
Kursplan för påbyggnadsår konst på distans

Du söker med skolans ansökningshandlingar samt en beskrivning av det projekt du tän-

ker dig att arbeta med under utbildningen. 

Projektåret är en individuell påbyggnad om 1 års deltidsstudier, 50 %, på distans och 

vänder sig till dig som har en konstnärlig grundutbildning utöver gymnasiet och som vill 

komplettera tidigare utbildning och vidareutveckla kunskaper i bildkonstnärligt arbete 

eller formgivning

Kursens syfte

Syftet med att gå en distanskurs med ett eget projekt är att skapa en säkerhet i att kunna 

arbeta konstnärligt på egen hand. Att genom de träffar och den individuella handled-

ningen få verktyg och metoder som kan vara användbara för dig i framtiden samt att 

tillsammans med andra inom samma intressegrupp utveckla en konstruktiv form att 

samtala på om konst både din egen och andras som kan föra dig vidare i din kreativa 

utveckling.

Förkunskaper

Projektåret förutsätter att du kommit så långt i utvecklingen att du valt inriktning i ditt 

konstnärskap.

Till projektåret söker du med en projektidé och arbetsprover.

Undervisning och bedömning

Undervisning sker på de gemensamma träffarna med handledare och kan vara i form 

av diskussion, olika typer av visningar av dina och andras verk, studiebesök och utställ-

ningsbesök. Du får även undervisning som är riktad bara till dig under de individuella 

handledningsträffarna. I utbildningen ingår också deltagarträffar utan handledare. 

Som deltagare får du i början av terminen skapa en egen arbetsplan för året då ditt pro-

jekt- arbete genomförs och som avslutas med t ex en utställning. Du får också möjlighet 

att följa med på konstskolans studieresor samt att delta i skolans gemensamma aktiv-

iteter

Särskild vägledning för företagande

För dig som funderar på att starta eget, erbjuds information om så önskas om hur det är 

att arbeta som egen företagare i en konstnärlig verksamhet.
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Mål

Vårt mål är att du efter genomförd utbildning ska känna dig säkrare i hur du på egen 

hand ska arbeta med kommande projekt. Dina egna mål ska finnas med i din projektplan

Litteratur
 

Litteratur och undervisningsmateriel bestäms i samråd med deltagarna.

 
 
Välkommen med din ansökan!
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