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SÖK TILL NORDENS FOTOSKOLA
Antagningen till Nordens Fotoskola och utbildningen ”Yrkesfotograf
– fotografi och rörlig bild” med kursstart onsdagen den 10 augusti
är nu igång. Sista ansökningsdag är den 24 april 2022.

N

u är det dags att sätta igång med din ansökan till Nordens Fotoskola. I denna folder
hittar du all den information du behöver
gällande behörighet, arbetsprover men också
om de övriga ansökningshandlingar du behöver
ordna med för att kunna söka till oss på Nordens
Fotoskola.
1. Fotografiska arbetsprover
Arbetsproverna ska självklart bestå av dina egna
bilder som du själv fotograferat och bildredigerat. Vi vill inte ha några texter eller bildtexter till
bilderna utan det du vill berätta ska du försöka få
fram i bilderna. Om du vill göra dina bilder i färg
eller svartvitt är upp till dig.
Du ska arbeta med tre olika teman till de fotografiska arbetsproverna:
"Tonåring” – tre bilder.
Du ska fotografera och berätta något om en person som är tonåring. Det kanske handlar om hur
det är att vara tonåring, vad hen gör eller kanske
drömmer om.

berätta något tillsammans?
2. Ett personligt brev
Ett brev till oss där du presenterar och beskriver
dig själv som person - vem och hur är du? Vilken
bakgrund har du? Hur kom du in på fotografi?
Berätta också om varför du söker till Nordens
Fotoskola och vilka förväntningar du har på skolan. Slutligen vill vi att du beskriver dina tankar
och visioner om din yrkesroll som fotograf efter
utbildningen. Skriv max ett A4 som du sparar som
en pdf.
3. CV/Mertilista
En pdf med ditt CV där du sammanfattar utbildningar, arbeten och andra meriter. Söker du på
reell kompetens behöver du dokumentera den. Du
kanske har gjort praktik hos en fotograf, studerat
på någon annan fotografisk utbildning eller driver
ett eget företag som fotograf. Styrk dina meriter på
ditt CV med intyg (pdf).

”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.

4. Gymnasiebetyg
En kopia av dina gymnasiebetyg för att styrka att
du har allmän behörighet. Har du ännu inte fått
dina gymnasiebetyg, eller liknande dokument,
skickar du istället med ett intyg/betyg om pågående studier med din ansökan.

“Fem fria bilder” – fem bilder.
Du väljer själv vilka bilder du vill visa oss. Vill
du ha fem fristående bilder eller ska de kanske

5. Referenser
I ansökningsformuläret ser vi gärna att du anger
två referenser som vi lärare kan kontakta under

antagningsarbetet. Det kan till exempel vara
någon lärare, arbetsgivare eller fotograf du praktiserat hos.
6. Personbevis
Ladda ner en pdf med ditt personbevis för studier
hos Skatteverket – www.skatteverket.se – och bifoga det till din ansökan.
7. Passfoto
Till ansökningsformuläret behöver du skicka med
ett ”passfoto” - alltså en nära porträttbild på dig
själv mot en vit bakgrund (spara bilden som JPEG
i 800 pixlar på längsta sidan och med den högsta
kvalitén). OBS! Det ska inte vara en kopia på ditt
pass eller id-kort utan en bild på dig.
INLÄMNING AV ANSÖKAN
När du är klar med dina arbetsprover, skrivit ditt
personliga brev och fått ordning på alla dokument
är det dags att skicka in ansökan. Då är det viktigt att du följer våra anvisningar om hur du döper
bilder och vilka filformat dina dokument ska ha.
Lite kortfattat: Storleken på bilderna bör minst
vara 3500 pixlar på längsta sidan och du ska
spara bilderna som JPEG med hög kvalité (motsvarande 9 i Photoshop eller 70 i Lightroom).
De dokument du bifogar till ansökan ska helst

"Du ska arbeta med
tre olika teman till de
fotografiska arbetsproverna; Tonåring,
Portätt av en vän och
femfria bilder "
vara i filformatet PDF men även Word-filer kan
fungera. Du kan i värsta fall skanna eller fotografera av dina intyg eller betyg. Gör det i ett bra och
jämt ljus med din kamera eller mobiltelefon. Se då
till att dina bilder på dokumenten är skarpa och
fullt läsbara. Spara dessa bilder som JPEG hög
kvalité.
Gå sedan till sidan ”Instruktioner för ansökan”
på vår hemsida (https://nordensfotoskola.se/sasoker-du/instruktioner-for-din-ansokan) och följ
anvisningarna där.
Har du frågor gällande antagningsprocessen kan
du mejla till info@nordensfotoskola.se så ska vi
göra vårt bästa för att hjälpa dig.

För att kunna söka måste du uppfylla vissa behörighetskrav. Du
måste ha allmän behörighet, det vill säga en gymnasieexamen
eller motsvarande. Men det finns också undantag från det, som
att ansöka på din reella kompetens. Här på Nordens Fotoskola
kräver vi också att du har fotografiska förkunskaper.

ALLMÄN BEHÖRIGHET
Du är behörig att antas till utbildningen 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, både i tal och skrift som
behövs. All undervisning på utbildningen sker
på svenska och det ingår många kursmoment där
du behöver uttrycka dig väl i skrift. Det är skolan
som avgör och prövar om du har de språkliga
kunskaper som krävs.
SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPER
Förutom den allmänna behörigheten måste du
även uppfylla en särskild behörighet med särskilda förkunskaper. Dessa krav är nödvändiga
för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig
utbildningen.
På Nordens Fotoskola kräver vi att du har
förkunskaper i fotografi och bildbehandling. Vi
kräver även att du har grundläggande kunskaper
i programvarorna Adobe Photoshop och Adobe
Lightroom Classic.
Eftersom det här inte är en nybörjarutbildning
så måste du kunna hantera din kamera, fotografera och redigera dina bilder.
Kravet på särskilda förkunskaper i fotografi och
bildbehandling dokumenteras genom de arbetsprover (särskilt prov) du gör till din ansökan. Se mer
om det på nästa sida.

REELL KOMPETENS
Saknar du allmän behörighet kan du åberopa
och söka på reell kompetens. Det är den samlade,
faktiska, kompetens som en individ har oberoende
av hur, när eller var den har utvecklats. Reell
kompetens utgör en egen behörighetsgrund till
utbildning inom yrkeshögskolan vid sidan av formell behörighet genom betyg.
Bedömning av reell kompetens avser i dessa
sammanhang den sökandes förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen. Den bedömer vi i
de arbetsprover du gör till din ansökan, tidigare
erfarenheter av yrket (styrkta med intyg i din CV)
men också i den intervju och de uppgifter du gör
om du blir kallad till våra urvalsdagar.
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 och därefter
utöva det yrke som utbildningen förbereder för.
Du kanske inte har en gymnasieexamen eller
har ett ett annat modersmål och då kanske saknar
de kunskaper i svenska, både i tal och skrift som
behövs. Högst 20 procent av årsplatserna i en
utbildning får avsättas för sådana sökande.
SÄRSKILT PROV
Utöver den grundläggande behörigheten (allmän
behörighet, reell kompetens eller 20%-regeln)
måste du dokumentera kravet på särskilda kunskaper i fotografi och bildbehandling. Det görs i
de arbetsprover du gör till din ansökan och mer
om dessa kan du läsa under rubriken ”Så här söker du”.
Är det fler behöriga sökanden till våra 18
utbildningsplatser kallar vi alla dessa till våra
urvalsdagar då du som sökande blir intervjuad av
oss lärare och dessutom löser du flera nya fotografiska uppgifter.
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Antagningen till Nordens Fotoskola är en process som sker i två
steg där din ansökan är det första steget. Av alla inskickade
ansökningar väljer vi ut cirka 35 personer som vi kallar till
intervju under våra urvalsdagar som sker i slutet av maj.

N

ågon gång i mitten/slutet av januari öppnar
vi upp ansökningsomgången på hemsidan
och yh-antagning.se för aktuellt år och i
april brukar sista ansäkningsdag vara.
1. Antagningen startar med att vi tar emot och
bedömer alla ansökningar. Vi läser ditt brev, kontrollerar din behörighet och de insända bilderna
bedöms. De som uppnått minst snittbetyget 3 kal�las till en andra ansökningsomgång.
Senast i början av maj 2022 skickar vi ut svar
med besked om du går vidare till urvalsdagarna
eller inte. Den sökande som inte blir kallad till
urvalsdagarna kommer inte heller antas till kursstarten denna höst.
2. Steg två är våra urvalsdagar som äger rum här
på Biskops Arnö den 28–30 maj 2022. Se till att
reservera datumen i din kalender redan nu för tyvärr är det an del sökanden som missar detta och
då inte kan vara med.
Under urvalsdagarna får du flera fotografiska och skriftliga uppgifter. Du kommer också
intervjuas enskilt av lärargruppen. Inför urvalsdagarna ska du också göra ytterligare en fotografisk
uppgift som sedan diskuteras under intervjun.  
3. Efter urvalsdagarna bedömer lärargruppen dina genomförda uppgifter. Resultatet av
alla dina inskickade arbetsprover, genomförda
uppgifter och intervjun vägs samman till en
samlad bedömning. De 18 personer som uppnår högst betygspoäng föreslås för antagning
till utbildningens ledningsgrupp som träffas efter
urvalsdagarna och går igenom lärargruppens
förslag. De delger sin åsikt och utarbetar tillsammans med lärargruppen den slutgiltiga
antagningen till utbildningen.
4. Besked skickas ut till de 18 personer som vi
antar till Nordens Fotoskola. Ungefär 5-8 sökande
blir erbjudna en reservplats och de övriga får
tyvärr ett negativt besked. Antagningsbeskeden

skickas ut senast i början juni 2022.
5. Blir du antagen måste du bekräfta din plats
och betala in anmälningsavgiften på cirka 2 300
kronor senast den 17 juni, 2022. Det här är en förskottsinbetalning på delar av dina kommande
materialavgifter. Skolan startar sedan onsdagen
den 10 augusti, 2022.
Har du frågor gällande antagningsprocessen kan
du mejla till info@nordensfotoskola.se så ska vi
göra vårt bästa för att hjälpa dig.

SNABBFAKTA
KONTAKTA OSS
Nordens Fotoskola Biskops Arnö
0171-826 70 | info@nordensfotoskola.se
Utbildningens längd: 3 år (120 v.), 600 yh-poäng.
Antal studieplatser: 18 stycken
Antal veckor LIA/Praktik: 35
Kursstart: Onsdagen den 10 augusti 2022.
Behörighet: Gymnasieexamen eller motsvarande.
Sista ansökningsdag: Den 24 april 2022.
Kostnad: Kostnadsfri, men en mindre avgift för
en del av din kurslitteratur.
Studiemedel: Ja, se mer på CSN:s hemsida
SOCIALA MEDIER
Hemsida: nordensfotoskola.se
Facebook: facebook.com/nordensfotoskola
Instagram: instagram.com/nordensfotoskola
PERSONAL PÅ NORDENS FOTOSKOLA
Utbildningsansvarig: Mats Lundborg
Utbildningsledare/lärare: Jonas Berggren
LIA-ansvarig/lärare: Sofia Marcetic
Lärare: Anna Clarén och Bosse Kinnås
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Mer infomation om ansökan och utbildningen
finns på vår hemsida - nordensfotoskola.se

