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Allmän linje 

•  Baskurs med hantverk
•  IT/Webb-kurs med   
 digitalt foto
•  Personlig assistent-kurs 
 med teckenspråk
• Internationell kurs med 
 studieresor

Konst & formlinje

•  Konst & formåret
•  Bildskolan
•  Fotoskolan
•  Keramikskolan
•  Textilskolan

Ung Tro-utbildningen

•  Vidare
•  Djupare

Volontärlinjen Global
med två olika  
inriktningar
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Konst & formåret

Ett år fyllt av kreativitet!

Svartvita fotografier blandas med 
färgglada penslar och leriga drej-
skivor. På Konst & formåret får 
du testa på bild, foto, keramik och 
textil. Du jobbar med mängder 
av olika material, tränar ditt bild-
seende och utvecklar färdigheter 
inom olika tekniker. Det här är ett 
år fyllt med skaparglädje – låt dig 
inspireras och ta ämnena dit du vill… 

Bred introduktion 

Utbildningen ger en bred introduk-

tion i ämnena bild, foto, keramik 
och textil. Du får pröva dig fram 
genom olika tekniker och utforska 
din egna kreativa förmåga. Och 
det är roligt! Våra ateljéer är öppna 
även på kvällar och helger och de 
som läser här tillbringar ofta mycket 
av sin lediga tid i ateljéerna.  

Under året får du insikt i den värld 
som döljer sig bakom ämnena. 

Efter Konst & formåret kan du 
läsa vidare ytterligare ett år och 

specialisera dig på något av de 
fyra ämnena. Under ateljéveckorna 
bryts undervisningen, lärarna finns 
tillgängliga i ateljéerna och du 
fördjupar dig i de ämnen du tycker 
är spännande. 

Vi jobbar också med utställnings-
teknik, temaveckor och åker även 
på studieresor. 

Konst & formåret

Information om behörighet,  
ansökan, studieresor med mera 
hittar du på vår hemsida

www.mullsjofolkhogskola.nu

Sök före 5 maj!
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