Gerlesborgsskolan
Anvisningar för ansökan
Du ansöker till Gerlesborgsskolan genom att skapa ett konto på vår ansökningsportal och därefter ladda upp
digitala arbetsprover. Med digitala arbetsprover menar vi bildfiler, ljud- eller videolänkar. Det innebär att du ska
fotografera av dina två- eller tredimensionella arbetsprover som t ex måleri, teckning och skulptur.
Expeditionsavgiften för ansökan är 150 kr och betalas via portalen när du skapat ditt konto, senast den 30 april
kl 13:00. Du kan redigera din ansökan och lägga till eller byta ut filer i mediabiblioteket för arbetsprover fram till
sista dagen för ansökan.
Vår ansökningsportal hittar du här: http://arbetsprover.gerlesborgsskolan.se/
Datum för ansökan 2019:
Ansökningsportalen öppnar den 1 februari 2019.
Ansökan och expeditionsavgiften skall vara oss tillhanda senast 30 april kl 13:00.
Besked om antagning lämnas under vecka 20.
Antagna ska bekräfta sin plats senast 24 maj genom att betala in anmälningsavgift.
Specifikationer för arbetsprover:
Din ansökan ska bestå av högst 8 arbetsprover i valfri teknik. Det kan vara t ex teckning, måleri, skulptur, foto,
video- eller ljudverk. Visa gärna studier baserade på egna iakttagelser av omvärlden. Vi bedömer arbetsproverna
utifrån kategorierna eget uttryck och konstnärlig gestaltning, som t ex är färg, form, komposition. Juryn består av
lärarrepresentant, studeranderepresentant och studierektor.
När du laddar upp dina filer ska du under rubriken beskrivning ange titel, mått och teknik.
Filformat som stöds av Gerlesborgsskolan:
Video- och ljudfiler laddar du upp på ett eget skapat konto på youtube eller vimeo, som du sedan anger länken
till. Maxlängd för varje film- och ljudverk är 3 minuter.
Supportlänkar:
http://support.google.com/youtube/
http://www.makeuseof.com/tag/3-ways-add-audio-podcast-youtube/
http://vimeo.com/help/faq/uploading-to-vimeo
https://help.soundcloud.com/hc/en-us/articles/115003454807-Start-using-SoundCloud
Spara dina bilder i något av följande format:
JPG, JPEG, PNG eller GIF. Bilderna får inte vara tyngre än 3 MB.
Intyg och personbevis:
Vidimerat intyg/betyg från gymnasieutbildning eller motsvarande och ett personbevis eller vidimerad kopia på
giltig legitimation skall laddas upp i ansökan i filformat JPG eller PDF.
Anmälningsavgift:
Antagen studerande ska för att bekräfta sin plats betala in 1000 kr som anmälningsavgift senast den 24 maj. Resterande terminsavgift, 10000 kr, betalas vid terminsstart. Avgiften per termin är 11000 kr.
Kontakt:
Bohuslän: 0523-517 10, info@gerlesborgsskolan.se
Stockholm: 08-545 666 90, information@gerlesborgsskolan.se

