Arbetsprovsbeskrivning till ansökan Fotoskolan STHLM:
Yrkeshögskoleutbildningen Visuell kommunikatör/fotograf 2016.
Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 april 2016 och sker helt digitalt. Alla
betygshandlingar, intyg, arbetsprover och andra bilagor ska lämnas in via vårt
ansökningssystem YH-antagning. Du registrerar ett eget konto på YH-antagning via länk på
vår hemsida.
OBS! Det är viktigt att du kontrollerar att filerna med de arbetsprover du lämnar in går att
öppna och innehåller det vi beskriver. Namnge dina filer enligt anvisning. Vi kan hantera
följande filformat i samband med ansökan: PDF, JPG, DOC, DOCX samt för video/film
MPG/MPEG. Om du skickar in filer i andra format kan vi inte öppna dem och kan därför inte
behandla din ansökan. Ej namngivna filer hanteras inte i ansökningsprocessen.

Arbetsprov 1: Bild/Film
Arbetsprovet består av två delar.
Del A. Fem fritt valda bilder/filmer.
 Vi vill se fem fritt valda bilder eller fem fritt valda mycket korta filmer (max 20
sekunder) som du själv har fotograferat, filmat och skapat. Du kan även lämna in en
blandning av max fem bilder/filmer.


Bilderna lämnas in i A4-format som en fil/bild i PDF eller JPG-format. Bilden behöver
inte vara utfallande. Namnge filerna med A1A+ditt namn.



Filmer lämnas in i format MPG/MPEG som en film per fil. Namnge filerna med
A1A+ditt namn.

OBS! Du kan maximalt ladda upp filer som är 29 MB stora. Vi ser helst att filerna är betydligt
mindre än maxgränsen och att du inte komprimerar filerna med till exempel .zip.
Del B. ”En riktigt god espresso.”
 Vi vill att du gör en bild eller en kort film (max 20 sekunder) på temat ”En riktigt god
espresso”. Hur och vad du gör med bilden/filmen bestämmer du helt själv. Du har
full frihet.


Du ska lämna in antingen en bild eller en film. Bilden lämnas in i A4-format som en fil
i PDF- eller JPG-format. Bilden behöver inte vara utfallande. Namnge filen med
A1B+ditt namn.



Filmen lämnas in i format MPG/MPEG. Namnge filen med A1B+ditt namn.

OBS! Du kan maximalt ladda upp filer som är 29 MB stora. Vi ser helst att filerna är betydligt
mindre än maxgränsen och att du inte komprimerar filerna med till exempel .zip.

Arbetsprov 2: Text
Arbetsprovet består av en del.
Beskriv förändringen av yrkesrollen.
Den fotografiska yrkesrollen är i ständig förändring. Yrkesfotografer får nya arbetsuppgifter
och nya uppdragsgivare. Vi vill att du med egna ord berättar om vad du anser om följande
frågeställning:


På vilket sätt tror du att yrkesrollen för fotografer (eller visuella
kommunikatörer/fotografer) har förändrats om fem år jämfört med idag?

Lämnas in som en A4-sida med 12 punkters text som en fil i PDF- eller Word-format. Namnge
filen med A2+ditt namn.
Ansökningsprocessen i korthet:
Utbildningen har förmodligen betydligt fler sökande än utbildningsplatser. Utbildningen har
därför en stegvis antagningsprocess. Först kontrollerar vi att du har den behörighet som
utbildningen kräver. Med utgångspunkt i inlämnade arbetsprover gör vi sedan ett urval av
alla behöriga sökande. Omkring 40 sökande kallas till provdagar i Stockholm den 23-24 maj
2016. På provdagarna genomförs intervjuer och arbetsprover. Efter provdagarna antas 18
sökande till utbildningen och en reservlista upprättas. Antagningsarbetet beräknas vara
avslutat i början av juni 2016.
Frågor om ansökan till Yrkeshögskoleutbildningen Visuell kommunikatör/fotograf besvaras
av utbildningsledare Mikael Cronwall via e-post mikael.cronwall@folkuniversitetet.se.
Lycka till med din ansökan!
Fotoskolan STHLM
Box 6901
102 39 Stockholm
www.fotoskolansthlm.se
08-789 41 00

