	
  

ANTAGNINGSPROV inriktning Estetik & Media
– Foto
Till fotoinriktningen på Estetik & Media söker du både med dina betyg samt ett
arbetsprov. Lärarna bedömer uppgifterna du lämnar in och betygsätter dem (se
poängvärde för bedömning arbetsprover nedan).
Poängvärde för bedömning av arbetsprover (Betygsskala A till E)
A=20 poäng, B=17,5 poäng,
C=15 poäng, D=12,5 poäng och E=10 poäng.
Maxpoäng är 20x16 = 320 poäng som läggs till ditt övriga meritvärde från
grundskolan.
Arbetsproverna ska vara oss tillhanda senast 15 mars 2018.
(Inlämningen till omvalet är fredag den 1 juni 2018)
Märk kuvertet med ”Estetik & Media – arbetsprover Foto”.
1. Bifoga en skriftlig presentation:
• Varför vill du gå ES – Inriktning Estetik och Media – Foto?
• Vad har du för mål med utbildningen?
• Varför väljer du att söka till Tumba gymnasiet/Xenter?
• Berätta lite om dig själv.
Glöm inte att skriva namn, adress, personnummer samt telefonnummer
(gärna både fast och mobil)
2. Arbetsprov:
En bildberättelse (stillbild eller fotomontage).
Det ska vara 5-10 nytagna bilder med ett sammanhängande tema.
Varje bild får max vara i A4-format.
Det viktiga är att du visar din kreativitet och ditt bildsinne. Har du inte möjlighet att
skriva ut bilderna kan du skicka dem elektronisk. Vi skriver då ut dina bilder på en
vanlig laserskrivare.
Ditt arbetsprov kan lämnas in direkt till oss eller skickas per post till:
Xenter Botkyrka, Utbildningsvägen 3, 147 40 Tumba
(märk kuvertet med ”Estetik & Media – arbetsprover Foto”)
Du kan även lämna in ditt arbetsprov i receptionen på Tumba gymnasium eller
i Xenterhuset, Utbildningsvägen 3, Tumba.
Har du frågor om arbetsprovet till Foto eller om det estetiska programmet på Tumba
gymnasium kan du ringa eller e-posta till:
• Per Mannberg, per.mannberg@xenter.se, tel 0708-69 64 56 eller
• Sylvia Andersson, sylvia.andersson@xenter.se, tel 0708-11 27 75.
Vill du veta mer gå in på vår webbplats: www.xenter.se

