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Dagordningen fastställdes

Joakim Barfalk utsågs till justerare

Lades till handlingarna.

Lades till handlingarna

Nya utbildningsgrenar (kommer i dagens fråga 2)

Eftersom utbildningen Blandade Genrer inte nått någon
framgång, och vi inte har några nya antagna, kommer UN

L. Bordlagda frågor
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2. Utvecklingsområden L9/20;

övriga områden/frågor
som UN villdriva?

besluta hur vi gör med denna utbildning vid ett senare
tillfälle. lnga fler bordlagda frågor.

Fortsatt arbete med delkursplaner, finns en del som
fortfarande ligger under bearbetning. Det finns även ett
arbete kvar med att skapa mallar för hur en delkursplan
skrivs, samt hur delkursplanerna ska utvärderas vid
delkursens slut.
Önskvärt att en som UN-ledamot informerar övriga
lärare inom sin nämnd om vad som diskuteras på UN.

Dessa områden ligger inom årets fokusområden för ML.
I handlingsplanen finns några punkter som vi saknar
strategi för, UN återkommer till denna diskussion.

a

Kvalitet i utbildning och
rekrytering. Handlingsplan

o ML-programutbud -
inriktningar,
äm nesp rofileringarna

Diskussion av en eventuell ny inriktning är genrefri
ingång - instrumenf där allt utom klassisk musik kan

ingå.

Vidare diskuterade UN möjligheten att lägga genrefri
ingång som ämne2, på så sätt får studenterna
möjligheten att testa en ny genre under ett år.
Ett annat alternatív skulle kunna vara en kombination av

den nya inriktningen och att den kan sökas som ämne2
för att få större grupper, där studenter från övriga
inriktningar på så sätt fyller på den nya inriktningen
under ett år.

Ytterligare en inriktning som UN tidigare diskuterat är
dotorn som huvudinstrument. Det finns redan nu en

efterfrågan på lärare med denna inriktning inom
kulturskolorna och de estetiska programmen. Skulle det
också kunna gå att lägga in detta som ämne2? Utifrån ett
rekryteringssyfte så är det bra om inriktningen har ett
eget namn eftersom det är ett etablerat begrepp och det
finns en efterfrågan. Viktigt är emellertid att sökande till
denna inriktning kan traktera ett
huvudackordinstrument, precis som alla andra på ML.

UN ger ett uppdrag till utbildningsledningen (UL) att ta
fram förslag på hur dessa inriktningar skulle kunna
utformas med start i antagningsomgången 202L.

Vidare är det väldigt få sökande till profilinriktningarna.
Det är främst till arr/komp som det antas studenter
eftersom de inte är beroende av gruppundervisning. Det
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L. Successionsordningen

Mötet avslutades

är också svårt att få in extra undervisning
schematekniskt, dessutom genererar de extra timmarna
inga extra högskolepoäng för studenterna. UN behöver
tänka igenom profilerna, tänka nytt, kan vi tänka oss att
ge dem som fristående kurser istället? UN återkommer
till denna diskussíon.

25/9 k\.15 är MaFr tillsammans med tre lärar-
representanter för ML, AnHo, ElMe & JoBa,

kallade till möte inför förberedelse och förändringar
i successionsordningen - nyval av prefekt.

3. Arsupplägg för UN arbetet Oktober - delkursplaner
November - budget
December - UL's uppdrag

4. Per Capsulam, delkursplaner, bil.L Beslut om delkursplaner fattades den L4/6

övnrea FRÂGoR
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Beslut per capsulam

Dnr. nr STYR 2019/1418

Ärende

L. Ledamöterna ovan har var och en godkänt följande delkursplaner i Ämne 1 per mail
den l-4 juni 2019;

Gemensom lektion Arrongering komposition huvudömne TL

Ensemble FVM TL-T3

Ensemble Jozz Bo-9b, T1-T4

Ensembleledning - Jazz T2-T4

Ensembleledning - Pop/Rock T2-T4

Ensemblelednìng - ollo genrer, T8

Konsertprojekt
Ãm n e smetod i k h uv ud i nstru me nt, T2-73, T6

Amnesmetodik instrument, T4, TB

MoS - Rockflozz, T4

MoS - Varldsmusik, TB

PiK Piano

Delkursplanerna finns att tillgå i LU Box;
oze68t w410mk5aw 3o

Sara Engbl ttias Frisk

vid

Sekreterare Ordförande


