
POLICY FÖR FORTSATTA STUDIER, KLASSISKA MUSIKLINJEN 
 

 

Musiklinjen består av ett års heltidsstudier, med möjlighet att söka vidare till ett påbyggnadsår.  
För att få studera vidare på vårterminen – dvs termin två respektive fyra – gäller även vissa 
premisser enl punkt 4 nedan.  
 

 Påbyggnadsåret på Klassiska musiklinjen riktar sig till dem som för närvarande går sitt första 
år. Endast i undantagsfall kan tidigare studenter ges plats, och då alltid utifrån 
- röstfack 
- instrument 
- gruppstorlek/gruppsammansättning 
I de fall detta blir aktuellt kontaktar skolan vederbörande. 
 

 Möjlighet till individuell studiegång finns för den med längre studiebakgrund, i samråd med 
kollegiet. 
 

 Möjlighet ges i särskilda fall till ett tredje år, med samma grundkriterier, men med större 
hänsyn till söktryck och totalt antal platser. 
 

 Policyn för antagning till fortsatta studier delges studenter vid kursstarten det första året. 
Information om ansökan delges studenterna i god tid på vårterminen, före sista 
ansökningsdag. 
 

 Vid antagningen tas hänsyn till 
- godkänt första år 
- kunskapsnivå 
- musikaliska/artistiska förutsättningar med utgångspunkt i det första studieåret. 
-  engagemang i skolans utbud och lektionernas innehåll under första studieåret. 
- god förmåga till självständigt arbete 
- god inlärningsförmåga 
- god förmåga till samarbete 
- personlig motivation och målsättning 
- social förmåga 
- instrument/röstfack 
- antal platser 

 

 För att få studera termin två – vårterminen det första året - respektive påbyggnadsåret krävs:  
Grundkriteriet är att under hittillsvarande studier vara godkänd i samtliga ämnen. Den som 
har IG i något ämne och/eller upprepade disciplinproblem såsom för sena ankomster, ej 
anmäld frånvaro etc, kan nekas fortsatta studier. Varningar kring detta ges i 
utvecklingssamtal vid närvaroavstämningar och förbättring ska ske enl ök som 
dokumenteras. 

 

 Sökanden som antas till musiklinjen, men som tackar nej, kan endast få uppskov om särskilda 
skäl föreligger. 

 

 Möjligheten att gå om ett år kan beviljas om synnerliga skäl föreligger. Tex om studenten 
varit sjuk större delen av sin studietid.  
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