Högskoleförberedande

Estetiska programmet
Information om
antagningsdagen
Färdighetsprov
I antagningen till det estetiska programmet tas hänsyn till både betyg från år nio och
de kunskaper som visas vid färdighetsprovet. Därför är det viktigt att alla som vill börja
på programmet kommer på antagningsdagen. Det gäller även dig som inte valt det
estetiska programmet i första hand, eftersom det inte är säkert att du kommer in på
ditt förstahandsval. Det kan också bli så att du ändrar ditt gymnasieval.
När provet är genomfört sätts en poäng där max är 340, vilket också är det högsta
meritvärdet från år nio i grundskolan. Poängen du får på provet skickas till gymnasieantagningen och adderas med ditt meritvärde. Ditt maximala meritvärde är med andra
ord 680 p. Om du gör färdighetsprov på fler än en inriktning så kan du med andra ord
få olika poäng till de olika inriktningarna. Om du söker andra utbildningar gäller meritvärdet från år nio.

Anmälan och frågor
Information om färdighetsprov skickas ut i slutet på februari till de elever som sökt
estetiska programmet. Du anmäler dig sedan genom att gå in på skolans hemsida och
söka efter länken ”Anmälan till antagningsprov, estetprogrammet”. Fyll i det som efterfrågas där.
Alla är under dagen välkomna att äta lunch på skolan i restaurang Linden.
På baksidan av det här bladet finns exempel på hur antagningsproven kan se ut på de
olika inrikningarna. Detaljerad information kommer att skickas till dig när du anmält dig
till provet.
Har du frågor kan du höra av dig till:
irma.kadric@jonkoping.se, tel.nr. 036-105410, 073-8202800

Vänd sida

Högskoleförberedande

Estetiska programmet
Konst och design (ESBIL0S)

Under en dag kommer du få arbeta med en bilduppgift och en designutmaning. Du
kommer även att genomföra en enkel bildanalys av en konstbild och bli intervjuad om
dina tankar och intressen inom konst och designområdet.

Dans (ESDAN)

På dansinriktningens färdighetsprov består provet av tre delar. Den första delen är en
gruppdans. Gruppmomenten inleds med en lektion i den dans som gruppen sedan ska
utföra. Provets andra del är en individuell dans och inför den ska du ha förberett en
egenkomponerad dans på cirka två minuter till valfri musik och med valfri teknik. Den
tredje delen består av en intervju.

Media (ESEST)

Färdighetsprovet består av tre delar. Första delen är ett kreativitetstest och andra delen
består av en berättande uppgift där du utgår från en stillbild som du får på plats. Tredje
delen är en intervju där du genomför en muntlig bildanalys utifrån bilder du tagit med
dig. Den sista analysuppgiften förbereds hemma.

Musik (ESMUS)

På musikinriktningen kommer färdighetsprovet bestå av tre deler. I första delen får du
ca 10 minuter att spela eller sjunga ett eller flera instrument, där du väljer låtar själv.
Du ska även sjunga “Himlen är oskyldigt blå” som solosång. I denna sång ska du kunna
första versen utantill och du får ackompanjemang. Sista delen är ett skriftligt prov i
gehörs- och musiklära.

Teater (ESTEA)

Färdighetsprovet består av fyra delar. Den första är en analysuppgift som förbereds
hemma. Andra delen är ett gruppprov, där du deltar i ett kortare dramapass som teaterlärarna håller i. Tredje delen är en scenisk framställning där du får en text av oss
under provdagen. Scenen presenteras tillsammans med medspelare. Det blir också en
intervju där du får respons på din inlämningsuppgift.
Välkommen till oss!
Johan Gustafsson Junvik, rektor estetprogrammet Per Brahegymnasiet

