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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

Information om behörighet,  
ansökan, studieresor med mera 
hittar du på vår hemsida
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Bestående livskunskap. När man 
förenar teroretiska och praktiska 
kunskaper genom huvud, hand 
och hjärta skapas bestående livskun-
skap. Textil är ett kontnärligt ut-
tryckssätt och genom vår textilskola 
får du möjlighet att utveckla dina 
färdigheter inom många textila 
områden.

Textiltryck och design

Du lär dig ett stort antal tekniker 
och får tid att experimentera för att 
hitta ett textilt skapande som pas-
sar dig. Vi arbetar med textil, färg, 
form och design, huvudämnet är 
textiltryck på olika material. Under 

kursen varvas olika textila teknikup-
pgifter med längre enskilda arbeten. 
Du får använda olika trycktekniker, 
allt från experimentella fria tekniker 
till fotoscreen och screentryck på 
tyg, papper (serigrafi) och andra 
spännande material. Kursen inne-
håller även textil bild, skulptur samt 
konsthantverk. Du arbetar också 
med broderi, färgning, tovning, 
bildväv, vävning och enklare sömnad. 

Sömnad och hattar

Ett unikt inslag i utbildningen är 
hattillverkning med stockning och 
sömnad av hattar på modistvis, ett 
gammalt hantverk som vi bevarar 

och förnyar. Textilateljén är öppen 
dygnet runt och där sker en stor del 
av det självständiga arbetet. Under 
läsåret gör vi en textil arbetsresa 
till en konstnärsverkstad och vi får 
också besök bl a av yrkesverksamma 
konstnärer som inspirerar genom 
workshops. Du kommer också att 
göra egna personliga utställningar.
Utbildningen förbereder för fram-
tida, självständigt arbete inom det 
textila området samtidigt som den 
öppnar för vidare utbildningar på 
högskolenivå.

Den som gått textilskolan kan söka 
till vårt påbyggnadsår.
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