
"Att sjunga och spela med andra på skoltid gör att allt känns  
lättare och roligare” - Marta

“ Jag hade aldrig hållit i en  
kamera innan jag började på 
media, nu älskar jag att fota”  
- Johannes

EFTER AVSLUTAT PROGRAM
Du är anställningsbar inom mediebranschen och
och du har kunskaper som även andra arbetsgivare
uppskattar. Du kan även välja att fortsätta med
högskolestudier direkt efter gymnasiet.

INRIKTNING

MUSIK
Det är något unikt med musikhuset på Slotte. Här får man 
vara sig själv och ägna sig åt sitt intresse tillsammans med 
andra likasinnade. Oavsett vilka musikaliska förkunskaper 
du har välkomnar vi dig om du vill utvecklas musikaliskt 
både enskilt och i grupp. Du tränas att bli en självständig in-
strumentalist/sångare och får mycket erfarenhet av att spela i
ensemble. Fokus är att utveckla en bred stilkännedom och 
bli van att stå på en scen och uppträda. Vi har Hälsinglands 
mest välutrustade musikhus med en “state of the art” studio, 
en professionell datasal och ett antal ensemblerum. Du har 
tillgång till alla lokaler i musikhuset till kl 21.00 på vardagar. 
Kom gärna och besök oss för att ta del av vår atmosfär! 

EFTER AVSLUTAT PROGRAM
Efter studenten har du förutom din musikaliska ut-
veckling tränat dina förmågor när det gäller samarbe-
te, lyhördhet, beslutsfattande och fått vana att arbeta 
kreativt. En del elever fortsätter att studera musik och 
det finns många olika förgreningar att söka sig vidare 
till. Ett musikprogram är en viktig grund om man vill 
arbeta med musik eftersom det inte går att läsa in
musikkurser på komvux. En del elever som har gått 
programmet har valt andra yrkesbanor men fortsätter 
med musik som ett välutvecklat fritidsintresse.

ESTETISKA PROGRAMMET

-

-

Vi erbjuder två inriktningar:
INRIKTNING 

 

Foto, layout och grafisk design är i huvudsak det vi 
håller på med. Med bild och text som verktyg arbetar 
vi mycket med hur information och kommunikation 
fungerar. Vad är det egentligen som får människor att 
köpa ett budskap?

Fotografisk bild är en stor del av vårt kunskaps-
område och vi erbjuder tre kurser i detta ämne. Hos 
oss har vi en professionellt utrustad fotostudio och vi 
använder oss fortfarande av de analoga metoderna i 
mörkrummet. Vi börjar fotokurserna i mörkrummet 
och lär oss samtidigt om digital fotografering. Du lär 
dig även att filma och redigera hos oss. De senaste tre 
åren har elever från oss vunnit titeln "Årets ungdoms-
fotograf" i Riksfoto-SM.

På Estetik och Media får du även lära dig att skriva
journalistiska texter, arbeta med grafisk
formgivning och skapa manus och underlag till
trycksaker och webben.

Kontakt: 

ESTETISKA PROGRAMMET
ÅRSKURS 1
  
ÄMNE    POÄNG 

  
INRIKTNINGAR  300  

ESTETIK OCH MEDIA  

MUSIK  

SAMMANLAGT  900

ÅRSKURS 2

ÄMNE    POÄNG 

  
INRIKTNINGAR  200  

Musik  

SAMMANLAGT  

ÅRSKURS 3  

ÄMNE    POÄNG 

INRIKTNINGAR  300  
 

  

Musik  

SAMMANLAGT  900

FÖRKORTNINGAR 

 

Programstruktur

Du kan bli vad du vill men får också ha kul på resan!
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