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1. Verksamhetens utgångspunkter 
 

Verksamhetens utgångspunkter baserar sig på verksamhetens idé, vår gemensamma värdegrund 

samt vår allmänna vision.  

 

1.1   Verksamhetsidé 

 

Musikinstitutet Kungsvägen (MIK) vill 

 

- ge målinriktad och högklassig svenskspråkig undervisning i musik och i andra närstående 

konstarter i Esbo 

- skapa förutsättningar för ett gott förhållande till musiken genom att skapa en kreativ och 

positiv atmosfär som främjar elevens konstnärliga och personliga utveckling 

- skapa en levande kulturmiljö för svenskspråkiga i Esbo 

- ge våra elever de färdigheter de behöver för livslång glädje av musiken 

- skapa förutsättningar för fortsatta studier för blivande yrkesmusiker och musikpedagoger 

- fungera som sakkunnig aktör inom barn- och ungdomskultur på svenska i Esbo, med 

tyngdpunkt på musik 

- etablera och upprätthålla kontakter med det övriga finlandssvenska kulturlivet 

- bidra till att bevara och utveckla den nationella musikkulturen 

- samarbeta med övriga aktörer som sysslar med musik inom såväl Esbo, huvudstadsregionen 

som på nationell och internationell nivå 

- kontinuerligt utvärdera och förnya verksamheten så att den motsvarar de behov som finns 

i samhället. 

 

 

1.2   Värdegrund och inlärningssyn 

 

 musikinstitutet ska genom ömsesidig respekt och i en kreativ och positiv atmosfär hjälpa 

barn och ungdomar att utveckla sig själva som människa och kulturutövare 

 musikinstitutet ska värna om individens behov, förutsättningar och strävanden så att eleven 

får rätt impuls vid rätt tidpunkt 

 undervisningen ska sträva efter att väcka ett livslångt förhållande till musik och kultur 

 eleven ska ha möjlighet att spela musik i olika genrer där hänsyn tas till elevens egna 

önskemål 

 musikinstitutet ska arbeta så att olika musikstilar stöder varandra inom verksamheten  

 musikinstitutet ska stöda sporra och stöda elever med särskild talang 

 musikinstitutet skall skapa ett livskraftigt kulturrum med en finlandssvensk identitet 

 musikinstitutet bör värna om att all verksamhet motsvarar rådande standard inom 

respektive område  

 musikinstitutets lärare ska tillämpa den här värdegrunden i undervisningen utgående från 

lärarens pedagogiska och sociala kompetens. 
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1.3   Vår vision 

 

Vi vill genom en öppen, positiv och kreativ miljö skapa processer i våra elever som stöder en 

emotionellt och kunskapsmässig utveckling. MIK vill vara ett musikinstitut med gedigen 

undervisning på olika nivåer i flera olika musikaliska genrer och närliggande konstarter.  

 

 

2. Allmänt om studier vid Musikinstitutet Kungsvägen 

 

2.1  Inträde 

 

En elevplats vid MIK fås genom inträdestest eller via anmälning. Inträdestest ordnas årligen i 

slutet av maj och gäller för inträde till följande läsårs studier. Utöver detta kan inträdestest för 

en enskild elev ordnas om behov föreligger.  

 

En studieplats till musikundervisningen på småbarnsstadiet fås genom anmälning. 

 

Redan inskrivna elever i musikinstitutet ska under vårens anmälningstid meddela om de önskar 

fortsätta sina studier under följande läsår. Om en anmälning inte gjorts inom utsatt tid kan MIK 

inte garantera en elevplats till hösten.  

 

2.2  Studiernas gång och den pedagogiska miljön 

 

Enligt de av utbildningsstyrelsen utarbetade läroplansgrunderna från år 2002 förverkligas 

studierna inom den fördjupade lärokursen så att eleven målinriktat utvecklar sina färdigheter 

inom ”en öppen, uppmuntrande och positiv studieatmosfär. En god pedagogisk miljö möjliggör 

en utveckling av elevens interaktions- och initiativförmåga samt förmåga att arbeta långsiktigt. 

Den sporrar dessutom eleven till aktivitet, kreativitet, självständigt tänkande, den skapar 

motivation och en trygg uppväxt och utveckling möjliggörs. Studiemiljön bör vara sådan att 

eleven erbjuds möjligheter att målmedvetet och mångsidigt utveckla sin förmåga och sitt 

musikaliska uttryck”. (Utbildningsstyrelsen 2002) 

 

Studierna vid MIK är frivilliga men förutsätter flit och ansvarskänsla av eleverna. På basen av 

lärarens utlåtande kan rektorn uppmana en elev som visat föga intresse för studierna att avsluta 

sina studier.  

 

 

3. Undervisning på småbarnsstadiet 
 

Undervisningen på småbarnsstadiet omfattar baby- och knatterytmiken, musikleken, den öppna 

musiklekskolan och den förberedande instrumentundervisningen. Den allmänna målsättningen 

är att lära barnen njuta av musik genom att sjunga, leka och musicera tillsammans. Utöver detta 

utvecklar musikleken gehör, rytmsinne, sångförmåga, förmåga att lyssna, musikaliskt minne, 
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röstens användning, formkänsla, harmonikänsla och motorik. Undervisningen vill även stöda 

barnets sociala och emotionella utveckling och därmed ge barnet förutsättningar för fortsatta 

musikstudier. 

 

Den förberedande instrumentalundervisningen arrangeras i grupp och delvis i samband med 

musikleken. Målsättningen är att ge möjlighet åt barnen att bekanta sig med olika instrument 

för att kunna välja ett lämpligt instrument för kommande instrumentstudier. 

 

3.1  Baby- och knatterytmik 

 

Målgruppen för baby- och knatterytmiken är barn från 0 – 3 år. Barnet deltar i undervisningen 

tillsammans med en vuxen.  

 

3.2  Musikleken 

Målgruppen för musikleken är barn från 3 år uppåt. Musikleken uppdelas i fyra nivåer: 3-, 4-, 5- 

och 6 - åringar. Under det sista året får barnen bekanta sig med olika instrument.  

 

3.3  Öppen musiklek 

 

Musikinstitutet erbjuder daghemsbarn och barn i familjedagvård möjlighet till undervisning 

regelbundet eller periodvis. Strävan är att daghemspersonalen skall känna till vad som tas upp i 

musiklekskolan. 

 

3.4  Förberedande instrumentalundervisning i grupp 

Den förberedande instrumentundervisningen i grupp är huvudsakligen riktad till 7- och 8 – 

åringar. Barnen ges möjlighet att bekanta sig med olika instrument som t.ex. kantele, flöjt, gitarr, 

blockflöjt, violin och cello, och på så sätt underlätta valet av huvudämne vid inträde till 

undervisningen på grundnivån. Eleverna kan i mån av möjlighet byta instrument. I viss mån kan 

den förberedande instrumentalundervisningen integreras i musikleken för 6 – åringarna. Detta 

strävar till att underlätta valet av instrument och sporrar eleven att ansöka om en elevplats. 

Den förberedande undervisningen kan enligt överenskommelse också ges åt yngre än 6 år gamla 

eller äldre än 8 år gamla barn. 

 

4. Undervisning på grundnivån 

 

4.1  Allmänt 

 

Eleven: 

- lär sig spela ett instrument och får via detta ett bra förhållande till musiken 
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- lär sig arbeta självständigt, kreativt, inspirerat och målinriktat 

- lär sig behärska en mångsidig repertoar och utvecklar sin förmåga att uttrycka sig musikaliskt 

- ska beredas möjlighet till att spela musik i olika genrer 

- lär sig utveckla och uttrycka sina konstnärliga idéer 

- lär sig uppträda och tränas i att kommunicera via musik 

- ges verktyg för att se sina studier som en helhet 

- lär sig grunderna för sammusicerande 

 

Undervisningen på grundnivån följer nationellt överenskomna innehåll och nivåprovsfodringar 

men specificeras av MIK i ämnesvisa bilagor. Första läsåret på grundnivån är ett provår där den 

fortsatta elevplatsen beviljas av huvudämnesläraren i samråd med rektorn. Besvär angående 

elevplatsernas beviljande kan riktas till direktionen. 

 

Målet är att studierytmen för varje nivåprov är 2-3 år för över 9 år gamla elever. Studier för 

elever som är 15 år eller yngre följs upp med en årlig studieblankett där repertoar, avlagda 

nivåprov, deltagande i musikens grunder och orkester/ensemble antecknas. Studieblanketten 

innehåller också en kort respons angående elevens framsteg under läsåret som 

vårdnadshavarna kan få del av.  

 

Samarbetet med vårdnadshavarna fortgår tills eleven uppnår självständighet i sina musikstudier. 

Läraren och eleven utvärderar studiernas fortgång under hela studietiden. 

 

Målgruppen för studier på grundnivån är i huvudsak barn och ungdomar. 

 

4.2   Enskild undervisning i huvudämne 

Enskild undervisning ges i mån av möjlighet i de flesta förekommande instrumenten, inklusive 

solosång. Eleven väljer ett huvudämne. Läraren i detta ämne gör tillsammans med eleven en 

skriftlig studieplan för varje läsår. Studieplanen innefattar en målsättning i huvudämnet och i 

vilken mån eleven deltar i ensemblespel, körer, orkestrar eller dylikt samt när eleven uppträder 

och eventuellt ämnar avlägga ett nivåprov. Studieplanen tar hänsyn till elevens ålder, 

kunskapsnivå, fysiska och emotionella mognad. Lektionens längd i huvudämnet är på 

grundnivån 45 eller 60 min/vecka, ifall inte annat överenskommits. Undervisningen består av 35 

lektioner varav ett visst antal är i form av samspel. 

 

4.3   Undervisning i musikens grunder 

Undervisningen i musikens grunder består av teori, gehör och musikkunskap 45-90 min i veckan. 

Utöver det här ordnas valbara kurser i olika specialområden. Som frivilligt tillvalsämne ordnas 

även undervisning i musikteknologi. Vid behov anordnas också undervisning i andra 

gemensamma ämnen. 
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4.4   Samspel 

Musikinstitutet vill i ett så tidigt skede som möjligt bereda möjlighet till sammusicerande i 

orkester, kör, ensemblesång, kammarmusik, folkmusik, pop och rock, jazz m.m. Genast då 

eleven uppnått tillräcklig färdighet och mognad för att musicera tillsammans med andra elever 

ska hon/han ta del i någon form av sammusicerande. En viss del av de 35 lektionerna ges i form 

av samspelsundervisning. Elever som har sång eller ett orkesterinstrument som huvudämne ska 

delta i någon orkester eller kör, åtminstone under någon period på varje nivå. 

 

4.5   Biämne 

Biämne beviljas enligt rektors prövning, i allmänhet tidigast då nivåprov 2 på grundnivå avlagts. 

I biämnet är undervisningstiden 30 min i veckan. I undantagsfall kan lektionstiden förlängas.  

 

4.6   Uppträdanden  

Regelbundna framträdanden består av deltagande i skolans elevaftnar, konserter och projekt. 

 

 

5. Undervisning på institutnivån 
 

5.1  Allmänt 

 

Eleven vidareutvecklar de kunskaper och färdigheter som hon/han uppnått på grundnivån på 

ett sådant sätt att hon/han självständigt kan fortsätta med att utöva musik eller fortsätta till 

yrkesstudier. Det är att rekommendera att eleven tillämpar sina kunskaper också genom att 

ackompanjera andra elever. 

 

Det är önskvärt att eleven planerar en egen konsert, antingen som solokonsert eller i grupp som 

en samspelskonsert. 

 

Studietiden vid musikinstitutet är beroende av den individuella studietakten. Enligt de av 

utbildningsstyrelsen utarbetade läroplansgrunderna omfattar utbildningen på institutsnivå 

undervisning i ett instrument och sammusicerande 390 timmar och musikens grunder 245 

timmar. I vanliga fall tar detta fyra år i anspråk men tilläggstid kan beviljas från fall till fall. 

 

5.2  Enskild undervisning i huvudämne 

 

Lektionslängden i huvudinstrumentet är vanligtvis 60 minuter i veckan men kan variera 

beroende av elevens ålder, individuella färdigheter och gällande bestämmelser för respektive 

läsår. Läraren i detta ämne gör tillsammans med eleven en skriftlig studieplan för varje läsår. 

Studieplanen innefattar en målsättning för läsåret, i vilken mån eleven deltar i ensemblespel, 

körer, orkestrar eller dylikt samt när eleven uppträder och eventuellt ämnar avlägga ett 

nivåprov. Studieplanen tar hänsyn till elevens ålder, kunskapsnivå, fysiska och emotionella 
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mognad. Om studiesituationen så kräver, kan lektionen temporärt förlängas till 75 min i veckan. 

I studierna ingår också samspel. 

 

5.3  Undervisning i musikens grunder 

 

Undervisningen består av teori I, gehör I samt två valbara kurser som kan variera från år till år. 

Vid behov anordnas också undervisning i andra gemensamma ämnen. 

 

5.4  Samspel 

 

Sammusicerande ska i mån av möjlighet ingå i studierna under hela studietiden på institutnivån. 

Elever som har sång eller ett orkesterinstrument som huvudämne ska delta i orkester eller kör 

under sin tid på institutsnivån, åtminstone under någon period. 

 

5.5  Biämne 

 

Elever på institutnivån rekommenderas att välja ett biämne för att stärka den allmänna 

musikförståelsen.  

 

5.6  Uppträdanden 

 

Regelbundna framträdanden består av deltagande i skolans elevaftnar, konserter och projekt. 

 

 

6. Vuxenavdelningen 
 

Även vuxna kan erbjudas möjlighet att studera på grund- och institutnivå om så anses 

ändamålsenligt. Vuxenavdelningen gäller i huvudsak den som fyllt 18 år och inte hunnit slutföra 

sina studier på den pågående nivån inom utsatt tid. Målen motsvarar dem för grund- och 

institutnivån. Möjlighet beviljas endast ifall eleven anses ha förutsättningar att inom överskådlig 

tid avlägga resterande nivåprov enligt läroplanen. Elevplats kan även ges åt vuxna nybörjare som 

anses ha förutsättningar till studier enligt läroplanen. 

Med vuxenavdelningen på institutnivå avses studier för den som inte hunnit slutföra sina studier 

på institutnivån inom utsatt tid, i medeltal 4 år. 

 

7. Öppen musikundervisning 

Musikundervisningen på den öppna avdelningen ger möjligheter till instrumental- eller 

sångstudier utan inträdestest samt också till avläggande av nivåprov. Läraren och eleven kan 

tillsammans komma överens om den repertoar som tas upp i studierna. Lektionslängden är 30 

minuter och undervisningen ges till självkostnadspris. I priset ingår möjligheten att, enligt 

överenskommelse, delta i gruppundervisning i de gemensamma ämnena (musikens grunder och 
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musikkunskap) och i orkester- eller körverksamheten. Enligt överenskommelse kan man också 

ha ett större eller mindre antal lektioner per termin än den vanliga undervisningen. Även 

modeller för huvudsakligen gruppundervisning finns för den öppna avdelningen, t.ex. 

orkesterlinje, opera/operettlinje, musikallinje, kammarmusiklinje eller bandlinje. Den öppna 

musikundervisningen behöver inte följa läroplanen. 

 

 

8. Individuell läroplan 

 

Om en elev till följd av handikapp, sjukdom, en särskild diagnos eller någon annan jämförbar 

orsak inte förmår studera enligt musikinstitutets läroplan, strävar vi att i mån av möjlighet och 

utgående från lärarkårens kompetens ge undervisning enligt en individuell läroplan.  

 

En individuell plan, där det framgår hur undervisningen ska ordnas görs upp. I planen framgår 

lektionens längd, sättet att genomföra undervisningen, behövliga stödåtgärder, eventuella 

prestationer samt bedömningsmetoder görs upp. Målen sätts utgående från elevens 

förutsättningar. Vi uppmuntrar föräldrar och elever att ta kontakt med någon av skolans rektorer 

om det finns önskemål om en individuell läroplan. 

 

 

9. Övrig utbildning och projekt 

 

Musikinstitutet ordnar årligen olika typer av projekt. 

 

 elevaftnar, bandkvällar, disco och andra liknande konserttillfällen 

 projekt av större format som t.ex. musikal- eller operasatsningar som även kan göras i 

samarbete med andra instanser som t.ex. skolor, föreningar eller teatrar 

 skivproduktioner eller skivdokumentationer 

 mästarkurser efter behov och för dessa kurser tar MIK vanligtvis en skild avgift 

 sångstudio för de längre hunna sångeleverna 

 MIK och Esbobygdens Ungdomsförbund (EBUF) samarbetar kring det årliga firandet av Esbo 

Lucia 

 utöver den normala undervisningen ordnas också workshopar och läger, som MIK vanligtvis 

uppbär en skild avgift för 

 MIK:s solister, körer, orkestrar och olika ensembler deltar i kulturutbyte genom att ge 

konserter och delta i tävlingar inom Finland och utomlands. Som regel uppbäres en skild 

avgift för detta 

 i samband med sceniska projekt kan MIK ordna scenisk utbildning under ledning av t.ex. en 

skådespelare 
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 övrig utbildning i anslutning till institutets verksamhet anordnas vid behov så som t.ex. 

dans- och dramaundervisning.  

 

10.   Nivåprov och bedömning 

 

Nivåprovens innehåll utgår från Finlands Musikläroinrättningars Förbunds (FMF) 

nivåprovsfordringar och konkretiseras i kollegiernas bilagor till nivåproven.  

 

10.1 Bedömningens syften 

 

Syftet med nivåproven och bedömningen är att stöda utvecklingen av en positiv självkänsla hos 

eleven. Bedömningen ska ge eleven en klar och rättvis bild både av dennes starkare och svagare 

sidor i musikstudierna. 

 

10.2 Bedömningssätten 

 

Den kontinuerliga bedömningen görs av huvudämnesläraren och i så kallade nivåprov görs 

bedömningen av speciella nivåprovsnämnder. Eleven får i samband med ett s.k. nivåprov både 

en muntlig och en motsvarande skriftlig utvärdering av prestationen. Nivåprov 1 och 2 bedöms 

som godkänt eller underkänt. Vid bedömningen av de övriga nivåproven tillämpas följande 

vitsordsskala: utmärkta insikter 5, berömliga insikter 4, goda insikter 3, nöjaktiga insikter 2, 

godkända insikter 1.  

 

Slutprovet i musikens grunder på både grund- och institutnivå bedöms enligt vitsordsskala 1 - 5 

av den egna läraren tillsammans med en annan lärare. Övriga prestationer kan godkännas utan 

vitsord av den egna läraren. Övriga prestationer betyder kurser på nivå 1 och 2 och valbara 

kurser så som musikteknologi, låtskrivarverkstad och liknande. 

 

10.3 Nivåprovsnämnden 

 

Nivåproven utvärderas och bedöms av en nivåprovsnämnd. Nämnden består av en ordförande 

och minst en sakkunnig person vid sidan av elevens egen lärare. Nivåproven på nivå 1 och 2 kan 

också bedömas av en sakkunnig person tillsammans med den egna läraren. Den egna läraren tar 

i alla händelser del i bedömningen av nivåprov på alla nivåer. I regel sammankallas nämnden ur 

musikinstitutets lärarkår. Vid nivåprov på den högsta grundnivån samt på institutnivån bör 

nämnden bestå av minst två sakkunniga personer vid sidan av ordföranden. Om en tillräckligt 

sakkunnig nämnd inte kan sammankallas ur den egna lärarkåren kallas en utomstående censor. 

Behovet avgörs från fall till fall. 

 

10.4 Skalor och prima vista 

 

Skalor och prima vista kan avläggas under egen lektionstid för en annan lärare ur lärarkollegiet 

eller som en del i en portfolio. Anteckning om detta skall göras i nivåprovsprotokollet. Denna 



11 
 

s.k. tekniska del ska avläggas i rimlig tid före eller efter nivåprovet. Bedömningen av prima vista 

spelet är godkänd/underkänd i nivåprov 1 och 2 och därefter med vitsorden 1 – 5. Skalorna 

bedöms som godkända/underkända. 

 

10.5 Nivåprov som konsert eller som portfolio 

 

Nivåprovet kan även, efter lärarens bedömning i samråd med eleven, avläggas i form av en 

konsert där responsen och bedömningen ges efter konserten. Nivåprovet kan även avläggas vid 

flera tillfällen som en del av ett portfolioarbete.  

 

10.6 Omprövning av bedömning 

 

En elev kan inom en månad efter att han eller hon fått sin bedömning kontakta rektorn för att 

be om en omprövning av bedömningen. Rektorn kan sammankalla nämnden till en ny 

överläggning och eleven kan få möjlighet att avlägga nivåprovet på nytt. 

 

 

11.   Betyg 

 

För godkända studieresultat på grundnivån behövs godkänt slutprov i huvudämnet (nivåprov 2 

eller 3), godkänt slutprov i musikens grunder på grundnivå samt deltagande i ensemble, 

kammarmusik, band, orkester eller kör. För godkända studieresultat på institutnivå behövs 

godkänt slutprov i huvudämnet (nivåprov I), godkänt slutprov i musikens grunder på institutnivå 

samt deltagande i ensemble, kammarmusik, band, orkester eller kör. 

Avgångsbetyget från grund- eller institutnivån innehåller följande information: 

utbildningsanordnarens och skolans namn, vilken nivå som avses, elevens namn och 

personbeteckning, studietiden, slutprovet i elevens huvudämne med vitsord och tidpunkten för 

prestationen, slutprovet i musikens grunder med vitsord och tidpunkten för prestationen, 

deltagande i sammusicering, ensembler och tiden för deltagandet, samt övriga 

studieprestationer. Ifall eleven har deltagit i undervisning på småbarnsstadiet antecknas detta, 

enligt tillgänglig dokumentation, på avgångsbetyget från musikens grundnivå. 

Betyget undertecknas av rektor och förses med skolans stämpel. Av betyget bör även framgå 

följande: datum på tillståndet att anordna utbildning som undervisningsministeriet har beviljat 

utbildningsanordnaren, vilken lagstiftning som utbildningen baserar sig på, ett omnämnande om 

att utbildningen genomförts enligt de av Utbildningsstyrelsen fastställda läroplansgrunderna, 

ett omnämnande om att den fördjupade lärokursen i musik innefattar musik på grundnivå och 

på musikinstitutsnivå samt vilken vitsordsskala som använts. 

På begäran ges eleven ett studieprestationsutdrag med vitsord över genomförda studier som 

inte lett till avgångsbetyg. Avgångsbetyget på musikinstitutsnivå är samtidigt ett betyg över 

genomförd fördjupad lärokurs i den grundläggande undervisningen i musik. 
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Studieprestationer som genomförts på annat håll än vid MIK kan räknas en elev tillgodo. En 

förutsättning är att en tillräcklig dokumentation över studiernas omfattning och bedömning kan 

uppvisas. Beslutet över tillgodoräknandet fattas av rektorn. 

 

12.   Utvärdering 

 

Lagen om grundläggande konstundervisning förutsätter att en regelbunden och kvalitativ 

utvärdering görs av musikinstitutet. Hela lärarkollegiet bör delta i utvärderingen av hur 

musikinstitutets mål och verksamhetsidé förverkligas enligt den godkända läroplanen. 

Det förutsätts att: 

- eleven och läraren kontinuerligt planerar och utvärderar studiernas utveckling 

- elevens studieresultat utvärderas muntligt i samband med elevaftnar och konserter 

- utvärderingssituationer där föräldrar medverkar arrangeras vid behov men ett 

kvartssamtal eller ett informationstillfälle ordnas för föräldrarna i alla fall under det första 

läsåret eleven är på elevplats. 

Med jämna mellanrum förverkligas en kartläggning av verksamheten genom en enkät som 

antingen skickas till hemmen eller öppnas på hemsidan. Målsättningen är att utvärdera 

undervisningen och verksamheten ur ett kundperspektiv.  

Ämneskollegierna bör regelbundet diskutera och utvärdera undervisningen och verksamheten 

utgående från de specifika ämnena. Varje anställd diskuterar med rektorn eller biträdande 

rektorn sin individuella arbetssituation som pedagog vid MIK minst vartannat år i samband med 

ett s.k. utvecklingssamtal. Rektorerna håller utvecklingssamtal med direktionsordföranden eller 

någon utomstående person. 

 

13.   Regler för musikstudierna 

 

 studierna vid musikinstitutet är frivilliga men följer musikinstitutets uppgjorda läroplan och 

förutsätter flit och ansvar av eleverna 

 eleven är skyldig att rätta sig efter de bestämmelser som rektorn eller läraren utfärdar 

angående studier, nivåprov, allmän ordning med mera 

 inom utsatt tid på vårterminen ska fortsättningsanmälan göras om eleven önskar fortsätta 

sina studier nästa läsår  

 anmälan ska också göras om eleven önskar avbryta sina studier  

 om eleven önskar avbryta sina studier under pågående läsår bör hon/han meddela om detta 

senast en månad på förhand.  

 musikinstitutet betalar inte tillbaka terminsavgifter om studierna avbryts mitt i terminen 
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 terminsavgifterna ska betalas inom utsatt tid och för terminsavgifter som inte betalts på 

förfallodagen uppbärs en dröjsmålsränta  

 en förutsättning för fortsatta studier inför ett nytt läsår är att de tidigare terminsavgifterna 

är betalda 

 ett minderårigt barn behöver förmyndares underskrift om så krävs vid ansökningar, 

anmälningar, underskrifter med mera. 

 om en elev på grund av sjukdom eller av annan orsak inte kan delta i en lektion eller ett 

nivåprov, ska elevens lärare snarast möjligt underrättas om detta  

 vid fall av långvarig sjukdom ska förmyndaren eller eleven meddela hur länge eleven 

sannolikt kommer att vara frånvarande 

 en elev förväntas vara aktiv i sina musikstudier och delta i olika instrument- och 

sångensemblers arbete och uppträda vid elevaftnar och konserter samt andra tillställningar 

arrangerade av musikinstitutet. 

 på basen av lärarens utlåtande kan rektorn uppmana en elev att avsluta sina studier om 

eleven inte visat intresse för sina studier 

 om eleven hanterat musikinstitutets instrument eller annat lösöre vårdslöst kan MIK kräva 

att reparationskostnaderna ersätts. 

 vid ovarsam hantering av musikinstitutets uthyrda eller utlånade instrument kan MIK kräva 

50 % av självrisken på musikinstitutets skadeförsäkring av den som lånat eller hyrt 

instrumentet  

 för reparationer som understiger självrisken kan MIK kräva 50 % av reparationskostnaderna. 

 rektorn sköter ärenden då eleven bryter mot dessa ordningsbestämmelser  

 vid tvistefrågor hänskjuts ärendet till direktionen 

 


