Poängplan start läsår 22/23
Gymnasiegemensamma

År 1

Svenska 1

100

Svenska 2

År 2
100

Svenska 3
Engelska 5

100
100

Engelska 6
100

Samhällskunskap 1b

100

Historia 1b

100

Historia 2b kultur

100

Naturkunskap 1b

100
100

Religionskunskap 1

50

Programgemensamma
Estetisk kommunikation 1

100

Konstarterna & samhället

50

Inriktningskurser
Bild och form 1b
Bild

100
50

50

Form
Bildteori

Bild och form Spetsutbildning på Schillerska är för dig som
satsar på studier vid konsthögskola eller annan högre
konstutbildning i Sverige eller utomlands. Du får möjlighet att
arbeta med bild och form samt digitalt skapande. Vi har fokus
på utställningar och helheten i den konstnärliga processen.
Målet är att du ska kunna gå vidare direkt efter gymnasiet till
den konstutbildning som du vill komma in på. Du kan till
exempel studera vidare inom design, arkitektur,
spelutveckling, film, foto, mode/textil, smyckeskonst och fri
konst. Naturligtvis kan du också studera vidare inom till
exempel humaniora och samhälle.

100

Matematik 1b

Idrott och hälsa 1

År 3

Individuellt val
På Schillerska kan man välja mellan ett stort antal individuella
val. Många väljer kurser som ger meritpoäng eller särskild
behörighet, andra väljer kurser som ger större bredd eller
komplement till det program som de valt, så som fotografisk
bild, animation, matematik 2b och 3b, filmproduktion, scenisk
gestaltning, företagsekonomi, skrivande, internationella
relationer, och självklart språk.
Antagningsprov
Högst 16 elever antas specifikt till spetsutbildningen. Du
behöver göra ett färdighetsprov och delta i en intervju samt ha
godkända betyg från grundskolan. Eleverna placeras i
resultatordning utifrån skolans bedömning.

100
100

Programfördjupning
Fotografisk bild 1

100

Kulturhistoria

100

Bild och form - spec - måleri

100

Bild och form - spec - grafik tryck

50

Filmproduktion

50
100

Övrigt
Individuella val

100

Gymnasiearbete
Digitalt skapande (utökat)*
Bild och formspec (utökat)*
Utställning portfolio
Summa

100
100

100*

Digitalt skapande 100 poäng i år 1* och Bild och form
specialisering i åk.3* är frivilliga kurser, läses som utökade
kurser.

100*
850
950*

Reservation för förändringar i poängplanen.

900

750
850*

Vid frågor kontakta programsamordnare Linda Peterson
linda.peterson@educ.goteborg.se
0707-85 44 40

