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Klartecken för Academy of Music & Business i Tingsryd 
 
Skolinspektionen har nu gett tillstånd för Academy of Music & Business AB att starta en fri-
stående estetisk gymnasieutbildning med inriktning på musik i Tingsryd. 
Ett gemensamt samarbete mellan Tingsryds kommun och Academy Music & Business har där-
för inletts för att bygga upp en ny gymnasieskola inför skolstarten 2013. Initiativtagarna och 
grundarna till Academy Music & Business är Magnus Lundin och Daniel Hylse från KulturVerk-
stan i Tingsryd samt Andreas Carlsson, internationellt känd låtskrivare och entreprenör inom 
underhållningsbranschen. Skolan kommer att bestå av en fristående gymnasieskola med stark 
estetisk prägel och inriktning på musik.  En yrkeshögskoleutbildning med musik och under-
hållningsinriktning kommer också att på sikt kunna erbjudas liksom ett privat alternativ med 
internationellt elevintag. 
 
En skola med tydlig profilering som inte bara lockar eleverna från kommunen att stanna utan också 
lockar elever från andra delar av landet.  
 
Tingsryds kommun har en tradition av ett rikt kulturellt utbud och detta är tankar som återkommit i 
diskussionen om etableringen av Academy of Music & Business. 
 
Tingsryds kommun och Academy of Music & Business är redan i full gång med att arbeta fram en 
god samarbetsform och en avsiktsförklaring har tecknats mellan de båda parterna. Innebörden är att 
Academy of Music & Business startar en fristående gymnasieskola som innefattar det estetiska pro-
grammet med inriktning på musik. 
 
Utöver den nya gymnasieutbildningen kommer Academy of Music & Business också att starta en 
YH-utbildning innefattande musikerutbildning, musikproduktion, låtskriveri och entreprenörskap. 

 
Academy of Music & Business kommer parallellt att arbeta med Wasaskolan som är Tingsryds kom-
munala gymnasieskola. Tingsryds kommun kommer att ombesörja färdigställandet av lokaler till sko-
lan och Academy of Music & Business kommer att hyra in sig i dessa. Kommunen kommer även att 
ansvara för boende åt de gymnasieelever som kommer från andra delar av landet. Alla detaljer är 
ännu inte klara över hur samarbetsformerna kommer att se ut, men tänkbart är att ett samarbete kan 
ske kring exempelvis vissa ämneslärare, matbespisning, bibliotek och lokaler. 
 

- Detta är oerhört positivt för vår kommun, vi välkomnar med öppna armar denna satsning, 
säger en leende Arne Karlsson, kommunstyrelsens ordförande! Vi kommer nu att få en ko-
lossalt intressant gymnasieskola med en härlig mix med en friskola med en stark estetisk 
prägel till det populära hockeygymnasiet och detta gör mig väldigt nöjd! Utomordentligt vär-
defullt är den höga kvalitet och spets som kommer kunna erbjudas genom Academy of Mu-
sic & Business. Samtliga inblandade står ju för en gedigen musikerfarenhet och lägg dessu-
tom till Andreas Carlsson kontaktnät inom musikbranschen så borgar detta för en mycket at-
traktiv skola framöver! 
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