
Kristinagatan 12
724 61 VÄSTERÅS
Tfn: 021-411550

DATUM 

1 maj - 19 maj Ansökan skickas per post eller lämnans direkt till Västerås Konstskola
   Komplett ansökan ska innhehålla ifylld ansökningblankett och bifogat gymnasie-  
   betyg (eller samlat betygsdokument)

22 maj - 23 maj Inlämning av arbetsprover (se baksidan) 
   Skolan tar emot arbetsprover både digitalt och orginal.
   Om möjligt lämna gärna orginal direkt till skolan mellan kl: 10-14
   Digitala bilder ska vara i formatet jpeg och skickas till:
   ansokan@vasteraskonstskola.se (max storlek per digital ansökan är 10mb)

 
EKONOMI
   
Terminsavgift: 4.500kr* (för läsår 2016-2017.) Eleverna har rätt till statliga studiemedel.     
(CSN) Skolan svarar för visst arbetsmaterial, men eleven måste räkna med att bekosta en del själv.

*Observera att terminsavgiften avser nuvarnade läsår. Vi reserverar oss för eventuellla förändringar.

KONTAKT

Arbetsprover, ansökningsblankett och gymnasiebetyg inlämnas/skickas till: 

Västerås Konstskola
Kristinagatan 12
724 61 Västerås

eller:

ansokan@vasteraskonstskola.se

Skriftligt besked om ansökan sändes per e-post och post till samtliga sökanden.
Där meddelas också ev. reservplats.

Vid frågor kontakta oss på: info@vasteraskonstskola.se eller 021-41 15 50



ANVISNINGAR FÖR ARBETSPROVER

Tio arbetsprover ska inlämnas.

1. En interiör i blyerts

2. Ett självporträtt i blyerts

3. Ett stilleben i blyerts eller en teckning som beskriver ett föremål med komplicerad form, t.ex. kaffe-
bryggare, strykjärn, häftpistol

4-5.   Två teckningar med valfritt motiv, t.ex. figurstudie, stadsbild, landskap, träd etc.
6-10. Övriga fem  arbetsprover i valfri teknik.
 

För att godkännas måste ansökan innehålla de fem första teckningsuppgifter 1-5.
Det är viktigt att du inte använder foton eller andra bilder som förlaga. Skisser, egna iakttagelser där förmå-
gan att uppfatta och beskriva sina intryck blir tydlig, ges stor betydelse vid bedömningen.

Flera än tio bilder kan inlämnas men måste då monteras på max tio kartonger. (eller max 10mb)
Maxmått för arbetsprover som lämnas i orginal är: 120 x 80 cm.
Ramade eller glasade arbeten får ej inlämnas.
Skulpturer eller andra tredimensionella arbeten presenteras med foton.

Varje arbetsprov måste vara märkt med namn och adress
Skolan ansvarar inte för inlämnade arbetsprover.

Arbetsprover, ansökningsblankett och gymnasiebetyg inlämnas/skickas till: 

Västerås Konstskola
Kristinagatan 12
724 61 Västerås

eller:

ansokan@vasteraskonstskola.se



ANSÖKAN 2017
Konstnärlig utbildning, 80v

Förnamn    Efternamn    Personnr (ååååmmdd-nnnn)

Adress     Postnummer    Ort

Telefon     E-post

     
Arbetsprover lämnas in på skolan  Arbetsprover skickas till:  Bifogar gymnasiebetyg eller  
     ansokan@vasteraskonstskola.se samlatbetygsdokument. 
           
           

Utbildning    Tidigare konststudier   Yrke

Motivera kortfattad varför du söker till Västerås Konstskola

Övriga upplysningar

 
Berätta gärna hur/vart du fick reda på vår utbildning

Underskrift    Datum     Ort

Undertecknad lämnar samtycke till att Västerås Konstskola behandlar personuppgifterna
i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Kristinagatan 12
724 61 VÄSTERÅS
Tfn: 021-411550

Obligatoriskt (men inget krav 
på högskolebehörighet)
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