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Ansökan till huvudutbildningar 2020/21
Sista ansökningsdagen till våra huvudutbildningar inom Keramik, Möbel och Textil
är den 6 april 2020.
Ansökan gör du på skolans ansökningsformulär på www.capellagarden.se
Till ansökan skall du bifoga följande dokument:
Kortfattat CV och slutbetyg gymnasium
Personbevis och foto
Personligt brev (skrivs i enkäten)
Arbetsprover
Speciell arbetsuppgift 2020
Samtliga dokument ska vara i PDF format. De flesta program som behandlar text
och bild kan spara i pdf format. Det finns även gratis konverterare på webben.
Uppladdningen är begränsad till en fil på max 16 MB per fråga. Det betyder att du
kommer att behöva sammanfoga dina pdf dokument till en fil. Även detta kan göras
på webben. Förslag på webbadresser:
Konvertera till PDF: https://www.freepdfconvert.com/sv
Sammanfoga PDF: https://tools.pdf24.org/sv/merge-pdf
Kortfattat CV
Ange kortfattat dina tidigare utbildningar och relevanta arbetslivserfarenheter.
Bifoga även slutbetyg från gymnasium.
Personbevis
Du kan beställa ett personbevis på Skatteverkets hemsida (www.skv.se), bifoga
foto (alternativt körkort, ID-handling, pass).
Personligt brev
Presentera dig själv och varför du söker utbildningen med max 400 ord.
Arbetsprover
Presentera din portfolio på maximalt fem A3-sidor (297x420 mm). Portfolion kan
innehålla skisser, målningar, krokier, foton på tredimensionella arbeten/fysiska
objekt etc. Spara som Arbetsprover 2020 + ditt namn
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Specialuppgift 2020, ”I dialog med”
Välj något av nedanstående namn;
Greta Thunberg
Donald Trump
Linnéa Claeson
Hilma af Klint
Jokern
Föreställ dig att ni möts och visualisera på valfritt sätt en kommentar till denne. Du
väljer själv material, teknik och metod men minst ett av materialen skall ha relevans
för den utbildning du söker; möbel, keramik eller textil. Beskriv även i text hur detta
möte påverkar dig, använd max 100 ord. Fotografera ditt verk och ladda upp
tillsammans med övrig ansökan i A3 som pdf format. Obs, se till att dina filer inte
blir för stora! Bildupplösningen på färdig bild behöver aldrig vara större än 150 ppi.
Spara som Specialuppgift 2020 + ditt namn
Öppet Hus
För dig som är intresserad av att studera på Capellagården har vi Öppet Hus den
28 februari, kl 10-15. Då kan du besöka verkstäderna, möta studerande, lärare och
personal. Under dagen har vi information kring utbildningarna och ansökan. Du får
även möjlighet att titta in i vårt studentboende. Vi bjuder på lunchsoppa denna dag.
Ansökan och meddelande om antagning
När du skickat in din ansökan görs en bedömning av dina meriter. Efter ett första
urval kan eventuellt ett antal sökande kallas till intervju. Dessa intervjuer sker i maj
månad (personlig eller via Skype/telefon). Meddelande om antagning eller eventuell
reservplats skickas ut till samtliga sökande kring månadsskiftet maj/juni.
Frågor eller funderingar?
Välkommen att kontakta Expeditionen för frågor kring ansökan eller antagningen,
Telefon: 0485-361 32
E-mail: info@capellagarden.se
För frågor kring utbildningens innehåll, vänligen kontakta respektive avdelning
Keramik
E-mail: keramik@capellagarden.se
Möbel
E-mail: mobel@capellagarden.se
Textil
E-mail: textil@capellagarden.se

Varmt välkommen med din ansökan!
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