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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 godkändes med språkliga justeringar. 
De engelska översättningarna behöver ses över innan de 
fastställs så att de är korrekt översatta. SaEn kontaktar 
LU's översättningsservice i Lund. 
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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 

ÖVRIGA FRÅGOR 

1. Genrefri ingång instrument 

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

Eftersom höstterminen 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 
förskola och skola samt MUHF20 Rytmik i förskola och skola Il 
fattades den 20/2 2020 Per capsulam. 

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. 
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Mötet avslutades 

Vid protokollet 

~~In-- 
Sara Engblom 

~~il 
Mattias Frisk 


