Bildbehandlare 2021
Antagningsprov
Välkommen att söka till Yrkeshögskolan Bildbehandlare på FotoskolanSTHLM.
I din ansökan ber vi dig göra två bilduppgifter + en skriftlig analysuppgift.
Bilderna kan du ladda ner från FotoskolanSTHLM och det är enbart dessa som
ska användas i ansökan. Vi ser fram emot att få se ditt bidrag!
Vi ger dig som ännu inte har lämnat in din ansökan till våra
yrkeshögskoleutbildningar möjlighet att komplettera med arbetsprover till och med
den 19 april kl. 12.00. Du måste ansöka till utbildningarna senast den 15 april med
alla handlingar som behövs. Kompletteringsmöjligheten gäller bara arbetsprover.
Lämna gärna dina arbetsprover så snart som möjligt!
Lägg allt i tre pdf:er som väger MAX 25MB vardera.
Döp dem till:
Skriftlig analysuppgift
Kampanj
Bildserie

Skriftlig analysuppgift
VAD TROR DU KRÄVS FÖR ATT BLI EN BRA BILDBEHANDLARE
Att vara bildbehandlare är en yrkesroll som kräver många olika kompetenser.
Ge exempel på olika kunskapsområden du tror är viktiga att fördjupa sig i för att bli en
framgångsrik bildbehandlare även i framtiden. Beskriv även vad du tror en bildbehandlare
behöver ha för personliga egenskaper.
-Texten ska inledas med rubriken ”Vad tror du krävs för att bli en bra bildbehandlare?”
-Texten ska vara 12 punkter, i Times New Roman,
-Ca 1000 tecken. INTE MER.
-Döp PDF:en till ”Skriftlig analysuppgift”

Bilduppgifter
KAMPANJ – Bild1
Gör en fiktiv kampanj med Bild 1 som utgångspunkt, med målet att göra reklam för ett
valfritt företag.
-Analysera bildens budskap. Vilken typ av kund skulle kunna använda den här bilden för sin
marknadsföring? I vilken kanal skulle den kunna användas?
-Retuschera bilden och skapa en färgton som du tycker passar till det företag du valt.
-Lägg på en logotyp på bilden och skriv en kort säljande text ovanpå bilden med valfritt
typsnitt och färg.
-Gör din annons som en helsida på A4 där hela din annons syns.
-Skriv en kort text på nästa sida där du beskriver var den kan visas och varför bilden passar
för just det företaget. Max 500tecken
-Spara som pdf och döp den till ”Kampanj”
BILDSERIE – Bild 2-4
-Ändra färgerna i bilderna så att de passar ihop som serie.
-Använd enbart justeringar för färger och kontraster i bilden. Retuschera inte.
-Det är ok att beskära och räta upp vid behov men det måste inte göras.
-Beskriv med text och markeringar (markups) det du tycker borde retuscheras eller på annat
sätt förbättras i bildernas olika delar. Här ska du inte beskriva fotografens sätt att
fotografera utan enbart hur bilden kan bli bättre i efterhand. Detta kan göras genom att
lägga in bilderna i ett dokument och ringa in områden på bilden och skriva bredvid det som
ska ändras. Alternativt rita på bilderna i ett bildbehandlingsprogram och skriva text vid sidan
av. Det viktigaste är att vi förstår hur du tänker och att det förmedlas på ett tydligt sätt.
-Minska bilderna till storleken 3500 pixlar på längsta sidan.
-Sid 1-3: Lägg in bilderna i ett textdokument så att en bild täcker en hel sida.
-Sid 4: Lägg alla tre bilder bredvid varandra med kommentarer på eller med text bredvid
-Spara som PDF och döp den till ”Bildserie”

Lycka till!

