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Academy Of Music And Business Vara AB
Allégatan 53
534 31 Vara

Beslut om riksrekryterande estetisk spetsutbildning
Skolverket beslutar att godkänna riksrekryterande estetisk spetsutbildning för estetiska
programmet inriktning musik vid Academy of Music and Business Vara, fristående
gymnasieskola i Vara kommun.

Den sökande kommer att använda sig av behörighetskrav enligt följande:
Godkänt antagningsprov.

Den sökande kommer att använda sig av urvalsgrunder enligt följande:
Resultat av antagningsprov.

Studievägskod: ESMUS0S

Det sammanlagda antalet platser som utbildningen totalt får omfatta är högst 168 vilket
innebär cirka 56 antagningsplatser per år.

Grundbelopp som hemkommunen ska betala: 164 052 kronor per elev och år. I beloppet
ingår ersättning för måltider. I de fall hemkommunen inte tillhandahåller kostnadsfria
skolmåltider kan hemkommunen reducera det av Skolverket fastställda beloppet i
enlighet med riksprislistan för aktuellt program (se gällande SKOLFS). Beloppet
ska varje år räknas upp med det skolindex som har föreskrivits enligt förordningen
(1993:167) om skolindex. I beloppet ingår ersättning för mervärdesskatt.

Skolverkets beslut om riksrekryterande estetisk spetsutbildning ska gälla för fyra
antagningsomgångar, från och med läsåret 2021/22.

Motivering

Ärendet

Academy Of Music And Business Vara AB har den 7 april 2020 ansökt om
riksrekryterande estetisk spetsutbildning för estetiska programmet, inriktning musik vid
Academy of Music and Business Vara, fristående skola i Vara kommun.

Beskrivning av utbildningen enligt ansökan

Utbildningens mål är att bedriva en riksrekryterande spetsutbildning i musik, estetiska
programmet. Utbildningens syfte är att ge elever från hela Sverige möjlighet att få
studera på en skola med hög kvalité med en stark koppling till musikbransch samt
universitet och högskolor. Musikindustrin är i stark omvandling till följd av tekniska
innovationer, nya beteendemönster där svenskproducerad musik under lång tid legat
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i framkant i den internationella musikindustrin. Huvudmannen för skolan har haft
stora internationella framgångar inom musikbranschen och utifrån erfarenhet menar
huvudmannen att på en skola som ska ligga i framkant krävs kompetenser som
entreprenörskap, hållbar utveckling och en medvetenhet om den konkurrens och ökade
internationalisering som sker. Utöver läroplanen arbetar skolan med ett eget framtaget
koncept, MybetterMe som skolan valt att kalla AMB:s värdegrundsarbete.

Ansökt utbildningsprogram kommer att genomföras i enlighet med de ramar som gäller
för det nationella programmet och därmed utan avvikelser.

Beskrivning av motivet för riksrekrytering enligt ansökan

AMB Vara har ett starkt söktryck från hela landet och även internationella elever.
Platserna på utbildningen är attraktiva av sökande elever. Utbildningen ska ses som unik
med den kompetens som huvudman besitter samt det kontaktnät som nu finns knutit
till skolan. Utbildningen är även viktig för näringsliv och kommun i den ort som skolan
befinner sig i. Skolan med sitt riksintag baseras på människors lika värde och inser de
mervärden som en kulturell mångfald ger. När elever från hela landet samlas skapar det
goda förutsättningar för att utveckla företagande och musikaliska framgångar. AMB har
en Advisory board, en ledningsgrupp, bestående av framträdande och välrenommerade
nationella och internationella aktörer inom musikbranschen. Exempelvis musiker
och artister, kompositörer, musikjurister inom immateriella rättigheter, musikförlag,
musikproducenter etc, som skolan använder sig av i skolans utbildningsspår för att vara
uppdaterade på var musikbranschen är på väg över tid.

Beskrivning av samarbetet med högskola enligt ansökan

Academy of music and business har på kort tid utvecklat god samverkan med
Linnéuniversitet samt Kungliga musikhögskolan i Stockholm vilka har goda kunskaper
om skolans verksamhet och ser skolan som en viktig utbildare inom musik genom
programfördjupningar och access till aktörer i musikbranschens toppskikt. Kungliga
musikhögskolan i Stockholm och Academy of music and business har ett omfattande
samarbete kring frågor som gäller immateriella rättigheter inom musik.

Högskola som har lämnat yttrande

Kungliga musikhögskolan i Stockholm samt Linnéuniversitetet Kalmar, Växjö.

Beräknad utbildningskostnad enligt ansökan

164 052 kronor per elev och år.

Behörighetskrav och urvalsgrunder enligt ansökan

Särskilda förkunskapskrav:
Godkänt antagningsprov.
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Urval:
Resultat av antagningsprov.

Bestämmelser

Av 5 kap. 12 § gymnasieförordningen framgår att riksrekrytering enligt 21 § ska
beslutas för nationella program, nationella inriktningar, särskilda varianter och
gymnasiala lärlingsutbildningar i gymnasieskolan om det finns

1. en nationell efterfrågan på de kunskaper och färdigheter som utbildningen
ger,

2. ett nationellt intresse av att elever ska kunna rekryteras från hela landet, eller

3. ett nationellt intresse av att enskilda elevers behov av kunskaper och
färdigheter kan tillgodoses.

Förutom det som anges i första stycket ska

1. utbildningen vara av god kvalitet,

2. kostnaden för utbildningen vara rimlig i förhållande till utbildningens syfte
och kostnaden för annan gymnasial utbildning, och

3. uppställda behörighetskrav och urvalsgrunder uppfylla kraven i 15 §
respektive 16 §.

Av 5 kap. 15 § gymnasieförordningen framgår att för behörighet till en riksrekryterande
utbildning i gymnasieskolan får krav ställas på att den sökande har kunskaper i ett
sådant ämne eller inom ett sådant ämnesområde som är utmärkande för utbildningen.

För behörighet till en riksrekryterande estetisk spetsutbildning för det estetiska
programmet i gymnasieskolan ska krav ställas på att den sökande har kunskaper i ett
sådant ämne eller inom ett sådant ämnesområde som är utmärkande för utbildningen.

Av 5 kap. 16 § gymnasieförordningen framgår att vid urval bland behöriga sökande
till en riksrekryterande utbildning får, förutom till betygen, hänsyn tas till ett prov
för bedömning av den sökandes färdigheter eller kunskaper inom det ämne eller
ämnesområde som den riksrekryterande utbildningen är inriktad mot.

Vid urval bland behöriga sökande till en riksrekryterande estetisk spetsutbildning för
det estetiska programmet i gymnasieskolan ska, förutom till betygen, hänsyn tas till ett
prov för bedömning av den sökandes färdighetereller kunskaper inom det ämne eller
ämnesområde som den riksrekryterande utbildningen är inriktad mot.

Av 5 kap. 21 § gymnasieförordningen framgår att riksrekryterande estetisk
spetsutbildning ska beslutas för det estetiska programmet om förutsättningarna i 12
§ finns och skolenheten har ett etablerat samarbete med en högskola som erbjuder
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utbildning som är relevant för gymnasieutbildningen. Eget examensmål får inte finnas
för utbildningen.

Av 5 kap. 22 § gymnasieförordningen framgår att ansökan ska innehålla ett yttrande
från en sådan högskola som anges i 21 § angående det nationella intresset för
utbildningen.

Skäl för beslutet

Riksrekryterande estetisk spetsutbildning
För att Skolverket ska godkänna riksrekryterande estetisk spetsutbildning måste
villkoren i ovanstående bestämmelser vara uppfyllda.

Enligt Skolverkets bedömning har den sökande visat att förutsättningarna för
riksrekryterande estetisk spetsutbildning är uppfyllda.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen  Torun Rudin efter föredragning av
undervisningsrådet  Ylva Eriksson.

Skolverkets beslut får enligt 14 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) inte
överklagas.

Övrig information

Enligt 2 kap. 5 § gymnasieförordningen beslutar Skolverket om godkännande av
särskild variant, avvikelse i form av s.k. riksrekryterande utbildning, idrottsutbildning
vid riksidrottsgymnasium eller nationellt godkänd idrottsutbildning även för en enskild
huvudman. En kopia av beslutet skickas till Skolinspektionen. Skolinspektionen prövar
därefter vid behov om huvudmannen ska godkännas samt om huvudmannen ska få
anordna utbildningen.

Kopia till
Skolinspektionen
Vara kommun
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