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Nyckelviksskolan – ansökan 2019-2020
Nyckelviksskolan – application 2019-2020
När du laddar upp en bild på ett arbetsprov, videolänk eller ett betygsoch intygsdokumentet så sparas det direkt i vår databas.
When you upload an image of a work sample, a video link or a certificate,
it is saved directly in our database.
Ladda upp arbetsprov
Upload work samples
Klicka eller släpp filer här
Click or drop files here
Välj fil
Choose file
Ingen fil vald
No file is chosen
Tillåtna filtyper: jgp och png
Allowed file types: jpg and png
Filnamnet får endast innehålla tecknen a-z, 0-9, ”_” och ”-”. Inte å, ä, ö,
mellanslag osv.
The file name may only contain the characters az, 0-9, "_" and "-". Not å,
ä, ö, spaces etc.
Max antal arbetsprover: 18
Maximum number of work samples: 18
Max filstorlek: 3Mb per arbetsprov
Maximum file size: 3Mb per work sample
Ladda upp
Upload
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Skriv i information för filen
Fill in the information of the file
Titel
Title
Teknik/Material
Technique / Materials
Originalmått (anges i cm)
Original dimensions (given in cm)
Frivillig kort beskrivning (max 250 tecken)
Optional short description (max 250 characters)
Stäng
Close
Spara information
Save information
Du måste fylla i en titel
You must fill in a title
Informationen sparades
The information was saved
Länk till video
Link to video
Beskrivning
Description
Videor är helt frivilligt att ladda upp
Videos are completely optional to upload
Tillåtna videokällor är Youtube och Vimeo
Permitted video sources are Youtube and Vimeo
Max längd på video är 5 min
Maximum length of the video is 5 min
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Sökta utbildningar
Programs that are applied for
Namn
Name
Använd xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx_000 för att logga in till Xxxxxx xxx
xxxxxxx [om du har sökt ytterligare en utbildning vid ett annat tillfälle]
Use xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx_000 to log in to Xxxxxx xxx xxxxxxx
[if you have applied for another program on a different occasion]
Arbetsprover
Work sample
Bilder
Pics
Dra bilder med musen för att ändra sortering
Drag the image with your mouse to change the sorting
Klicka på bilden för att redigera info
Click on the image to edit info
Klicka på ögat för se ditt arbetsprov
Click on the eye to see your work sample
Klicka på krysset för att ta bort ditt arbetsprov
Click on x to remove your work sample
Videor
Videos
Motivering
Motivate your choice

Page 4(4)

Intyg
Certificates
Ladda upp intyg
Upload certificates
Välj fil
Choose file
Ingen fil vald
No file is chosen
Tillåtna filtyper: pdf and jgp
Allowed file types: pdf and jpg
Filnamnet får endast innehålla tecknen a-z, 0-9, ”_” och ”-”. Inte å, ä, ö,
mellanslag osv.
The file name may only contain the characters az, 0-9, "_" and "-". Not å,
ä, ö, spaces etc.
Max filstorlek: 3Mb per intyg
Maximum file size: 3Mb per certificate
Personuppgifter
Personal information
Logga ut
Log out

