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2. 
 
 

Dagordning 
 
 
 
 
Val av justeringsperson 

Dagordningen fastställdes. 
Beslöts att SaEn i fortsättningen skickar ut alla 
dokument rörande UN till hela gruppen både i 
word- och pdf-format. 
 
CaAn 

3. Föregående protokoll utbildningsnämnden Bil.1 lades till handlingarna. 

4. 
  

Föregående protokoll institutionsstyrelsen 
 

Protokollet inte utskickat. Ordförande påtar sig 
att prata med Lena Arstam som sköter ut-
skicket. 
 
KjEd sammanfattar protokollet från den 17/12, 
inga punkter som berör UN, främst budget. 
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ÄRENDEN 
 
1. Jämlikhetsfrågor 
 
 
 
  
 
2. Kursplaner: GR termin 10 
 
 

 
 
För tillfället inget att ta upp under punkten 
Jämlikhetsfrågor. Kommer att tas upp igen 
under nästa UN-möte. Klara Renneus utsågs 
till föredragande. 
 
 
Kursen (30p) har sin utgångspunkt i en propo-
sition som syftar till att ge grundskollärare 
möjlighet att bygga på sin utbildning för behö-

PROTOKOLL nr 1 
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Didaktik och VFU åk 7-9 
 
 
 
2. Profilernas ekonomi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Extra UN-möte i februari 
 
 
 
4. Remiss om utvärdering 
 

 

righet att undervisa i gymnasieskolan.  
UN behöver mer tid att diskutera frågan innan 
beslut tages. Frågan bordläggs till den 15 april.  
 
 
Kursplanen godkänns. 
 
 
 
Grundar sig i ett uppdrag från IS att få skolans 
budget i balans. ToLi rapporterar tillbaka från 
ett möte med kursledare och studeranderepre-
sentater vid ämnesprofilerna Arrange-
ring/Komposition, Körledning samt Rytmik. 
Ann-Krestin Vernersson (kursledare-rytmik) 
och Håkan Andersson (kursledare-arr/komp) 
redogjorde för sina tankar kring eventuella 
besparingar. Förslaget att lägga profilkurserna 
i Ämne 2 avvisades.  
 
Frågan tas upp igen vid UN den 11/3. 
 
UN beslöt att tillsätta en grupp för vidare dis-
kussioner. I gruppen ingår ToLi (sammankal-
lande), AnTi, CaAn, berörda kursledare samt 
studentrepresentanter från resp ämnesprofil. 
Protokoll från detta möte skall tillställas UN. 
 
 
 
Extra UN-möte kring ekonomi/besparingar 
den 25 februari kl. 15:05-18:00. 
 
 
Förslaget om utvärderingsremiss efterlyses. 
KjEd kontaktar Anna Houmann och Claes 
Ottelid och ber dem sammanställa förslaget. 
 

6 INFORMATION OCH MEDDELANDE 
 

 
1. Ekonomi – besparingar 
Budget fram till 2019 
 
 
 
 
 
 
 
2. Bordlagda frågor från 2014 

 
3. Arbetsbelastningsgruppens utredning, upp-

 
 
 
Lars informerar om den ekonomiska situation-
en på MHM. Tre dokument presenterades 
(Besparingsplan personal 2015-2019, PM till 
beslut om besparingsåtgärder på MHM 2015-
2019, Anslagsfördelning mellan utbildningar-
na) rörande beslut fattade av IS. Uppdraget är 
att se över skolans budget och hitta besparing-
ar på 13 miljoner till 2019.  
 
KjEd, Bil. 2 
 
ML jobbar på att införa de förändringar som är 
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följning 
 
 
 
 
 
 

gjorda såsom: flytta julkonserten för åk 1-3, 
förändringar som skall in i kursplaner, se över 
blockerade tider, ensembleblockstider som 
skulle samsynkas och bli lättare att sche-
malägga m.m. UN återkommer med uppfölj-
ning under våren. 
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ÖVRIGT 
 
Diskussion kring vårens turnédagar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prioritet mellan huvudinstrument och profil vid 
antagning 
 
 
 
 
 
 
Handlingsplan 2015-2017 

 
 
Utdrag ur diskussionen: De möjliga konsert-
dagar som är utlagda gör utbildningen mycket 
frånvarokänslig. Anser att denna typ av aktivi-
teter bör ligga under projektveckor, innebär en 
förändring av läsårsplanen. Måste synkas med 
musikerkansliet. Borde tas upp då läsårsplanen 
fastställs för 2015/16 
 
 
Var och en uppmanas att fundera över hur UN 
ska gå vidare med detta ärende då detta är ett 
bekymmer vid antagningen. Utbildningsled-
ningen behöver beslut/principer kring vilket 
som går före det andra, profil eller huvudin-
strument. Ärendet bordläggs till nästa UN. 
 
 
ML har fått i uppdrag av IS att göra en hand-
lingsplan. UN uppdrar åt utbildningsledarna 
att strukturera ett förslag till den 11 mars. 
Önskvärt att engagera hela huset i handlings-
planen men tidsbristen gör att detta aldrig blir 
möjligt. UN vill att handlingsplanen diskuteras 
under lärardagen den 5/3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras  Justeras 
 
  
 
Sara Engblom   Carl-Axel Andersson Mattias Frisk 
 
 
 
 



Möte Beslut Åtgärd nya UN

2. 12 mars Inbjudan av jämlikhets-
gruppen till UN

Lägg under våren

UN önskar en lärardag 
kring examinationsfrågor

Planeras in 2015

Viktning av antagningspo-
äng mellan Huvudinstru-
ment och Profil

Tas upp innan sökningarna 
i vår

4, 28 maj UN önskar en gemensam 
lärar-studentdag kring ar-
betsbelastningsfrågor

Planeras in 2015

8, 26 november UN beslutar att det alltid 
ska framgå vem som skri-
vit nya inkomna kursplane-
förslag.

Bevakas 2015

I alla kursplaner skall ut-
värderingstexten 
innehålla:”Utvärderingen 
skall göras tillgänglig för 
studenterna”.

Tidigare angavs att utväre-
deringar skulle vara offent-
liga handlingar.

Bevakas 2015

Tommy L fick i uppdrag att 
visa kostnaderna för profi-
lerna vid nästa möte.

Tas upp snarast 2015

9, 10 december ToLi får i uppdrag att till-
sammans med kursledarna 
och studierepresentanter 
utarbeta ett förslag om hur 
man kan placera profilerna 
enbart i ämne 2 med dub-
belt så stor omfattning som 
idag, 60 hp istället för 30 
hp. Förslaget ska ta hän-
syn till de ekonomiska as-
pekterna.

Tas upp första mötet 2015

Teorinämndens förslag till 
upplägg ska utvärderas 
efter ett år

Utvärderas till möte febr 
2016

Frågor att följa upp i UN 2015-16



Möte Beslut Åtgärd nya UN

Remiss av utvärdering

Arbetsgruppens skrivelse 
ang arbetsbelastningsfrå-
gor

Tas upp första mötet 2015

Kjell Edstrand 2015-01-19

Frågor att följa upp i UN 2015-16


