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ANTAGNING	  till	  ESTETISKA	  PROGRAMMET	  	  
Inriktning	  Estetik	  och	  Media	  –	  Film/TV	  samt	  Radio	  och	  ljuddesign	  
	  
Hej! 
Vad roligt att du har hittat till oss på Tumba Gymnasium! 
Till oss söker du både med dina grundskolebetyg samt med poäng från en 
praktisk arbetsuppgift/Workshop som du gör hos oss på FilmTV- och 
Radio/Ljud-institutionen. 
 
Hur går det till: 

− Vi vill att du skickar ett personligt brev till oss senast den 6 mars 2017  
− (vid omval gäller 6 mars) 
− Under veckorna 10-12 kallas du till en intervju och workshop med några av våra 

lärare. (vid omval gäller v 21-22) 
− Vid workshopen får du skriva en pitch/en berättelse utifrån några bilder. Vi skickar 

hem instruktioner till dig så fort du har ansökt till oss. 
 
Poängvärde för bedömning med 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. Poängen läggs till ditt meritvärde från grundskolan. 
 
Ditt personliga brev ska innehålla följande: 
• Berätta lite om dig själv. 
• Varför vill du gå inriktning Estetik och Media? 

-Profil Radio och ljuddesign 
-Profil Film/TV 

• Varför väljer du att söka till oss på Tumba gymnasium/Xenter? 
• Vad har du för mål med din utbildning? 
 
Viktigt! Skriv i ditt brev namn, adress, personnummer och mobilnummer och mailadress. 
Ditt personliga brev kan skickas via e-post eller vanlig post: 
Xenter Botkyrka, 147 85 Tumba. Märk kuvertet med ”ansökan Film/TV och Radio”. 
Eller e-posta brevet till någon av våra e-adresser nedan. 
 
Har du frågor om antagningsprocessen eller om det Estetiska programmet på Tumba 
gymnasium kan du ringa eller e-posta till: 
Tobias Falkenstad, Film/TV; tobias.falkenstad@xenter.se tel 0761150112 
Anders Lindgren, Radio och Ljuddesign; anders.lindgren@xenter.se tel 0761150113 
 
Lycka till! 
Med vänliga hälsningar 
Tobias Falkenstad och Anders Lindgren 


