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Behörighetskrav 
Den sökande skall ha genomgått gymnasieskola eller motsvarande utbildning, ha ett års 
dokumenterad arbetslivserfarenhet varav nio månader inom vård, omsorg eller öppen 
verksamhet. Vid deltid förlängs tiden för att motsvara heltidsarbete. 
 
Arbetsprover  
För att antagas krävs att den sökande lämnar minst 5 st teckningar och minst 3 st 
målningar. Dessa teckningar och målningar ska visas i original alternativt med 
verkligheten väl överensstämmande reproduktioner. För arbeten överstigande det av 
skolans rektor fastställda maximala kartongformatet, lämnas fotografiska avbildningar med 
uppgifter om originalet in.  

Utöver ovan angivna prover kan den sökande lämna arbeten i valfritt material, 
tecknings- och målningstekniker. Tredimensionella arbeten får endast lämnas i 
avfotograferad form. Tvådimensionella arbeten får visas med kopior, foton eller vara 
digitalt framställda. Originalens mått, material och teknik skall då alltid anges.  

Till ansökan ska en kort skriftlig redogörelse bifogas som motiverar val av utbildning. 
 
Antagningsförfarande 
Vid bedömning och urval skall antagningkommittén sträva efter att så objektivt som 
möjligt avgöra de behöriga sökandes förutsättningar att studera på utbildningen. En 
intervju med den sökande, den skriftliga motiveringen samt arbetsprover utgör 
bedömningsunderlag.  
 
Intervjun syftar till bedöma den sökandes förmåga i följande avseenden:  
förmåga att uttrycka sig i och arbeta med konst och/eller konsthantverk i socialt arbete, 
pedagogiskt intresse samt social och empatisk förmåga.  
 
Bedömningen av motiveringen ska ta hänsyn till: den sökandes inriktning på 
yrkesutbildning, insikt i de övergripande utbildningsmålen och i utbildningens 
undervisningsform (se dokument från Nyckelviksskolan, läroplan och linjens 
utbildningsplan)  



 
Bedömningen av arbetsproverna syftar till att avgöra den sökandes konstnärliga 
förutsättningar med hänsyn tagen till utbildningens inriktning. Aspekter vid bedömningen 
är: teckningarnas och målningarnas prov på konstnärlig förmåga/konstnärligt intresse, 
uttrycksmässiga särdrag, seende, komposition, proportioner, rumsgestaltning, linjeföring, 
färgbehandling, ljusbehandling, presentation.  
 
Ansökningar från studeranden vid Nyckelviksskolan 
Studerande vid Nyckelviksskolan söker på samma grund som andra.  
 
Antagningskommitté 
Antagningskommittén utses av rektor på förslag av kollegiet, och består av 2 lärare och 
1 studerande. Studerande som är intresserade, dock inte de som själva ansöker till 
någon av skolans linjer, kan anmäla sig till antagningsarbetet i slutet av vårterminen. 
 
Jävsituationer 
Om en jävsituation uppstår för någon i antagningskommittén skall övriga i 
kommittén informeras. En kommittémedlem deltar inte i bedömningen t ex när en 
studerande från innevarande år söker (gäller deltagande studerande) eller när vän eller 
anhörig till studerande eller lärare i kommittén söker. 
 
Sekretess 
För alla som deltar i antagningsarbetet gäller full sekretess om bedömningar och resultat. 
Skolans kontor ansvarar för alla besked till de sökande i anslutning till antagningen. 
 
Beslut om antagningen till utbildningarna 
Rektor har det formella ansvaret för antagningen till varje utbildning.  
 
Antagningskommittéerna bereder antagningen enligt ovan beskrivna ordning som 
underlag för rektors beslut. 
 


