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Utbildningsinformation Textil 2019/2020
Textil 1
Sista ansökningsdag: 10 april 2019
Utbildningslängd: Ett läsår (40 veckor)
Behörighetskrav: Gymnasiekompetens eller motsvarande samt godkända arbetsprover.
Schemalagd tid per vecka i genomsnitt: 35 klocktimmar varav 25 lärarledda.
Antal studerande: 8
Utbildningsledare: Berit Grybäck
Utbildningsform: Konst- och kulturutbildning
Kurser:
Bild och form
Gemenskap och samverkan
Konstorientering
Textil formgivning 1
Textilt hantverk med inriktning vävning 1

5 veckor
1
1
7
26

Utbildningens mål:
Efter utbildningen ska den studerande ha kunskaper om
textila material, tekniker och hantverksprocesser på grundläggande nivå
vävteori på grundläggande nivå
formgivning, färgsättning, mönsterkomposition och textiltryck i förhållande till olika textila

material och metoder på grundläggande nivå
sambandet mellan textil produktion och ekonomiska faktorer
miljöfrågor relaterade till textilt arbete, med perspektiv på den egna arbetsmiljön och ett
omvärldsperspektiv
Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att
väva på grundläggande nivå
tillämpa färglära på grundläggande nivå
använda olika skissmetoder och presentationstekniker inom arbetsområdet på en
grundläggande nivå
Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att
kunna reflektera kring hantverk och formgivning i ett omvärldsperspektiv på en grundläggande
nivå
ha en medvetenhet om det egna konstnärliga uttrycket i arbetsprocess och gestaltning

-

Textil 2
Sista ansökningsdag: 10 april 2019
Utbildningslängd: Ett läsår (40 veckor)
Behörighetskrav: 1 års förberedande utbildning eller motsvarande samt godkända
arbetsprover.
Schemalagd tid per vecka i genomsnitt: 35 klocktimmar varav 25 lärarledda.
Antal studerande: 8
Utbildningsledare: Berit Grybäck
Utbildningsform: Konst- och kulturutbildning
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Kurser:
Bild och form
Enskilt projekt
Gemenskap och samverkan
Konstorientering
Textil formgivning 2
Textilt hantverk med inriktning vävning 2

5 veckor
18
1
1
5
10

Utbildningens mål:
Efter utbildningen ska den studerande ha kunskaper om
miljörelaterade faktorers roll i en hantverksprocess och produktion
ekonomiska faktorer/produktionskostnader för textila konst/konsthantverksprodukter och
grundläggande villkor för eget företagande
planering, genomförande och analys av utställning
Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att
skapa experimentellt och personligt med linje, form, yta och mönster i textila material
med ett konstnärligt förhållningssätt formge och färgsätta egna textila arbeten från idé till färdig
produkt/objekt

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att
behärska den textila hantverksprocessen vid textiltryck, färgning och broderi
behärska vävningen teori och praktik
tillämpa färglära i egna kompositioner

För både Textil 1 och Textil 2 gäller:
Ansökan
Ansökan görs elektroniskt och länk kommer att finnas på hemsidan: www.capellagarden.se .
Expeditionen svarar på praktiska frågor kring ansökan, studier och boende. Telefon 0485361 32 eller mail info@capellagarden.se. Frågor om utbildningens upplägg ställer du enklast
per mail till textil@capellagarden.se.
Till ansökan skall du bifoga: arbetsprov, personbevis, styrkta kopior av betyg och intyg från
tidigare skolutbildning, arbetspraktik och anställningar, passfoto samt ett personligt brev där
du motiverar din ansökan.
Ansökningstiden går ut den 10 april 2019. Besked om antagning lämnas senast i slutet av
maj.
Öppet Hus
För dig som är intresserad av att studera på Capellagården har vi Öppet Hus, fredagen den 1
mars, kl 10-15. Då kan du besöka verkstäderna och möta studerande och lärare. Under
dagen har vi information kring utbildningarna och ansökningsförfarandet. Du får även
möjlighet att titta in i vårt studentboende. Vi bjuder på lunchsoppa denna dag.
Capellagårdens fasta lärarstab
Mathias Nilo Mästare och lärare i möbelsnickeri
Marit Stigsdotter Formgivare och lärare i möbelsnickeri
Berit Grybäck Lärare i vävning och materiallära
Linda Zetterman Formgivare och lärare i textil formgivning
Kjell Rylander Keramiker och konstnär. Lärare i keramik
Karolina K. Eriksson Keramiker och konstnär. Lärare i keramik
August Sörenson Keramiker och konstnär. Lärare i keramik
Torleif Johansen Keramiker och konstnär. Lärare i keramik
Matilda Lidberg Trädgårdsmästare. Lärare i trädgård.
Susanne Bonja Konstnär. Lärare i bild och form
Gästlärare och föreläsare
I varje utbildning medverkar även ett antal gästlärare, konstnärer och formgivare i olika
omfattning alltifrån enstaka utbildningsdagar till temaveckor och workshops.

Materialkostnader
Materialkostnaderna för arbeten under lektionstid betalar skolan normalt men detta innebär i
så fall att den färdiga produkten tillfaller skolan. Dock har du möjlighet att förmånligt ”köpa ut”
ditt arbete enligt särskild kostnadsberäkning.
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Kurslitteratur och material för arbeten som utförs på fritiden betalar du själv. För
gesällarbeten på Möbel gäller att den studerande bekostar allt material själv och därmed
också behåller slutprodukten.

Språk
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om
kursansvarig anser det nödvändigt.

Praktisk information
Läsårsdata
HT 19 aug- 20 dec
VT 7 jan– 5 juni
Terminsavgift
HT- 9 500 kr
VT- 9 500 kr
Terminsavgifterna betalas i förskott till Stiftelsen Capellagården, Bg: 5975-7559. När du blivit
antagen och betalat terminsavgiften är du garanterad en studieplats. Vid återbud debiteras
50% av grundterminsavgiften. Månadsavgifterna avseende kost och boende betalas varje
månad enligt faktura. Obs, terminsavgift gäller ej Möbel 2-3.
Boende
Capellagården erbjuder i mån av plats våra studerande boende i skolans studentrum. De
finns på området i gamla mangårdsbyggnader eller i stugor och är av enkel standard.
Bad/duschrum och kök är gemensamma i husen (det finns några boenden med egna
badrum). Det finns även tillgång till tvättstugor.
Rummen varierar i storlek. Beroende på storleken på rummet är månadshyran mellan
1 650 kr – 2 500 kr.
Studentrummen hyrs ut läsårsvis. Vi tar ut en depositionsavgift om 500 kr för ditt rum som
återfås efter godkänd flyttstädning. Uppsägningstiden är 2 månader om du flyttar tidigare än
vid läsårsslut.
Studerande som har ett privat boende utanför skolan men som önskar utnyttja skolans
tvättstugor betalar 200 kr per månad.
Måltider
Capellagården har eget kök. Måndag till fredag serveras frukost, lunch och kvällsmat. Det
finns såväl husmanskost som vegetarisk eller vegansk kost att välja på.
För boende på skolan är frukost, lunch och middag obligatoriskt. Kostnaden är 2 990 kr
per månad.
Bor du utanför skolan kan du välja om och vilka måltider du vill äta:
Frukost, lunch och kvällsmat: 2 990 kr per månad
Lunch och kvällsmat alt. lunch och frukost: 2 440 kr resp 2 340 kr per månad
Lunch: 1 790 kr per månad
Fika: 320 kr per månad
Studerande på praktik, studieresa eller p.g.a. långvarig sjukdom ej vistas på Capellagården
får kostavdrag under förutsättning att köket och expeditionen har meddelats.
Är du matallergiker finns oftast möjligheten att anpassa kosten. Du bör då styrka dina behov
med läkarintyg. Anmälan görs till köket i senare skede i antagningsprocessen.
Olycksfallsförsäkring
I och med att du antas till någon av skolans utbildningar blir du olycksfallsförsäkrad.
Försäkringen gäller under terminstid och under all tid på dygnet och den gäller också under
färd till eller från skolan. Om du vill försäkra din personliga egendom behöver du teckna en
egen hemförsäkring. Obs! Olycksfallsförsäkringen gäller alla studerande som omfattas av

3

2019.01.29

EES/EU-avtalet. Andra utländska studerande måste lösa egen sjuk- och olycksfallsförsäkring
från sitt hemland.
Studietillhörighet
Myndigheten för Yrkeshögskolan är tillsynsmyndighet för Capellagårdens Möbel-, Keramikoch Textilutbildningar. Möbel 1, Textil och Keramik klassificeras som Konst och
Kulturutbildningar. Möbel 2 som klassificeras som Yrkeshögskoleutbildning Smalt Yrke.
Trädgård är en Folkhögskoleutbildning och sker i samarbete med Ölands folkhögskola.
Studiestöd
Som svensk medborgare och som studerande vid Capellagården är du berättigad till statligt
studiestöd via CSN. Du kan också söka merkostnadslån från CSN för terminsavgiften.
Studiestödet är uppdelat i olika kvoter för gymnasie- och högskolestudier. Gällande första
året på alla utbildningar utgår studiestöd från gymnasiekvoten medan andra och tredje året
utgår stöd från kvoten eftergymnasiala studier. Fram till vårterminen det år du fyller 20 år så
kan du välja att ansöka om studiemedel alternativt studiehjälpens bidrag, du kan inte få båda
studiestöden samtidigt. Här kan du läsa mer om studiestöd:
https://www.konstkulturutbildning.se/Sok/
https://www.konstkulturutbildning.se/Om-utbildningarna/Studiemedel-och-avgifter/
För annan finansiering av studierna finns också möjligheten att söka stipendier och
fondmedel från din hemkommun och från nationella bidrags- och stipendiefonder.
För ytterligare upplysningar om kursinnehåll och liknande frågor hänvisas till lärarna,
Möbel mobel@capellagarden.se
Textil textil@capellagarden.se
Keramik keramik@capellagarden.se
Trädgård tradgard@capellagarden.se
Övriga frågor hänvisas till Capellagårdens expedition,
mail: info@capellagarden.se
tel: 0485-361 32
Välkommen med din ansökan!
Bodil Anjar
Rektor
RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS CAPELLAGÅRDEN
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