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Ansökan, utbildningar
Till ansökan skall du bifoga:
Personbevis, kopior av betyg och intyg från tidigare skolutbildningar, praktik och
anställningar, två passfoton samt en personlig motivering för din ansökan, samt
arbetsprover och en speciell arbetsuppgift enligt nedan. Ansökan görs på avsedd
blankett i slutet av detta dokument. Skriv ut och fyll i.
Arbetsprover utformas enligt följande:
På maximalt 5 kartonger med format 50x70 cm monteras egna teckningar, skisser,
målningar, krokier samt fotografier av egna tredimensionella arbeten. Skriv namn
på samtliga kartonger. Ansökan utan arbetsprover kommer ej att behandlas! För
inskickade arbetsprover som ej avhämtats före den 1 sep ansvaras ej.

Speciell	
  arbetsuppgift	
  till	
  ansökan	
  2015	
  för	
  Möbel,	
  Textil	
  och	
  Keramik-‐
utbildningen:	
  
På kartong 50x70 cm, redovisas:
”I mötet med”
Välj något av nedanstående namn:
Banksy
Björk
Charlie Chaplin
Grayson Perry ”Alice”
Malala Yousafzai
Nalle Puh
Föreställ dig att ni möts och visualisera på valfritt sätt en hommage till denne. Du
väljer själv material, teknik och metod. Materialet behöver alltså inte vara trä, textilt
respektive keramiskt. Beskriv även i text hur detta möte påverkar dig. Använd max
100 ord.
Ansökan senast den 9 april 2015
Obs! I mån av reservplats sker löpande antagning även efter den dagen. Kontakta
då skolans expedition på telefon, 0485-361 32 eller expedition@capellagarden.se

Ansökan och meddelande om antagning
När du lämnat in din ansökan görs en bedömning av dina meriter. Efter ett första
urval kallas ett antal sökande till intervju. Dessa intervjuer sker i maj månad.
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Meddelande om antagning eller eventuell reservplats skickas ut kring månadsskiftet
maj/juni. Därefter, d v s i början av juni, kommer övriga, ej antagna att meddelas.
Öppet Hus
För dig som är intresserad av att studera på Capellagården har vi Öppet Hus den 6
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 fika och du kan
också köpa dagens lunch.
Ansökan enligt ovan skickas till:
Rektor vid Stiftelsen Capellagården,
Vickleby, 386 93 FÄRJESTADEN

Välkommen med din ansökan!
Bodil Anjar
Rektor
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Anmälningsblankett, utbildningar 2015
Var vänlig markera den utbildning du söker
Möbel, år 1
Möbel, år 2 och 3, påbyggnad och fördjupning
Keramik, år 1
Keramik, år 2, påbyggnad
Textil, år 1
Textil, år 2, påbyggnad

Sökande
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postadress

Hemtelefon

E-postadress

Folkbokföringskommun

Tidigare utbildningar och arbetslivserfarenheter

Csn-studiestöd, hur många terminer har du kvar på gymnasial nivå? Antal ........
Högskolenivå? Antal ........
Nuvarande sysselsättning

Referenser

Motivera varför du söker till Capellagården (särskild bilaga)
Har du deltagit i någon/några av våra sommarkurser? År ........

Mina arbetsprover önskar jag
hämta senast den 1 sep

Ort och datum

Sökandes underskrift

