SØKNADSSKJEMA ASKER KUNSTFAGSKOLE
Jeg søker hermed om opptak ved 1. år dagskolen:
NAVN:………………………………………………….MELLOMNAVN:……………………………..
ETTERNAVN:…………………………………………………………………………………………...
ADRESSE:………………………………………………………………………………………………
POSTNR./STED:……………………………………………………………………………………….
FØDSELS- OG PERSONNUMMER:…………………………………………………………………
MOBIL/TLF.:…………………………………… E-POST:……………………………………………
ALMENNUTDANNING/SKOLEGANG/YRKESERFARING:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ANNEN RELEVANT ERFARING I TEGNING, MALERI, GRAFIKK, TREDIMENSJONAL FORM:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
HVORFOR HAR DU VALGT Å SØKE EN KUNSTFAGLIG UTDANNING?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
HVORDAN FIKK DU KJENNSKAP TIL ASKER KUNSTFAGSKOLE?
Avisannonse____Rådgiver på skolen____Internett___Bekjente____Annet:____(skriv):___________

OPPTAKSPRØVER
Vi ber om at du sender oss 5-10 valgfrie arbeider inklusive skisser. Det kan være tegninger,
fargearbeider, foto, tekstilarbeider osv. Det viktige er at arbeidene sammen med det du
skriver på søknaden forteller litt om dine interesser og hva målet ditt er. Du kan bruke nye og
eldre arbeider.
Du kan sende oss søknaden med bilder via e-post eller på en CD med arbeidene i jpeg
format.
Dersom du har problemer med å sende søknaden elektronisk, kan du sende eller levere
originalarbeider til skolen. Da må arbeidene pakkes flatt og uten glass og ramme, og hvert
enkelt arbeid merkes tydelig med navn.
Søknader med originalarbeider vil bli returnert i september dersom porto kr. 55,- legges ved.
Studenter som begynner ved skolen kan hente eventuelle innsendte arbeider etter skolestart.

STUDIEAVGIFT
Studieavgiften er kr. 16.000 pr. semester for både første og andre år. Betales forskuddsvis
ved semesterstart. Et depositum på kr. 2.000 betales når man aksepterer plassen. Dette
trekkes fra studieavgiften for høstsemesteret.
I tillegg betaler studentene det meste av skolemateriellet selv og dette utgjør kr. 2. 500 pr.
semester (kr. 5.000) begge årene.
Studentene har anledning til å søke lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning.
Skoleåret starter ultimo august og avsluttes primo juni hvert år. Daglig undervisningstid er kl.
0900 – 1500, men kan variere noe ut fra praktiske forhold. Enkelte dager kan vare lenger og
det oppfordres til å bruke skolens lokaler og verksteder også utenom undervisningstiden.
Studietur til en storby med besøk på museer og gallerier inngår i undervisningsplanen og
subsidieres med kr. 4.000 pr. student.
Søknad vedlagt arbeider sendes/leveres:
ASKER KUNSTFAGSKOLE
E-post: post@asker-kunstskole.no
www.askerkunstfagskole.no

