Kursplan för Konstskolan II
Läsåret 13 -14
Bakgrund
Konstskolan II startade för fyra år sedan och ersatte den dåvarande bild o konstutbildningens
årskurs två. Konstskolan II byggdes upp som en helt ny och från bild o konst fristående
utbildning med en egen metodik och ett helt nytt innehåll.
Övergripande mål och syfte
Liljeholmens konstskola II är anpassad för de personer som har goda förkunskaper och som
söker fördjupning inom bild o formområdet samt vill hitta sin egen plats i den konstnärliga
processen. Eleven skall efter genomgången utbildning även ha ökat sina möjligheter till att
kunna söka utbildning på konsthögskolenivå.
Pedagogik
Pedagogikens syfte är att befrämja självständighet och egen tillit i det konstnärliga arbetet.
Detta uppnås via en pendling mellan lärarledning ( lektioner, föreläsningar, övningstillfällen,
personlig handledning , redovisningar ) och elevens självständiga arbete.
Genomförande
1 Upplägg och planering
Utbildningen genomförs i block som varierar i längd mellan två till fem veckor. Varje block
har en rubrik och en målsättning samt innehåller lektioner / föreläsningar, korta övningar
skissgenomgångar och personlig handledning som leder in i syfte och målsättning. Läsåret
inleds med ett metodikblock som presenterar arbetsmetoden och ger redskap för den enskilde
att på ett gott sätt arbeta i de kommande blocken. Blockredovisningar ges god tid och
genomförs med blockets lärare som tillsammans med gruppen diskuterar resultaten.
2 Inriktningar och profiler.
Eleven väljer själv i vilken eller vilka tekniker ett block skall genomföras. Lokaler och
utrustning för keramik, skulptur, grafik och. foto finns tillgängliga. Flertalet block är
formulerade så att arbetet kan genomföras på valfritt sätt.
3 Delkurser.
Delkurser som ingår är: keramik, grafik, kroki, skulptur, modellmåleri och street art.
4 Ämnen.
Undervisningen i blocken handlar i huvudsak om komposition, färglära, form, bildbyggnad,
bildspråket / kommunikation och teknikhantering.

Antagning
Du söker till konstskolan II vi arbetsprover och ett personligt brev där du berättar om dig själv
och din konstnärliga bakgrund.. Arbetsproverna skall bestå av fyra målningar i valfri teknik
samt fyra teckningar där minst en skall vara en studie av en person sittande eller stående..
Arbetsproverna kan skickas digitalt via e-post eller på cd. Ansökan skall vara oss tillhanda
senast 1 juni.
Elevinflytande och utvärdering
Eleven har via liten gruppstorlek och nära handledning god kontakt med den undervisande
personalen. Gemensamma utvärderingar sker dels vid varje blocks redovisningstillfälle dels
vid tre schemalagda tillfällen under läsåret.
Frånvaro och sjukdom
I händelse av frånvaro pga sjukdom meddelas detta till skolans reception kl 0800-0820 den
dag då man är frånvarande. All typ av frånvaro registreras som frånvaro och redovisas på
studieintyget.
Vid sjukdom eller överenskommen frånvaro ges eleven möjlighet att via genomförande av
individuella uppgifter hämta in kursinnehållet så att intyget inte behöver att påverkas.
Intyg och studieomdöme
Intyg med kursens innehåll och timmar ges efter avslutat läsår förutsatt att man deltagit i
kursen 80 % eller mer . Har man genomfört kursen på deltid eller varit frånvarande mer än
20% vid delkurs anges detta i intyget. Personligt omdöme ges av ansvarig lärare vid anmodan.

Terminstider
Ht. 2013

08 26 - 12 20

Vt.2014

01 13 – 05 30

Kostnader
En fast avgift på 2000 kr bild och 200 kr keramik per läsår tas ut för det material som följer
blocken och de olika ämnena. Därutöver betalar eleven själv kostnaderna för personlig
arbetsmaterial som t.ex. färg, penslar pennor. Kostnaden för detta är mycket varierande
beroende på hur stort och i vilka material man önskar arbeta men brukar ligga mellan 2-4000
kr. Under vårterminen kommer en resa att genomföras till en ungefärlig kostnad av 2500 kr.
Kontaktuppgifter
Kursföreståndare Lars Thostrup
Lars.thostrup@folkbildning.net
Liljeholmens exp. 0494 79700

