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Närvarande
Ledamöter
(x) Prof. Henrik Frisk,
(
ordf.
(x) Prof. Eva Bojner Horwitz, v. ordf.
(x) Prof. Sven Ahlbäck
(x) Lektor Åsa Bäverstam
(x) Prof. Erkki Huovinen
(x) Lektor Klas Nevrin
(a) Student Sandra Arvman
(x) Student Sara Karkkonen
(x) närvarande
(a) anmält förhinder
(e) ej anmält förhinder (gäller endast lärarrepresentanter)
Övriga närvarande
Utbildningshandläggare Charlotte Göransson, nämndsekreterare
Utbildningshandläggare Ludvig Florén
Björg Ollén, Lärarförbundet
Föredragande
Akademichef Per-Henrik Holgersson, p. 4
Affilierad prof. Thomas Arctaedius, p. 5
Avdelningschef Peder Hofmann, p. 6, 10-11
Prof. Sven Ahlbäck, p. 7
Utbildningshandläggare Evelina Sköld, p. 8, 12-16
Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla
välkomna.
ÄRENDE

ÅTGÄRD

§1

Fråga om fastställande av föredragningslistan.

Föredragningslistan fastställdes.

§2

Utseende av justeringsperson.

Eva Bojner Horwitz utsågs att jämte ordförande justera
protokollet.

Anmälningsärenden
§3

a) Föregående sammanträdesprotokoll
UFN 2019:3 (2019-04-11).

Ingen åtgärd.

b) Delegationsprotokoll UFN 2019:4-2019:9
(2019-05-06).

Ingen åtgärd.

c) Protokoll från KMH:s styrelse 2019:02
(2019-04-12).

För kännedom.
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d. Ansökan om forskningsmedel hos
Skolforskningsinstitutet för projektet
”Utveckling av grundsärskolans
musikundervisning – uppgifter och redskap
som skapar förutsättningar för ett rikare
kulturellt medborgarskap” (dnr 19/305).
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För kännedom.

Informationsärenden
§4

Information om inrättande av nytt huvudområde vid KMH: Musik och hälsa.

Information.

§5

Projektet ESAIM – etablering av självständiga
arbeten som exjobb inom musik och teknik.

Information.

§6

Information om kursvärdering vid KMH, ht-18. Information.

§7

Slutrapport från Arbetsgruppen för självständigt Information.
arbete inom konstnärliga utbildningar vid KMH
samt utkast till kursplan på kandidatnivå.

§8

Information om kursplaner inom nya
konstnärliga kandidatprogram vid KMH.

Information.

§9

Information från ordförande.

Information.

Beslutsärenden
§ 10

Beslut om ny rutin för bevarande och
tillgängliggörande av självständiga arbeten
(examensarbeten) vid KMH.

UF-nämnden beslutade att fastställa ny rutin för
bevarande och tillgängliggörande av självständiga
arbeten (examensarbeten) på grundnivå och avancerad
nivå vid KMH, enligt bilaga med tillägg i enlighet med
UF-nämndens diskussion.

§ 11

Fastställande av kursplan inom ämneslärarprogrammet vid KMH – andra läsåret,
profilerad fördjupning mot gymnasieskolans
estetiska program.

UF-nämnden beslutade att fastställa kursplan, enligt
bilaga, för:

Fastställande av kursplaner inom Konstnärligt
kandidatprogram i musik, dirigering med
inriktning kör (KKDK1).

UF-nämnden beslutade att fastställa kursplaner, enligt
bilagor, för:

§ 12

a) Instrument/sång och ensemble 2 (FG8023), 15 hp.

a) Kördirigering 3b (DG8035), 15 hp,
b) Gehör och partiturspel, dirigering (DG8055), 5 hp
(samläsning).
§ 13

Fastställande av kursplan inom Konstnärligt
kandidatprogram i musik, dirigering med
inriktning orkester (KKDO1).

UF-nämnden beslutade att fastställa kursplan, enligt
bilaga, för:
a) Orkesterdirigering 3b (DG8045), 15 hp.
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§ 14

Fastställande av kursplaner inom Konstnärligt
kandidatprogram i musik, jazz (KKJZ2).

UF-nämnden beslutade att fastställa kursplaner, enligt
bilagor, för:
a) Ensemble 1, jazz (BG8022), 5 hp,
b) Ensemble 2, jazz (BG8023), 5 hp,
c) Ensemble 3, jazz (BG8034), 5 hp,
d) Ensemble 4, jazz (BG8035), 5 hp.

§ 15

Fastställande av kursplaner inom Konstnärligt
kandidatprogram i musik, komposition med
inriktning elektroakustisk musik (KKKE1).

UF-nämnden beslutade att fastställa kursplaner, enligt
bilagor, för:
a) Projekt 2, komposition (DG8061), 5 hp (samläsning),
b) Projekt 4, komposition (DG8062), 5 hp (samläsning),
c) Projekt 5, komposition (DG8063), 5 hp (samläsning),
d) Musikprogrammering, komposition (DG8073), 5 hp.

§ 16

Fastställande av kursplaner inom Konstnärligt
kandidatprogram i musik, komposition med
inriktning konstmusik (KKKN2).

UF-nämnden beslutade att fastställa kursplaner, enligt
bilagor, för:
a) Estetik och kompositionsteori (DG8090), 5 hp,
b) Avancerad harmonik (DG8093), 5 hp,
c)

Kontrapunkt och grundläggande harmonik (DG8096), 5 hp,

d)
e)
f)
g)

Musikalisk analys (DG8097), 5 hp,
Nutida musik och linearitet (DG8098), 5 hp,
Projekt 1, komposition (DG8094), 5 hp,
Projekt 3, komposition (DG9095), 5 hp.

§ 17

Beslut om delegation för UF-nämndens
ordförande under perioden 2019-05-16 –
2019-09-05.

UF-nämnden beslutade att ge generell delegation till
ordförande att fatta beslut i brådskande ärenden mellan
sammanträdet den 16 maj 2019 och sammanträdet den
5 september 2019.

§ 18

Mötets avslutande.

Ordförande tackade ledamöter och tjänstemän för väl
genomförda nämndsammanträden under vårterminen och
konstaterade samtidigt att UF-nämnden framöver kommer
att göra en uppföljning av kursplaner inom KMH:s nya
konstnärliga kandidatprogram. Därefter förklarades
sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Charlotte Göransson
sekreterare
Justeras:

Justeras:

Henrik Frisk
ordförande

Eva Bojner Horwitz
v. ordförande
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