TUMBA
GYMNASIUM

ANTAGNINGSPROV

Estetik och Media, inriktning Mediedesign/Fotografi
Till inriktingen Mediedesign/Fotografi på Estetik och Media söker du både med dina betyg
samt arbetsprover. De inlämnade arbetsproverna bedöms och betygsätts (se rutan nedan).
Arbetsproverna ska vara oss tillhanda senast 14 mars 2019.
(Inlämningen till omvalet sker senast måndag den 3 juni 2019)
1. Bifoga en skriftlig presentation.
• Börja med att skriva namn, adress, personnummer samt telefonnummer
• Varför vill du gå ES – inriktning Mediedesign/Fotografi?
• Vad har du för mål med utbildningen?
• Varför väljer du att söka till Tumba gymnasiet/Xenter?
• Berätta lite om dig själv.
2. Arbetsprov:
En bildberättelse (stillbild eller fotomontage).
Det ska vara 5-10 nytagna/nygjorda 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 via
www.We.Transfer.com eller www.Sprend.com till antagningsprov@xenter.se.
Vi skriver då ut dina bilder på en vanlig laserskrivare (format jpg, tiff, png eller PDF).
Ditt arbetsprov kan också skickas per post till:
Xenter Botkyrka, Utbildningsvägen 3, 147 40 Tumba
(märk kuvertet med ”Estetik och Media – arbetsprover Mediedesign/Fotografi”).
Du kan även lämna in ditt arbetsprov i receptionen på Tumba gymnasium,
Utbildningsvägen 2, eller i Xenterhuset, Utbildningsvägen 3 i Tumba.
Du kommer att kallas till en intervju på Xenter/
Tumba gymnasium för att berätta mer om dig
själv och träffa oss lärare.
Har du frågor om arbetsprovet till
Mediedesign/Fotografi 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 0708-112 775.
Vill du veta mer gå in på vår hemsida
www.xenter.se

Bedömning
A=20 poäng
B=17,5 poäng
C=15 poäng
D=12,5 poäng
E=10 poäng
F=0 poäng
Maxpoäng är 20x16 = 320 poäng
Poängen läggs till ditt övriga
meritvärde från grundskolan.
Lägst betyg E krävs i arbetsprovet
för behörighet till utbildningen.

