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NORDENS FOTOSKOLA
– FOTOGRAF / BILDJOURNALIST (600 POÄNG)
Vi är en yrkeshögskola med
inriktningen redaktionell bild
och utbildningen leder till yrket
fotograf och bildjournalist.
Utbildningen på Nordens Fotoskola är sex terminer lång (tre år) vilket omfattar 600 yh-poäng. Den
överordnade inriktning är redaktionell bild. Du
lär dig att kommunicera, beröra och dokumentera
med bilder, samt att skapa, skriva och förstå journalistik.
För att lära sig ett praktiskt yrke krävs praktisk
träning. Kurserna på Nordens Fotoskola innehåller ett praktiskt lärande där du kommer skapa
stillbilder, rörliga bilder och journalistisk text.
Men för att klara yrkesrollen krävs också kunskaper av annat slag nämligen marknadsföring, entreprenörskap, starta och driva eget företag.
För att ge dig en trygghet och rutin i yrket gör du
praktik på två olika arbetsplatser under årskurs
tre. Där får du dina första kontakter med yrkeslivet,
vilka är nödvändiga för din fortsatta frilansverksamhet. Efter fullgjord utbildning erhåller du ett
examensbevis och du kommar kunna verka inom
följande yrkesroller och områden när det gäller
bildjournalistik: Fotograf (still- och rörlig bild), bildjournalist, bildredaktör eller bildbehandlare.

Utbildningen består av teoretiska föreläsningar
och många praktiska uppgifter som lämnas in för
att analyseras av dina lärare och klasskamrater.
Konstruktiv kritik och feedback på ditt arbetet ges i
redovisningar med bildanalys i antingen hel- eller
halvklass. Du får också flera individuella utvecklingssamtal med ansvarig lärare.
Det är också viktigt att veta att du arbetar med
din egen kamerautrustning och bärbara dator. Bra
skärmar för bildbearbetning har vi på skolan.
KOSTNADSFRI UTBILDNING
Att studera på Nordens Fotoskola är kostnadsfritt,
men vi tar ut en avgift som täcker visst material,
kopiering, data, bläck, papper och en del kurslitteratur. Priserna kan behöva justeras på grund av
prishöjningar på material.
2019-20
2020-21

Höstterminen
2 000 kr
1 000 kr

Vårterminen
500 kr
500 kr

UTBILDNINGENS HUVUDMOMENT
• Kamerateknik, ljus och bildredigering
• Bildjournalistiskt berättande
• Journalistikens villkor, medierätt och etik
• Genrefotografering
• Journalistiskt arbete
• Magasinslayout och dagstidningsredigering
• Rörlig bild med ljud
• Entreprenörskap
• Examensarbete
• Lia - lärande i arbete (praktik)
Läs gärna igenom kursplanen om de olika kursmomenten på vår hemsida: nordensfotoskola.se/
kursplan. Det är viktigt att du känner att utbildningen är rätt för just dig.

BISKOPS ARNÖ
Nordens Fotoskola Biskops Arnö ligger på en ö i
norra delen av Mälaren. Det går en vägbank över
till ön. Närmaste tätort är Bålsta (12 km). Vi har
40 km till Uppsala, 65 km till Stockholm och 25 km
till Enköping.
Biskops Arnö har gamla anor med historiska
byggnader från medeltiden, 1600- och 1700-talet.
Nordens Fotoskolas lokaler har du som student
tillgång till dygnet runt. Det är ofta en febril aktivitet i vår datasal långt in på småtimmarna.
För oss bildintresserade finns även ett bra utbud av fotoböcker och tidningar i skolans biblioteket, som också är öppet dygnet runt. Biblioteket
har många trivsamma utrymmen för grupparbeten
eller enskilda studier.
På skolan finns det ett trådlöst nätverk med
uppkoppling mot internet. Inom skolområdet har
du tillgång till gymnastiksal, gym, bastu, TV-rum
samt flera samlingslokaler för till exempel litteraturuppläsning och filmvisningar. På ön finns badplats och fina stigar för promenader och löpning.

UNDERVISNINGEN
Du lär dig allt ifrån exponering, komposition, ljusbehandling till det digitala bildflödet och bildbehandlingen. De tekniska kunskaperna är de redskap du behöver för att kunna skapa berättelser
och kommunicera på ett medvetet och säkert sätt
inom fotografin.

BOENDE OCH KOSTNADER
Den pedagogiska arbetsmodellen förutsätter att
studenterna bor på skolans internat under åtminstone det första studieåret. Är du helinackorderad
har du rum samt frukost, lunch, kvällsmål och eftermiddagskaffe alla dagar i veckan. Till dig som
av hälsoskäl behöver specialkost ordnar vi lämp-
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liga alternativ så långt det går.
Helinackordering kostar för höstterminen 25 080
– 27 170 kronor (19 veckor), och för vårterminen
27 720 – 30 030 kronor (21 veckor) beroende på
rumsstandard. Det innebär att du maximalt bara
betalar cirka 6 000 kronor för både rum och mat
per månad men den totala avgiften fördelas på 4
betalningstillfällen varje termin.
Du som väljer att inte bo på skolan betalar en
externatavgift för fasta kostnader och 25 luncher.
För närvarande cirka 3 054 kronor per termin. Tillfällig övernattning kan ordnas i mycket begränsad omfattning.
BEHÖRIGHET TILL UTBILDNINGEN
För att kunna söka till Yh-utbildningen ”FotografBildjournalist, 600 Yh-poäng” måste du uppfylla
vissa behörighetskrav.
Allmän behörighet - för att kunna söka måste du
ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du är
behörig om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som
motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge
och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan
omständighet har förutsättningar att tillgodogöra
sig utbildningen.
Den som har annat modersmål än svenska ska
ha de kunskaper i svenska som behövs för att

kunna tillgodogöra sig undervisningen eftersom
all undervisning sker på svenska.
Särskilda förkunskaper - förutom den allmänna behörigheten måste du även uppfylla en särskild behörighet. Dessa krav är nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Vi kräver att du har förkunskaper i fotografi och
bildbehandling. Kravet på särskilda kunskaper
i fotografi och bildbehandling ska dokumenteras
genom de arbetsprover (särskilt prov) du gör till din
ansökan, se mer på nästa uppslag.
De programvaror du ska ha arbetat med och
använt för bildbehandling är Photoshop CC och
Lightroom CC. Vi kräver att du har grundläggande
kunskaper i dessa innan du börjar hos oss.
Behörighet i övrigt (20%-regeln) - behörig att antas till utbildningen är, trots vad som anges här
ovan, även den som bedöms kunna tillgodogöra
sig utbildningen (det vill säga att du har de särskilda förkunskaperna som krävs men inte gymnasieexamen) och därefter utöva det yrke som
utbildningen förbereder för. Högst 20 procent av
årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande.
Särskilt prov - utöver grundläggande behörighet
ska du som sökande göra ett särskilt prov baserat
på arbetsprover som du skickar in tillsammans
med din ansökan. Av alla sökanden väljer vi ut ett
antal som kallas till urvalsdagar då du genomför
fler arbetsprover och en intervju. Mer om det kan
du också läsa på nästa uppslag.

ATT SÖKA TILL NORDENS FOTOSKOLA
Senast tisdagen den 23 april vill vi ha din ansökan som du lämnar
in digitalt på vår hemsida. Där finns ett ansökningsformulär som
du fyller i och dessutom ska du komplettera med följande:
1) Fotografiska arbetsprover
Du ska arbeta med tre olika teman till de fotografiska arbetsproverna 2019. Om du vill göra bilderna
i färg eller svartvitt är upp till dig men arbetsproverna ska självklart bestå av dina egna bilder som
du själv fotograferat och gjort bildredigeringen på.
“Fem fria bilder” – fem bilder.
Vill du ha fem fristående bilder eller ska de kanske
berätta något tillsammans?
”Värme” – en bildserie på tre bilder.
Du tolkar temat fritt. Du kanske vill berätta om värmen som kan finnas mellan människor, en plats
som är varm eller något helt annat.
”Porträtt av en vän” – en bildserie på fyra bilder.
Du ska fotografera och berätta något om en person
som är din vän. Vem är personen, vad gör hen och
hur upplever du din vän?
2) Ett personligt brev
Ett brev där du presenterar och beskriver dig själv
som person. Berätta också om varför du söker till
utbildningen och vilka förväntningar du har på
denna. Slutligen vill vi att du beskriver dina tankar och visioner om din yrkesroll som fotograf.
Skriv max ett A4 som du sparar som en pdf.
3) CV / Meritlista
En pdf med ditt CV där du sammanfattar utbildningar, arbeten och andra meriter. Styrk med intyg.
4 ) Referenser
Ange gärna två referenser som vi kan kontakta.
Det kan till exempel vara en lärare, arbetsgivare
eller fotograf du praktiserat hos.
5) Gymnasiebetyg
En kopia av dina gymnasiebetyg för att styrka att
du har allmän behörighet. Har du ännu inte fått
dina gymnasiebetyg kan du skicka med ett intyg/
betyg om pågående studier med din ansökan.
6) Personbevis
Ladda ner en pdf med ditt personbevis för studier
hos Skatteverket – skatteverket.se – och bifoga det.
7) Passfoto
En nära porträttbild på dig själv mot vit bak-

grund, precis som ett passfoto (spara som JPEG i
800 pixlar på längsta sidan och med den högsta
kvalitén).
INLÄMNING AV ANSÖKAN
Storleken på dina arbetsprover bör minst vara
3500 pixlar på längsta sidan. Spara bilderna som
JPEG med den högsta möjliga kvalitén. Filerna
döper du efter tema och i den ordning du vill att vi
ska se dem. Gör det enligt följande mall:
”Efternamn_Förnamn_värme_01.jpg”
”Efternamn_Förnamn_porträtt_01.jpg”
”Efternamn_Förnamn_femfria_01.jpg”
Lägg sedan alla bilder i en mapp som du döper
till: ”Efternamn_Förnamn_arbetsprover”.
De ansökningshandlingar som du bifogar till ansökan ska främst vara i filformatet PDF men även
Word-dokument går bra. Du kan i värsta fall skanna eller fotografera av dina intyg. Gör det i ett bra
ljus med din kamera eller mobiltelefon. Se till att
dina bilder på dokumenten är skarpa och fullt läsbara. Spara dessa bilder som JPEG i högsta möjliga kvalité.
Lägg gärna din CV/Meritlista och alla dina intyg
som hör till din cv i en mapp som du döper till
”CV”. Skapa sedan en ny mapp som du döper till:
”Efternamn_Förnamn_dokument”. I den placerar
du ditt personliga brev, dina gymnasiebetyg, ”CVmappen”, personbeviset och passbilden.
Lägg nu båda dina mappar, ”Efternamn_Förnamn_dokument” och ”Efternamn_Förnamn_arbetsprover” i en mapp som du döper till ”Efternamn_Förnamn”.
Kontrollera sedan att du har fått med alla dina
dokument, arbetsprover och att allt stämmer. Om
du skickar in filer i andra format än de begärda
kan vi kanske inte öppna dem och därför inte hantera din ansökan. Skickar du in ett felaktigt antal
arbetsprover eller om du inte namnger dina filer
kommer vi inte heller kunna hantera din ansökan.
Är allt i sin ordning komprimerar du din mapp
”Efternamn_Förnamn” till en zip-fil. Gå sedan till
sidan ”Instruktioner för ansökan” (http://nordensfotoskola.se/instruktioner-for-ansokan) och följ instruktionerna där.

ANTAGNINGEN SKER I FLERA STEG
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När vi har tagit emot din ansökan startar vi upp en lång process
som leder fram till att vi tar in 18 nya studenter. Här är en
kortfattad beskrivning av antagningsarbetet.

1) BEDÖMNING OCH NÄSTA STEG
Vi tar emot och bedömer era ansökningar. Vi läser
ditt brev, tittar bilderna och kontrollerar behörigheten. De sökanden som vi bedömer har de förutsättningar och grundkunskaper som krävs för att
klara av utbildningen kallas till en andra urvalsomgång.
Senast den 29 april skickar vi svar till de som
går vidare i antagningsprocessen. Inför urvalsdagarna ska du göra en ny fotografisk uppgift som vi
sedan diskuterar under intervjun. Temat till uppgiften får du i samband med kallelsen. Sökanden
som inte blir kallad till urvalsdagarna kommer
inte heller antas till utbildningen med kursstart
hösten 2019.
2 ) URVALSDAGARNA
De tre-fyra urvalsdagarna äger rum ute på Biskops Arnö den 31 maj – 3 juni (boka redan nu in
datumen i din kalender). Vår erfarenhet är att det
är bra att du får känna på hur det är att vara på
plats i våra lokaler och testa hur det är att vara på
skolan. Många sökanden tycker att det är lite som
att gå en workshop.
Under dessa dagar får du några fotografiska
uppgifter och två skrivuppgifter. Du kommer
också intervjuas av lärargruppen här på skolan.
Dessa dagar medför en kostnad på cirka 1 370 kronor för att täck maten och boendet.
3 ) ANTAGNINGEN
När alla sökanden lämnat Biskops Arnö börjar ett
roligt men svårt arbete med att hitta de 18 blivan-

de studenterna. Lärargruppen bedömer nu alla
arbetsprover, genomförda uppgifter och intervjun
under urvalsdagarna. De 18 personer som uppnår
högsta betyg föreslås till ledningsgruppen för antagning.
Ledningsgruppen samlas sedan och går igenom samtliga sökanden med arbetsprover och
resultat. De ger sin åsikt på det förslag som vi har
lagt fram och utarbetar tillsammans med lärargruppen en slutgiltig antagning.
4 ) BESKED OM ANTAGNING SKICKAS
Beskeden skickas ut senast den 5 juni till de 18
personer som vi antar till Nordens Fotoskola. Ungefär 6-8 stycken sökande blir uppsatta som reserver. Övriga får tyvärr ett negativt besked.
5 ) BEKRÄFTA DIN PLATS
Blir du antagen måste du bekräfta din plats till
skolan, följ bara de instruktioner som finns i brevet. Du måste också betala in anmälningsavgiften
på cirka 2 000 kronor senast den 20 juni, 2019. Det
här är en förskottsinbetalning på delar av dina
kommande materialavgifter.
6 ) SKOLSTARTEN
Skolan startar måndagen den 12 augusti med upprop på Biskops Arnö. Du kommer i god tid få den
information du behöver innan kursstarten.
Har du frågor gällande antagningsprocessen kan
du mejla till info@nordensfotoskola.se så ska vi
göra vårt bästa för att hjälpa dig.

VI SER FRAM EMOT DIN ANSÖKAN !

Daniel Nilsson visar de bästa positionerna för att fotografera ishockey. Jonas Berggren pratar kreativ bildbehandling. YH16
pustar ut efter en intensiv ljussättningsworkshop. Rasmus, Adam och Julia i YH14 diskuterar bilder på en redovisning.
Foto: Jonas Berggren och Viktor Westin.

FAKTARUTA
PERSONAL PÅ NORDENS FOTOSKOLA
Utbildningsansvarig: Mats Lundborg
Utbildningsledare/lärare: Anna Clarén
(tjänstledig 2019-2020)
Utbildningsledare/lärare: Jonas Berggren
Lärare: Bosse Kinnås
LIA-ansvarig/lärare: Sofia Marcetic
KONTAKTA OSS
Nordens Fotoskola Biskops Arnö
Biskopsarnövägen 30, 746 93 Bålsta
0171-826 70 | info@nordensfotoskola.se
HEMSIDA
nordensfotoskola.se och biskopsarno.se
facebook.com/nordensfotoskola

instagram.com/nordensfotoskola
SNABBFAKTA
Kurslängd: 6 terminer (120 veckor)
Kursstart: Måndagen den 12 augusti 2019.
Antagningsvilkor: Gymnasieexamen eller motsvarande, arbetsprover (se förra uppslaget).
Ansökan och sista ansökningsdag: Senast den
23 april vill vi ha din ansökan som du lämnar in
digitalt på vår hemsida.
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri. Men vi tar
ut en avgift som täcker vissa av dina materialkostnader.
Studiemedel: alla yh-utbildningar är studiemedelsberättigade. Läs mera på CSN:s hemsida
(www.csn.se).

