Konstskolan Munka
Sista inlämningsdatum för
arbetsprover är den 31 maj 2017.
Senast vecka 26 får du besked om du
antagits.
Informations och intervjudag är
måndagen den 19 juni 2017.

Grundutbildning i fri konst för dig som vill för
djupa ditt personliga bilduttryck och utveckla din
förmåga att arbeta självständigt. Vi kräver inga
förkunskaper. Utbildningen är mycket lämplig som
förberedelse för högskolestudier inom konst, design,
arkitektur och konsthantverk.
Det är möjligt att söka direkt till Konst 2.
För att antas som elev till Konst 2 krävs en
ettårig grundläggande konst- / foto- / hantverksutbildning eller motsvarande erfarenheter.

Kursstart 16 augusti 2017.
Kurslängd 38 veckor

Konst 1
Teckning och kroki är basen för ditt arbete och
syftar till att skärpa din förmåga att uppfatta och
tolka verkligheten. Du studerar måleri, keramik,
foto, olika tredimensionella uttryckssätt och
konsthistoria. Tyngdpunkten i undervisningen
ligger på uttryck och innehåll mer än på teknik
och färdighet. Gemensamma samtal om dina
egna arbeten är ett centralt inslag i utbildningen.
Konst 2
Konstskolans andra år är en förberedelse för
konsthögskolestudier och egen konstnärlig
verksamhet. Du får handledning individuellt och
i grupp samt träning i att presentera dina egna
arbeten i form av utställningar och portfolios.
Undervisningen är uppbyggd kring tematiska
projekt och självständigt ateljéarbete. Vi introducerar nya arbetssätt som performance, animation, screen, text, video, ljud och konstteori.
Arbetsformer
Studierna bedrivs på heltid. Läsåret är orga
niserat i temainriktade perioder och under
visningen är lärarledd ca 20 timmar i veckan.
Vi gör två längre skolresor varje läsår, varav en
till utlandet. Ateljéer och verkstäder är tillgängliga även under kvällstid och helger.
Alla lärare som undervisar på Konstskolan är
aktivt yrkesutövande konstnärer.
Ekonomi
Studier på Konstskolan berättigar dig till studiemedel på gymnasial nivå. Undervisningen
är kostnadsfri men du betalar 6200:-/läsår för
obligatoriskt arbetsmaterial, informaton om vad
som ingår finns på hemsidan, samt en serviceavgift på 1600:-/år. Övrigt förbrukningsmaterial
och studieresor bekostar du själv.
Ansökan
Ansökan och arbetsprover skall vara skolan
tillhanda eller poststämplade senast den 31 maj
2017. Ansökan till Konstskolan görs webbbaserat och digitalt genom att skapa ett användarkonto på Folkhögskolornas Mina Sidor i
SchoolSoft.
https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.
jsp?application_education_id=769#/
I programmet går du därefter vidare och
väljer skola, läsår och HT, välj sedan utbildning, Konstskolan och Fotoskolan har samma
formulär.

www.munkafolkhogskola.se

Fyll i alla uppgifter och ladda upp följande
dokument:
•
ett personligt brev om vem du är och varför
du söker och vilka mål du har
•
ett personbevis
•
dina utbildningsbetyg/intyg
•
anställningsbetyg/intyg
•
ett foto av dig själv
Arbetsprover.
Arbetsprover
Förutom din ansökan ska du ladda upp 6-10
arbetsprover, varav minst 3 teckningar samt en
verkförteckning, där du ska ange titel, mått och
teknik på dina arbeten. Ett arbetsprov kan bestå av
flera olika bilder/delar. Sortera de bilder som hör
till ett och samma arbetsprov i samma mapp. Obs
max 10 mb per mapp. Dina filer ska namges och
numreras så här: dittnamn_nr. Vi godtar dessa
filformat:
•
bilder: PDF, JPG
•
filmer: MOV, AVI, MPG4
•
ljud: MP3 eller WAV.
Maxlängd för film- och ljudverk är 3 minuter.
Det är möjligt att ändra och byta ut arbetsprover
fram till sista ansökningsdatum 31/5 2017.
Arbetsprover kan också sändas till skolan med
post. Ett arbetsprov kan bestå av flera bilder. Montera gärna bilderna på kartong, en kartong per
arbetsprov. Skriv namn och adress på baksidan
av varje arbetsprov. Poststämplad senast den 31/5
2017. Arbetsproverna kan sändas tillbaka per post
mot postförskott, ange detta i ansökningshandlingen i så fall. Inga arbetsprover får överstiga 100
x 70 cm.
Antagningsprocess
Vi kräver inga förkunskaper till Konst 1. Som
utgångspunkt för Konstskolans antagning ligger arbetsproverna och det personliga brevet.
Antagningsprocessen bygger på diskussioner
kring de ansökningar som inkommit i rätt tid.
Vi letar efter ambition, egensinnighet och ett
djupt intresse för konst och hantverk. Några
av Konstskolans andraårselever deltar aktivt i
antagningsprocessen. Cirka 35 sökande kallas till
en informations- och intervjudag måndagen den
19 juni. Observera att vi betraktar den dagen som
obligatorisk och att den är en del av din ansökan.
Därefter gör vi den definitiva antagningen och en
reservlista.
Frågor
Linjeledare David Skoog 072-2225972,
david.skoog@munkafolkhogskola.se
Linjeledare Maria Werger 072-5609219
maria.werger@munkafolkhogskola.se
munkaskonstblogg.blogspot.com
www.konstskolanmunka.se

KURSANSÖK AN 2017–2018

Personuppgifter
Efternamn 

Förnamn 

Pers.nr. 

Gatuadress/Fack/Box 

Telefon (inkl riktnummer)

Postnummer 

Postadress 

/

Mobiltelefon 

E-post 

Telefon arbete 

Närmast anhörig (namn, adress, telefon) 

Val av utbildning
Konstskolan Munka

Konst 1

Konst 2

Övriga uppgifter
Jag önskar bo på skolans internat. I internatpriserna ingår frukost och lunch på vardagarna.
Rum med dusch & toalett 4460 kr/4 veckor
Rum med dusch & toalett i korridor 3880 kr/4 veckor
En depositionsavgift för rumsnyckel/tagg på 600 kr tillkommer. Återfås vid utflyttning.

Jag är intresserad av att söka studiemedel från CSN.

Ja

Tidigare utbildningar och arbeten.

Gymnasieskola (program/linje/kurs) 

Grundskola

Nej

Nej

Ej avslutad gymnasieskola

Annan utbildning 

Nuvarande sysselsättning 
Referenser (en person som känner dig väl, exempelvis lärare eller arbetsgivare. Ej familjemedlem eller kompis).
Namn & titel 

Telefon hem 

Telefon arbete 

Eventuell funktionsnedsättning, hjälpmedel, sjukdomar eller annat beträffande din hälsa som du vill att skolan ska känna till


Var hittade du information om vår folkhögskola?

Folkhogskola.nu

Facebook

Familj eller vänner

Studievägledare

Skolans hemsida

Studentum

Annat, ange gärna vad 

VÄND!

Ansökningshandlingar & foto
Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan

6-10 arbetsprover Se beskrivning eller skolans hemsida för mer information
Personlig berättelse Vem du är, varför du söker, vilka mål och förväntningar du har
Personbevis Från Skattemyndigheten
Utbildningsbetyg/intyg Styrkta kopior
Anställningsbetyg/intyg Styrkta kopior
Ett foto av dig själv Passfoto eller liknande

PLATS FÖR FOTO

Arbetsprovförteckning för sökande till Konstskolan
Glöm inte skriva namn och nummer på baksidan av dina arbetsprover
Arbetsprov 1 

Arbetsprov 2 

Arbetsprov 3 

Arbetsprov 4 

Arbetsprov 5 

Arbetsprov 6 

Arbetsprov 7 

Arbetsprov 8 

Arbetsprov 9 

Arbetsprov 10 
Jag önskar mina arbetsprover återsända mot postförskott
Jag har sökt till Konstskolan tidigare

Ja
Ja

Nej
Nej

Och till sist...
Underskrift, registrering av uppgifter & obligatoriska kostnader
Jag har tagit del av informationen om den linje jag sökt till och de
obligatoriska kostnaderna. Förutom linjens kostnader och eventuella
kostnader för boende och mat, tillkommer en bekräftelseavgift på
150 kr, som betalas in när antagningsbesked erhållits.

Bekräftelseavgiften är ett förskott som sedan avräknas från service
avgiften. Med underskriften godkänner jag samtidigt att mina person
uppgifter dataregistreras för skolans interna administration samt att
uppgifterna överföres till CSN om jag vill ansöka om studiemedel.

Ort & datum 
Underskrift 

SKICK A TILL MUNK A FOLKHÖGSKOL A , NYGATAN 2, 266 31 MUNK A LJUNGBY

