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Utbildningens mål och syfte
Utbildningen förbereder för vidare studier på högskolenivå inom konst, design,
formgivning, konsthantverk, arkitektur, bildberättande och bildpedagogik. Vi jobbar
med konstnärligt gestaltande i flera olika ämnen och material för att du ska få en
känsla för olika sätt att uttrycka dig. Tankar ideer, processer varvas med praktiskt
arbete för att du ska hitta ditt eget konstnärliga uttryck.
För att komma in på de konstnärliga högskoleutbildningarna krävs oftast ett eller två
utbildningsår på eftergymnasial nivå.

Antagning
Fullständigt ifylld ansökan inklusive en referensperson som känner dig väl.
Du ska ha fyllt 18 år för att kunna söka till oss.
Digital eller telefonintervju kan förekomma
I din ansökan ska du skicka med fem valfria arbetsprover. Det kan vara utdrag från din
skissbok, målningar, skulpturer, keramisk form eller genomförda projekt, med andra
ord det du tycker representerar dig i ditt skapande. Glöm inte att skriva mått och teknik
på dina arbeten.
Om du söker till år två vill vi ha fem arbetsprover varav en är en studie av en
människa.
Vi vill också ha ett personligt brev från dig där du berättar lite om vem du är var du
står konstnärligt och vad du vill ha ut från ditt år hos oss.

Genomförande och pedagogik
Första året på konstskolan läser du alla ämnen, om du väljer att gå vidare det andra
året så kan du välja vilka ämnen du vill fokusera på. När du går andra året så har du en
egen ateljeplats i tvåornas ateljehus med utsikt över sjön Åsunden.
För att kunna söka till år två behöver du ha gått första året hos oss eller ha
motsvarande förkunskaper från någon annan utbildning.
Våra lokaler och ateljer är öppna för dig dygnet runt och du kommer att ha lärare som
har högskoleutbildning, är vana pedagoger och som alla är yrkersverksamma
konstnärer inom sitt ämne.
Hos oss arbetar du i huvudsak med måleri, teckning, design och keramisk formgivning.
Du har också kurser i konstorientering, animation, grafik, utställningsteknik och du lär
dig också hur man tar sig an ett större projektarbete. Du lär dig att presentera och
prata om ditt konstnärliga uttryck.
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Måleri- Färglära, komposition, måleritekniker, materialkunskap
Färglära- praktiska övningar i hur man får färgen att bete sig som man vill
Keramik formgivning- fokus på formseende, teknik, designprocess, materialkännedom
Teckning- Perspektiv, bildkomposition, ljus-skugga, volym
Design- designprocessen från skiss till modell till färdigt föremål
Kroki- Teckna av modell, både snabba skisser och längre måleristudier
Projektarbete- Under hösten i år två arbetar du med ett större individuellt projekt med
handledning från dina lärare. Detta arbete presenteras publikt under våren.
Utställningsteknik- Du får lära dig hur man kan tänka när man ska hänga en
utställning.
Konstorientering- Du får lära dig om samtidskonst och konsten genom historien
Grafik- Du får lära dig olika grundtekniker inom tryckteknik, för att sedan utforska det
på egen hand under året.
Animation- stopmotion, vi gör egna filmer.

År 1 på Konstskolan
Första året är kursbaserat. Du får kurser i måleri, teckning, keramisk formgivning,
design, grafik och animation. Konstorientering och samtidskonst ligger som ett
kursmoment, men är också invävt i de olika kurserna under hela läsåret. Du får också
prova på att jobba med några mindre egna projekt under året. Under året får du också
lära dig hur man sätter ihop en portfolio/arbetsprover för ansökan till högre konst-och
designutbildningar.

År 2 på konstskolan
Kurserna från år ett fortsätter in i år två men uppgifterna är till viss del lite friare. Du
har din egen atelje och får mer tid att jobba självständigt. Under året jobbar du med
ett individuellt konstprojekt utifrån din egen projektplan. Du får också stor hjälp med
arbetsprover och ansökan till de högskolor du vill söka.
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Workshops
Under året kan det dyka upp workshops som är öppna för båda årskurserna i mån av
plats. Varje år har vi grafik och animation men det kan dyka upp workshops i
återbruksdesign, glasfusing, dekormåleri eller något annat konstämne där vi hittat en
spännande gästlärare.

Utställningar
Vi har alltid en stor gemensam utställning på ett konstgalleri eller konsthall i
samband med avslutningen på vårterminen men under året har vi också ett antal
mindre utställningar både på skolan och på olika gallerier i länet. Vi har ett antal
gallerier knutna till skolan där vi ställer ut gemensamt men där du också kan söka
egna utställningar om du känner dig redo för det.

Konstresor
Under läsåret åker vi ut på ett antal mindre konstresor, vi besöker konstnärer i deras
ateljer, går på aktuella konstutställningar och gör skissresor i länet. Vissa år besöker vi
också konsthögskolornas öppna hus i Stockholm och Göteborg.
Vi åker på en längre konstresa i under vårterminen, där bestämmer vi gemensamt var
vi vill åka just det året du går.

Elevinflytande/utvärdering
Vi tycker att elever har rätt till delaktighet och inflytande i sin utbildning och
arbetsmiljö. På skolan finns ett elevråd som träffas ett par gånger i månaden. Det
finns också ett skolråd där elever från elevrådet träffar rektor och personal från de
olika områdena på skolan, vaktmästeri, kök och lärare. Skolrådet träffas ca 4 gånger
per termin. Två gånger om året får du som elev göra en utvärdering som handlar om
hur du tycker just din utbildning fungerar. En gång om året får du göra en större
utvärdering om hur du tycker skolan fungerar som helhet. På Konst & designskolan
har vi varje vecka ett möte med alla elever och lärare där vi tar beslut tillsammans och
diskuterar hur vi vill att olika saker ska fungera just det läsåret.
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Kostnader under året
Undervisningen på konstskolan är kostnadsfri men det tillkommer en terminsavgift på
1800 kronor för visst undervisningsmaterial. Du kan också räkna med ca 2000 kr i
kostnad för resor under året.
Om du studerar på skolan men inte bor på där så är kostnaden 370 kr/vecka. Då ingår
förmiddagskaffe, lunch, olycksfallsförsäkring och merkostnad för vissa fester
Om du väljer att bo på skolan så tillkommer kostnad för boende och kvällmat, läs mer
om detta under fliken kostnader på hemsidan.
Du kan söka CSN under tiden du studerar hos oss. Är du över 20 år ansöker du om
CSN på deras hemsida, är du yngre än 20 år behöver du inte ansöka själv, det görs av
skolan.

Sjukdom och frånvaro
Blir du sjuk så anmäler du detta till skolan och kan då få avdrag för maten. Om du bor
på skolan kan du få en matlåda till ditt rum om du meddelar dina lärare. Om du har
CSN ska du också anmäla sjukdom på försäkringskassans hemsida. Du ska också
meddela din lärare för dagen att du är borta annars får du frånvaro. För hög frånvaro
kan resultera i att du inte kan fortsätta studera på kursen.

Intyg och studieomdöme
Efter genomgången kurs får du ett kursintyg där kursens olika moment redovisas.
Kursen ger dig en bra grund när du söker andra konstnärliga utbildningar. Går du två
år på Konst & designskolan får du ett personligt omdöme från dina lärare i de olika
kurserna.

Kontakt
Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor.
Konst & Designskolan: elin.redin@liljeholmen.nu
Internat: karin.lundgren@liljehomen.nu
Skolledning: daniel.bjurhamn@liljeholmen.nu mattias.hjertton@liljeholmen.nu
Studie och yrkesvägledning: mattias.hjertton@liljehomen.nu
Kök: asa.banck@liljeholmen.nu
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