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Mattias Frisk Ordförande 
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Viktoria Glans Studentrepresentant 
Håkan Andersson Suppleant 
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Frånvarande 
Erik Berndalen Ledamot 

Dagordning Dagordningen fastställdes. 

Justering Håkan Andersson utsågs till justerare. 

Föregående protokoll UN 

Föregående protokoll IS 

Lades till handlingarna. 

Lades till handlingarna. 
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ÄRENDEN 

1. Förändring av ersättning för VFU 
besök till lärare på MHM, bil.1 

2. Förändrade omtentamensveckor, 
bil. 2 

INFORMATION & MEDDELANDEN 

1. Per capsulam, MUHF92 & 93, bil.3 

2. Ansökan om praktiknära skol 
forskningsprojekt EDI 

Det är önskvärt att förändra antalet timmar för VFU 
besök från 1,2 U-timmar (ca 3 A-timmar) till 5 A-timmar. 
5 timmar överensstämmer bättre med den faktiska tiden 
som ett VFU-besök förväntas ta. Detta inkluderar då 
restid, lektionsbesök samt handledande samtal med 
studenten. 
En timfördelning enligt underlaget blir lika rättvist för 
såväl intermittenta lärare som fast anställda. UN biföll 
förslaget. 

Precis som vid bytet av omtentavecka 4 till v. 6 (UN 
200205) uppstår det problem vid registrering av 
studenter som gör omtentamen i den reguljära 
omtentavecka v. 34, se bilaga. 
UN önskar att det tas ett helhetsbegrepp kring 
omtentamensveckorna. Arbetsgruppen kommer också att 
titta på de förkunskapskrav som ligger i kurserna i relation 
till omtentamensveckorna. Anna Houmann och Maria 
Jalsborn bildar en arbetsgrupp som ser över detta, 
Pernilla Grahn kommer också att tillfrågas. 
Frågan bordläggs till nästa UN. 

Beslut om kursplanerna fattades 30/6, Dnr 
STYR2020/1434. 

Den 4/9 skickade Anna Houmann in en ansökan författad 
tillsammans med Joakim Barfalk. Ansökningen gällde en 
utlysning av forskningsanslag (externa medel) för 
praktiknära skolforskning. Fokus i ansökningen ligger på 
utvecklingen av datorn som huvudinstrument och 
möjligheterna att starta upp en sådan inriktning på Mhm. 
Det finns nästan ingen forskning kring EDI vilket talade till 
projektets fördel. Projektet är ett samarbete med Per 
Berlin Englund Rytmus, Erik Lundahl Ystad Gymnasium. 
Två utomstående granskare läste igenom ansökningarna 
(totalt fyra stycken) och bedömde den vetenskapliga 
kvaliteteten. Värderingen gick fort och Mhm/Rytmus/YG's 
ansökan rankades med 46 av 48 möjliga poäng vilket 
resulterade i att de externa medel som utlystes, 900 000 
kr, tillföll Mhm/Rytmus/YG. 
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Projektet är tänkt att starta ht21 och pengarna ska främst 
användas till tjänster för att kunna arbeta med projektet 
under en tvåårsperiod. Mhm kommer tillsammans med 
Rytmus och Ystad kartlägga studenternas EDl 
erfarenheter och göra interventioner, synliggöra vad som 
sker i undervisningssituationen. Det innebär också att 
studenter kommer att kunna skriva examensarbeten med 
fokus på projektets frågor. Ytterligare avsikt med 
projektet är att sammanställa någon form av guidelines, 
en undervisningsplattform i ämnet som är öppen för alla. 
UN ser det som önskvärt att belysa möjligheten att 
kombinera sitt ämne med praktiknära forskning samt att 
söka medel för detta vid en lärardag alternativt en 
frukostfika, studiecirkel eller liknande. 

3. Diskussion om ny utbildnings 
struktur 

4. Studentrapport 

5. Bordlagda ärenden 

Magnus Eriksson gick igenom hur kansliet tänker kring ny 
utbildningsstruktur. Ny struktur behövs dels för att 
kursplanerna behöver uppdateras, dels för att det är 
önskvärt med en mer naturlig koppling mellan 
delkurserna. Det bör finnas en logik i varför delkurser 
läggs i samma kurs. Det är också önskvärt att det finns en 
jämn arbetsbelastning i utbildningen. MaEr fick uppdrag 
att skapa en arbetsgrupp innehållande både studenter 
och lärare. 

Bokning av övningsrum i V-korridoren är nu möjligt. 
Vidare har det förts diskussioner om distansundervisning, 
hur gör en när en ska stanna hemma vid minsta symptom 
men måste finnas på plats? Denna problematik har tagits 
upp vid rektorsmötet. 
UN's studentrepresentanter kommer att närvara vid 
kårens stormöten för att fånga upp frågor. 
Kåren har i år fångat upp många nya studenter både på 
musikersidan och ML. 

MaFr tog upp en bordlagd fråga som UN inte gått vidare 
med och det är den oro över att möjligheten att läsa 
folkmusik+ annan inriktning inom blandad genre har 
försvunnit (i och med att genren inte längre är sökbar). 
Det har i sin tur gett sämre förutsättningar för rekrytering 
av folkmusikstudenter till ML. UL har dilemmat i åtanke 
och kommer att diskutera det vidare inom kort. 

6. Ekonomirapport UL har sett över ML's personalkostnader och gjort en 
genomlysning. När det gäller tillsvidaretjänster har vi 
ökade kostnader på ca en miljon vilket beror på ökade 
mertider bl.a. på grund av de nya utbildningssatsningarnJv 
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vi gjort med nya externa medel. UL kommer vidare att se 
över driftskostnaderna för att se om det finns utrymme 
för att göra investeringar under hösten. 
ML har fått ekonomiskt tillskott i form av pengar för 
kulturskoleklivet 2019 och 2020 i årets budget samt extra 
pengar för övningsskolor och utökade platser för 
fristående kurser inför ht20. 
Vidare ser det i dagsläget ut som att vi ska kunna få ett 
positivt resultat på ML som då innebär att 
Musikhögskolans negativa myndighetskapital kan minska 
under förutsättning att övriga budgetar inte genererar 
underskott. 

ÖVRIGA FRÅGOR 

Inga övriga frågor 

Mötet avslutades 

Mattias Frisk 

Justeras 

V~ \/t4et{Yk---- 
H\~an Andersson 



Underlag för beslut i UN 
Ersättning för VFU-besök till lärare på MHM 
 
Vi önskar förändra antalet timmar för VFU-besök från 1,2 U-timmar (ca 3 A-timmar) till 5 A-
timmar.  
 
5 timmar överensstämmer bättre med den faktiska tiden som ett VFU-besök förväntas ta. 
Detta inkluderar då restid, lektionsbesök samt handledande samtal med studenten.  
1,2 undervisningstimme motsvara 
 
Pernilla Grahn 200616 



Förslag till UN angående byte av vecka för omtentamen/uppsamlingstentamen  
 
Vi föreslår ett byte av vecka för omtentamen från v 34 till 33 
 
Bakgrund:  
Det uppstår problem vid registrering av studenter som gör omtentamen vår reguljära 
omtentavecka v 34.  
 
Problemen gäller:  
-för lärare att hinna göra rättningar och sätta betyg innan vårterminen startar v 36 
-för studenten att hinna få besked om underkänt betyg eller behov av kompletteringar 
-för administratör att göra korrekta registreringar inför höstterminen då vissa kurser har 
förkunskapskrav. (Extra känsligt för studenter på KPU skall vara godkända på samtliga kurser 
för att registreras på ny termin.)  
 
Nya veckor för omtentamen skulle då bli: v 6, v24 och v33 
 
/Pernilla Grahn 



LUND 
UN!Vl'RSITY 

MALMÖ 
ACADEMY 
OF MUSIC 

Beslut per capsulam 
30juni2020 
Dnr. STYR 2020/ IL-{ 3Lf 

Ledamöter som deltagit i beslutet 

Anna Houmann 
Elisabeth Melander 
Mattias Frisk 
Joakim Barfalk 

Ärende 

Vid UN 200603 godkändes inte kursplanerna MUHF92 Arrangering/komposition 
fördjupningskurs I samt MUHF93 Arrangering/komposition fördjupningskurs Il utan skickades 
tillbaka till kursansvarig för revidering. UN's ledamöter har via Per Capsulam 200630 godkänt 
uppdaterade kursplaner. 

De fastställda kursplanerna finns att tillgå på LU's hemsida; 
http ://ku rspla ner. I u. se/pdf /ku rs/sv /in dex/htm I 

Vid protokollet 

~ Q,Mk,-- 
Sara Eng;:7· 
Sekreterare 

Justerat 

~J 
Mattias Frisk 
Ordförande 




