. 

Tre små fel upptäcktes i läsårsstrukturen. 
Strukturen godkändes med justeringar, dessa meddelas 
Birgit Jacobsson. 

Utvärderingsmallen har testats bland lärare, UL och 
studenter och fått feedback. Utifrån denna har 
utvärderingsgruppen reviderat mallen. Det har adderats 
ytterligare frågor i denna andra version enligt den 
feedback som kommit in. Mallen innehåller nu fem frågor 
och en reflektion. Varje lärare kan lägga till ytterligare 
frågor om så önskas. Förslag kom upp på att det kan 
adderas en "frågebank" med färdiga frågor som kan 
läggas till. Utvärderingsgruppen jobbar vidare med mallen 
och nytt förslag presenteras vid nästa UN. Målet är att 
utvärderingsmallen ska kunna beslutas vid UN 3/6. 

Beslut om korrigerade kursplaner MUHG15 Rytmik i 
Jörskolo och skola samt MUHF20 Rytmik i förskola och skola Il 
fattades den 20/2 2020 Per capsulam. 
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ÖVRIGA FRÅGOR 

1. Genrefri ingång instrument PäMo tog upp frågan om huruvida genrefri ingång 
instrument ska starta upp. I nuläget är det inget som 
tyder på att detta kommer att ske. Detta eftersom det 
inte finns tillräckligt många presumtiva sökande för att 
skapa bra ensembler (grundat på att det inte funnits 
reserver de senaste antagningarna). Däremot har det 
diskuterats att öppna upp Ämne2 för genre-byte, vilket 
skulle kunna gynna folkmusikinriktningen. UN kommer att 
diskutera detta vidare längre fram. 

Mötet avslutades 

Vid protokollet 

@~lr---- 
Sara Engblom 

~tA~~J\ 
Mattias Frisk 



     
 
     Malmö 24/1 2020
  
 
Förslag – ändring i kursupplägget av Kulturskolepedagogutbildningen, halvfart 
 
Jag föreslår ändring av upplägget av Kulturskolepedagogutbildningen /halvfart för att 
möjliggöra samläsning i termin 5 och 6. 
 
Förslag: termin 5 läggs 12+7,5 hp= 19,5 hp och i termin 6 läggs 3+7,5 hp= 10,5 hp  
Här finns samläsningsmöjligheter med Gy-utbildningens kurser i termin 10, Att utveckla 
skolan samt VFU på valfritt område. 
 
Ändringen skulle gälla studenter antagna ht 19, och den nya terminsöversikten skulle träda i 
kraft ht-21. 
 
De befintliga studenterna (2 st) är vidtalade. 
 
/Lena Hallabro 
 



Förslag	till	UN	angående	byte	av	vecka	för	prövning/	omtentamen	
	
Bakgrund:	
Enligt universitetets lokala sk rättighetslista ska betyg på prov meddelas senast 15 
dagar efter provtillfället, dock inte senare än två veckor före omprovstillfället. Detsamma 
bör gälla för alla examinerande moment på kurs. Eftersom höstterminen vanligtvis 
avslutas i v 3 och vårterminen startar i v4 så medges inte denna tidsmarginal för rättning 
och omprov.  
Då vår reguljära omtentavecka infaller v4 uppstår problem: 
-för lärare att hinna göra rättningar och sätta betyg innan vårterminen startar v 4 
-för studenten att hinna få besked om underkänt betyg eller behov av kompletteringar 
-för administratör att göra korrekta registreringar inför vårterminen då vissa kurser har 
förkunskapskrav. 
 
Med anledning av detta föreslår vi på ML kansli att den reguljära ”omtentaveckan” i v4 
flyttas till v 6.  
	
	
/Lena	Hallabro	
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Beslut per capsulam 
14 februari 2020 
Dnr. STYR 2020/325 

Ledamöter som deltagit i beslutet 

) Anna Houmann 
Elisabeth Melander 
Maria Jalsborn 
Mattias Frisk 

Ärende 

I ) 

Vid UN 200205 upptäcktes att fel kursplaner skickats ut för beslut, MUHG15 Rytmik i förskola 
och skola samt MUHF20 Rytmik i förskola och skola Il. UN's ledamöter har via Per Capsulam 
200220 godkänt uppdaterade kursplaner. 

De fastställda kursplanerna finns att tillgå på LU's hemsida; 
http ://kurs pi a ner. I u .se/pdf /kurs/ sv /i ndex/htm I 

) 
Vid protokollet 

~ 
Sara Engblom 
Sekreterare 

Justerat 

~~~~i 
Mattias Frisk 
Ordförande 




