Frågor och svar Estetiska programmet
Bild och Form, Estetik och Media samt Bild SPETS
Vad är speciellt med estetprogrammet på Schillerska?
Schillerska har en lång tradition av bild- och formutbildningar med fokus på det konstnärliga
förhållningssättet och det konstnärliga hantverket. Detta präglar även vår medieinriktning.
Hur många elever går det i varje klass?
32 elever i varje klass
Hur många elever går estetprogrammet BILD och MEDIA?
Totalt ca 250 elever
Är Estetiska programmet högskoleförberedande?
Javisst, självklart kommer du in på konstnärliga utbildningar, men du kommer t ex även in på
juristprogrammet utan att välja till en enda kurs. Om du väljer till matte 2b har du liknande
behörighet till högskolan som samhällsprogrammet. Under utbildningen utvecklar du din
konstnärliga förmåga och kreativitet, vilket ökar dina möjligheter komma in på t.ex.
arkitektutbildningen, med arbetsprover.
Vilka digitala verktyg använder ni i er undervisning?
Under hela din skoltid får du tillgång till en MacBook med Adobe Creative Suite.
Har lärare på det Estetiska programmet lärarlegitimation?
ALLA lärare har lärarlegitimation. Du kommer att få undervisning av erfarna och professionella lärare
under din tid på Schillerska.
Hur ser era salar ut; finns det speciella salar för kurser i BILD och MEDIA?
Vi har flera bildsalar för traditionellt såväl som digitalt bildskapande, en fotostudio, en mediesal, en
form-designsal, en keramiksal med brännugn och en större konstateljé.
Hur mycket bildundervisning får jag?
Det är olika för vilken inriktning du väljer; på vår hemsida kan du hitta studieplaner, titta efter den
inriktning du önskar - så ser du vilka kurser och hur mycket timmar du får varje läsår. (se
poängplaner och scheman som finns på programinformationen)
Hur mycket bildundervisning är det varje vecka?
Det är lite olika, till exempel i åk 1: Bild Spets läser 5 kurser, Bild & Form läser 3 kurser och Bild &
Form med fördjupning samhälle läser 2 kurser. Medieeleverna läser också 3 kurser i veckan - medan
Media med samhällsfördjupning läser 2 kurser.
Vad får jag lära mig inom kurserna på ESTETIK & MEDIA?
Du får lära dig att fotografera, filma, skapa en tidning, illustrera och animera etc.

Kan jag läsa animation på Schillerska?
Ja, detta ingår i vissa av våra kurser men animation finns framför allt som I-val och kan aktivt väljas
av dig som elev. Vi jobbar med karaktärsdesign i flera av våra bildkurser både på media och bild.
Var kan jag se bilder från BILD och MEDIA?
Kika gärna in på vårt instagram, där finns det många elevbilder
Schillerska Bild & Media på Instagram
Vi kommer under våren ha utställningar på Stadsbiblioteket och på Galleri KC- Väst, välkomna då.
Tiden för detta kommer att meddelas på vårt instagramkonto, så följ gärna detta konto för vidare
information.
Vad är den största skillnaden när jag väljer Estet med samhällsfördjupning?
På samhällsfördjupningen läser du färre praktiska mediekurser - men får istället en bredare
behörighet till högskola och universitet med kurserna: matematik 2b, Naturkunskap 2, engelska7 och
samhällskunskap2 (se mer i våra programplaner)
Vad är det för skillnad på SPETS och vanliga BILD & FORM-utbildningen?
Man bör ha siktet inställt på fortsatta konststudier i någon form redan när man söker till SPETS:
”studiemotiverad inom inriktningen”. Bild & form är bredare och tempot på kurserna i bild lite lägre.
Tempot kommer med andra ord att vara högre i inriktningskurserna på SPETS. Du läser fler
bildkurser på SPETS.
Varför ska jag välja SPETS?
Om du har ett stort intresse för konst och kultur, och vill ha en högskoleförberedande utbildning och
samtidigt utveckla dig inom det konstnärliga fältet på hög nivå är vår Bild Spets-utbildning något för
dig. Du kommer redan under gymnasietiden att stifta bekantskap med högskolorna genom
föreläsningar, workshops etcetera. Sista året har du utrymme för att arbeta med arbetsprover till
konstskolor och konsthögskolor.
Vilka samarbetar ni med?
Schillerska har samarbete med Akademien Valand HDK, Borås högskola, Tillskärarakademin och
Chalmers. Vi samarbetar även med förberedande skolor som Dômen och KV konstskola. På
Schillerska har vi samarbeten med Stadsbiblioteket Hasselblad Center och Röhsska.

Hur många SPETS-elever kommer in varje år?
Vi tar in 16 elever spetselever varje år.
Vad var det för antagningspoäng på estetprogrammen?
Antagningspoängen varierar år från år, beroende på hur många som söker. Detta läsårs poäng:
SPETS: 270 poäng från grundskolebetyg (Du kan få max 340 för dina grundskolebetyg och 300
på färdighetsproven när du söket SPETS)
BILD & FORM: 240 poäng från grundskolebetyg (Du kan få max 340 för dina grundskolebetyg
och 280 på färdighetsproven när du söker Bild och form)
Estetik och MEDIA 250 poäng från grundskolebetyg- inget färdighetsprov

Frågor och svar om Färdighetsproverna Bild och Form samt Bild SPETS
Söker man med färdighetsprov till ESTETIK & MEDIA?
Nej, enbart med betyg.
Vilka uppgifter innehåller färdighetsproven för SPETS och BILD & FORM?
Färdighetsproven sker i år digitalt. Det kommer att vara tre uppgifter: en teckning, en måleriuppgift
och en i valfri teknik. Det finns en PDF på vår hemsida där du kan läsa mer om uppgifterna och hur
du söker.
Vad är det för skillnad på färdighetsprover när jag söker BILD & FORM eller SPETS?
De som söker Spets eller Bild & Form kommer att få göra samma färdighetsprov. De som söker Spets
kommer även att kallas till en intervju som sker via Google MEET. Som elev kan du söka till båda
inriktningarna. Om du söker SPETS rekommenderar vi dig att även söka till Bild & Form då vi har ca.
16 platser på SPETS.
När är färdighetsproven?
Deadline för att lämna in färdighetsproven kommer i separat information.
Ansökan ligger uppe nu. Det är bara att börja lösa våra bilduppgifter och skicka in.

