Om ansökan Fotoskolan STHLM:
Yrkeshögskoleutbildningen
Bildbehandlare 2020 – YHB20
Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 april 2020 och sker helt digitalt. Alla
betygshandlingar, intyg, arbetsprover och andra handlingar ska lämnas in via vårt
ansökningssystem yh-antagning.se. Där registrerar du ett eget konto via en länk på vår
hemsida www.fotoskolansthlm.se
Vi tar inte emot pappersbaserade dokument till ansökan eller som komplettering.
De handlingar du bifogar till ansökan kan vara skannande eller avfotograferade med
kamera eller mobiltelefon. Vi är tacksamma för att du kollar att dina avfotograferingar
är skarpa och fullt läsbara. Det är också viktigt att hela dokumentet finns med i bildfilen.
Använd filformaten JPG, WORD och PDF på dina inlämnade filer. OBS! Lämnar du filer
med andra filformat kan vi inte behandla din ansökan.
Läs mer om arbetsproverna i pdf:en Arbetsprovsbeskrivning.

Din ansökan ska vara komplett när du lämnar in. Komplettering av din ansökan kan
bara ske om du ännu inte har fått din gymnasieexamen eller betyg/intyg i de kurser
som ger särskild behörighet till utbildningen. Din komplettering måste ske senast 14
juni 2020.
Behörighet till yrkeshögskolan:
Yrkeshögskolan har gymnasieexamen eller liknande som behörighetskrav. För att visa
att du har rätt behörighet så bifogar du en kopia av ditt gymnasiebetyg.
Om du inte har fått ditt gymnasiebetyg innan sista ansökningsdag (på grund av att du
inte avslutar dina studier förrän till sommaren 2019) så kan du komplettera detta
senare. Detta gäller även om du har pågående studier avseende den särskilda
behörigheten. Vi vill ha ett intyg om pågående studier senast 15 april 2020.
Behörighet till Yrkeshögskolan gäller enligt följande:
Du är behörig att antas till utbildningen om du har:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal
vuxenutbildning
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven ovan
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till
motsvarande utbildning

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

(Se 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör
ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS
2011:110).)

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för dig som före den 1 juli 2015
har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i
gymnasieskolan eller från en gymnasial vuxenutbildning. Du är då behörig att antas till
yrkeshögskoleutbildningar om du har lägst betyget Godkänt i minst 2 250
gymnasiepoäng. Dessutom kan du som uppfyllde de äldre kraven på behörighet före den
1 januari 2013 anses vara behörig.

Utländska betyg
Utländska gymnasiebetyg, med undantag för de nordiska länderna, måste vara bedömda
av UHR. Mer information om bedömning finns på https://utbildningsbedomning.uhr.se De
utländska gymnasiebetygen ska vara översatta till engelska eller svenska av en
auktoriserad översättare.
Särskild behörighet:
Du måste ha följande särskilda behörighet för att vara behörig för studier vid
utbildningen:
-

-

Intyg om normalt färgseende utfärdat av läkare eller optiker. Ett enkelt test, ofta
kallat Ishihara, visar om du har ett normalt färgseende. Normalt färgseende är en
förutsättning för att kunna utöva yrket Bildbehandlare. Vi har ingen mall eller
underlag till intyget.
Kunskaper motsvarande minst betyget E/Godkänd på gymnasieskolans kurser
Fotografisk bild 1 och 2 och/eller Grafisk kommunikation 1 och 2 och/eller Film
och TV-produktion 1 och 2 eller liknande, till exempel studier på folkhögskola,
studieförbund, högskola och andra utbildningar. Du ska bevisa din särskilda
behörighet med hjälp av betyg eller intyg.

Om du har kunskaper motsvarande minst betyget E/Godkänd i Fotografisk bild 1 och 2
som du fått på annat sätt än ovan, har du möjlighet att få din reella kompetens validerad.
Markera detta i ansökan och bifoga en förteckning över dina kunskaper, gärna verifierad
med intyg och bevis.
På Skolverkets hemsida finner du länkar till kunskapskrav för Fotografisk bild 1 och 2
och/eller Grafisk kommunikation 1 och 2 och/eller Film och TV-produktion 1 och 2.
Dina reella kunskaper ska motsvara minst betyget E under kunskapskrav (gröna länkar
längst ned på sidan).
Saknar du behörighet?
Om du saknar delar av eller hela behörigheten för studier på Yrkeshögskoleutbildning
kan du, efter särskild prövning av din reella kompetens, ändå antas till utbildningen.
Detta gäller ett mindre antal utbildningsplatser (max 20 %) av de antagna sökande.

Meritpoäng
Vi ger inte längre meritpoäng för tidigare studier eller arbetslivserfarenhet.

Undervisningsspråk
Du måste ha goda kunskaper i svenska för att kunna genomföra utbildningen. Dina
kunskaper ska vara motsvarande gymnasiekurserna Svenska 3, Svenska som
andraspråk 3 eller motsvarande.

En allt större del av undervisningen äger rum på engelska. Undervisningsspråket är
svenska.

Har du en gymnasieexamen från Island, Norge, Danmark eller Finland gäller ofta inte
språkkravet. Kontakta oss för mer information.

Ansökningsprocessen i korthet:
Utbildningen har normalt betydligt fler sökande än utbildningsplatser. Därför har vi 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 18-19 maj 2020. På
provdagarna genomförs intervjuer och arbetsprover. Deltagande på provdagarna
är obligatoriskt.
Efter provdagarna antas 20 sökande till utbildningen och en reservlista
upprättas.
Antagningsarbetet beräknas vara avslutat i juni 2020. Då får du veta om du
antagits till utbildningen.

Frågor om ansökan besvaras av Yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlares
utbildningsledare Mikael Cronwall via e-post
mikael.cronwall@folkuniversitetet.se alternativt av Skoladmin,
skoladmin@folkuniversitetet.se
Lycka till med din ansökan!
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