Textil Design

INOM ESTETISKA PROGRAMMET, BILD OCH FORMGIVNING STUDIEVÄGSKOD ESBIL-VAC

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM MED KONSTNÄRLIG OCH TEXTIL BREDD

ESTETISKA PROGRAMMET

Textil Design

Bild och formgivning är vår inriktning och textil design vår fördjupning inom
estetiska programmet. Estetiska programmet är högskoleförberedande och ger dig
bra konkurrenskraft vid ansökan till högskolan och universitet. Programmet ger
dig en god estetisk grund med betoning på textil, mode, design och bild. Du blir
skicklig både praktiskt och teoretiskt och får en bra start för framtida studier,
oavsett om du ska söka till utbildningar som kräver arbetsprover eller betyg.
Under utbildningens gång får du möjlighet att delta i modevisningar och
utställningar samt åka på studieresor. Vi besöker även museer och aktuella mässor.

INRIKTNING BILD OCH FORMGIVNING

Inriktningen Bild och Formgivning ger dig både bredd och djup inom ämnesområdet. Vi arbetar med klassiska tekniker så som teckning, måleri, skulptur
och grafik men även modernare konstnärliga metoder såsom performances,
installationer och readymades.
Du får också möjlighet att arbeta med grafisk formgivning, arkitektur och
modellbygge. Inom kursen Bild har du stor möjlighet att själv välja uttryckssätt
och utveckla ditt konstnärliga arbete utifrån dina egna intressen.

FÖRDJUPNING TEXTIL DESIGN

Inom programfördjupningen Textil design arbetar vi metodiskt från idé till färdig
produkt. Du får konkreta redskap för att utveckla dina idéer inom textilformgivning. Vi går igenom hur man i modebranschen planerar och skapar kollektioner.
Du lär dig grunder inom sömnad och mönsterkonstruktion så att du kan tillverka
plagg och prototyper. Du lär dig också grunderna i textila material och får experimentera med olika textila hantverkstekniker som stickning, broderi, tryck mm.
Du får en inblick i hållbarhetsarbete inom textil, hur påverkar olika textila material miljön, och hur ser framtiden ut inom textilbranschen. Du får lära dig att bygga
upp en ”portfolio” som man kan söka vidareutbildning med.

TEXTIL DESIGN
KURSPLAN
Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 poäng		 Poäng
Engelska 5 		
100
Engelska 6 		
100
Historia 1b 		
100
Historia 2b - kultur 		
100
Idrott och hälsa 1 		
100
Matematik 1b 		
100
Naturkunskap 1b 		
100
Religionskunskap 1 		
50
Samhällskunskap 1b 		
100
Svenska 1 		
100
Svenska 2 		
100
Svenska 3 		
100
Andra kurser som alla studerar, 1150 poäng
Estetisk kommunikation 1 		
Konstarterna och samhället 		
Bild och form 1b 		
Bild 		
Form 		
Bildteori 		
Formgivning 1 		
Formgivning 2 		
Formgivning 3 		
Design 1, inredning 		
Textil färg och form 		
Gymnasiearbete 		

100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Individuellt val - välj 200 poäng
Moderna språk 3 		
Matematik 2a 		
Naturkunskap 2 		
Entreprenörskap 		
Fotografisk bild 1 		
Mental träning		

100
100
100
100
100
100

BROMSKA FONDEN

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
PROGRAM MED KONSTNÄRLIG
OCH TEXTIL BREDD

Vackstanäsgymnasiet har en boendefond för att hjälpa långväga elever på
Naturbruk- och Textilprogrammet
att finansiera sitt boende. Eleverna
på dessa program kommer från hela
Sverige, men det är inte alltid som
CSN beviljar inackorderingstillägg
trots att våra profiler inte finns på
elevens hemort.
Fonden utges i stipendieform
och förutsätter att du inte kan få
ersättning från CSN. Storleken på
stipendiet är samma som CSN skulle
ha betalat för elever från din hemort,
dvs ersättningen blir högre om du
kommer långt ifrån. För åk 1 kan du
få bidrag direkt, men för årskurs 2
och 3 krävs det att du har klarat dina
studier under åk 1.

OM SKOLAN
KOM HIT MED BUSS ELLER BO PÅ INTERNATET

Vackstanäsgymnasiet ligger vid sjön Vällingen 8 km från Södertälje och lika långt
från Nykvarn. De flesta elever reser hit med buss som kommer från Södertälje
till skolan fyra gånger om dagen, precis lagom till de olika lektionernas start- och
sluttid. Nykvarnsbussen passar dagens första och sista lektion och är anpassad
efter tågtrafiken på Mälardalsbanan. Elever som kommer långtifrån bor på vårt
internat. Vi har ungefär 200 elever varav en tredjedel bor på skolan.

FRISTÅENDE SKOLA UTAN VINSTINTRESSEN

Vackstanäsgymnasiet är ett fristående gymnasium med riksintag. Vi delar inte ut
vinst och är politiskt och religiöst obundna. Skolan får ersättning av hemkommunerna för de elever vi tar emot och alla pengar går direkt in i verksamheten.
Vackstanäsgymnasiet är också medlemmar i Idéburna skolors riksförbund. Skolan
har funnits i 100 år, med gymnasium sedan 1993. Alla våra fast anställda lärare har
pedagogisk högskoleexamen.

- TEXTIL DESIGN
- IDROTTSPROGRAMMET
- GYMNASIAL TRÄDGÅRDSMÄSTARE
- KOCK ELLER BAGARE/KONDITOR

SKOLAN ÄR ÖPPEN TILL 22.00

Vi har ett 2 km långt elljusspår samt en modern idrottshall med gym och
dansstudio. Alla skolans lokaler är öppna till klockan 22.00 på vardagarna, så att
elever kan stanna kvar och arbeta med symaskiner, datorer, gymmet mm. Detta
utnyttjas mycket, främst av våra boende elever. Här finns också möjligheter att
fiska, paddla kanot eller ströva i naturen. Måndag till torsdag har också alla
skolans elever tillgång till studiestöd under kvällstid tillsammans med
universitetsutbildad personal.

HELA DAGAR NÄSTAN HELT UTAN HÅLTIMMAR

Helhet och sammanhang är viktigt för oss. Vi arbetar därför med långa
sammanhängande arbetspass, där kurserna vävs ihop till en större helhet.
Arbetsdagen är 08.45-15.40 tisdag-torsdag. På måndagar börjar de flesta elever
10.00 och på fredagar slutar de flesta 14.00 för att våra långväga elever ska kunna
ta sig hit och hem i rimlig tid. Textileleverna ordnar modevisningar i bland annat
Södertälje och Stockholm. Vi kopplar undervisningen till verkligheten för att ge
djupare kunskap och erfarenhet.

GRATIS, VÄLLAGAD LUNCH

Vi serverar alltid en gratis, hemlagad lunch i vår egen restaurang.
För internatelever ingår även frukost, middag och kvällsmål.

151 66 Södertälje
08-522 980 00
www.vackstanas.se

