Arbetsprovsbeskrivning till ansökan
Fotoskolan STHLM:
Yrkeshögskoleutbildningen
Bildbehandlare 2019 – YHB19
Ansökan ska vara inlämnad senast den 24 april 2019 och sker helt digitalt. Alla
betygshandlingar, intyg, arbetsprover och andra handlingar ska lämnas in via vårt
ansökningssystem yhantagning.se. Där registrerar du ett eget konto via länk på vår hemsida.
OBS! Det är viktigt att du kontrollerar att filerna med dina arbetsprover går att
öppna och innehåller det vi beskriver. Namnge dina filer enligt anvisning. Vi kan
hantera följande filformat i ansökningsprocessen: TIFF-, JPG-,PDF- eller WORD-fil.
Filer i andra format än de uppräknade kommer inte att hanteras och din ansökan
kommer då inte att behandlas.

Arbetsprov 1.
Vi vill att du bildbehandlar bildfilen YHBarbetsprov1 (ZIP-fil av bildfilen finns att ladda
ned från vår hemsida www.fotoskolansthlm.se) så den enligt dig själv blir så bra som
möjligt. Du har total frihet i ditt arbete med bilden.
Leverera som en högupplöst färgbild i JPG-format, max 10 MB.
Namnge filen: Arbetsprov1+ditt namn.

Arbetsprov 2.
Vi vill att du bildbehandlar bildfilerna YHBarbetsprov 2.1, 2,2 och 2,3 (zip-fil av
bildfilerna finns att ladda ned från vår hemsida www.fotoskolansthlm.se) Bildbehandla,
utan att förändra bildernas innehåll eller format, tills du anser att de är så bra som
möjligt.
Leverera som tre högupplösta färgbilder i TIFF-format där den längsta bildsidan ska
vara 24 cm.
Namnge dina filer med Arbetsprov2+ditt namn.

Arbetsprov 3.
Hur ser den framtida yrkesrollen för bildbehandlare ut, med tanke på de allt
fler automatiserade system, AI och bildbehandlingsprogram som utvecklas?
Tag reda på fakta och ge oss en kort beskrivning.
Din text lämnas in som en fullskriven A4-sida med 12 punkters text, normalt
radavstånd, som en fil i PDF eller Word-format.
Namnge filen Arbetsprov3+ditt namn.

OBS! Vårt ansökningssystem kan hantera filer som är max 28 MB/st. Se gärna
till att filerna är betydligt mindre än så. Vi är mycket tacksamma om du i n t e
komprimerar dina arbetsprovsfiler. Lämna inte heller in dina filer i en mapp.

Ansökningsprocessen i korthet:
Utbildningen har normalt betydligt fler sökande än utbildningsplatser. Utbildningen
har en stegvis antagningsprocess. Först kontrollerar vi att du har den behörighet
som utbildningen kräver. Med utgångspunkt i inlämnade av arbetsprover gör vi
sedan ett urval av alla behöriga sökande. Omkring 45 sökande kallas till provdagar i
Stockholm i maj 2019.
Deltagande på provdagarna är obligatoriskt för att kunna erhålla en
utbildningsplats. På provdagarna genomförs intervjuer och arbetsprover. Efter
provdagarna antas 20 sökande till utbildningen och en reservlista upprättas.
Antagningsarbetet beräknas vara avslutat i början av juni 2018.
Frågor om ansökan besvaras av Yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlares
utbildningsledare Mikael Cronwall via epost mikael.cronwall@folkuniversitetet.se
Lycka till med din ansökan!
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