
konstkulturutbildning.se



dans, musik, scen, textil, arkitektur, inredning, snickeri, silver- 
smide, bildkonst, hantverk, mode, keramik, musikproducent och ...

Funderar du på att satsa på den kreativa banan? 

På konstkulturutbildning.se hittar du ett 50-tal olika skolor som bedriver 

utbildningar inom konst och kultur. Utbildningarna har olika inriktningar. 

Vissa är högskoleförberedande medan andra är yrkesförberedande  

eller inom kulturarvsområdet. Information om studiemedel, avgifter, 

startdatum och kontaktuppgifter till skolorna hittar du också här.  

     välkommen till oss på 
        konstkulturutbildning.se 
 
                             Vi ses!



dans, musik, scen, textil, arkitektur, inredning, snickeri, silver- 
smide, bildkonst, hantverk, mode, keramik, musikproducent och ...

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för tillsyn och kvalitetsgranskning  
av konst- och kulturutbildningarna. Mer information hittar du på myh.se

 

Behörighet
Behörighetskravet för alla utbildningar är genom-
gången gymnasieskola, gymnasiesärskola eller  
motsvarande. Du kan också vara behörig om  
du på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra dig 
utbildningen. Ibland efterfrågas också särskilda 
förkunskaper som varierar från utbildning till  
utbildning. Hör med skolan vad som gäller.

Du ansöker direkt hos skolan 
För de flesta utbildningar krävs arbetsprover, 
audition och intervjuer i ansökningsprocessen. 
Tänk på att kolla alla datum som gäller för just 
den utbildning du vill söka till. 

De flesta utbildningarna berättigar 
till studiemedel från CSN
Utbildningarna kan berättiga till två olika typer  
av studiemedel beroende på om de i första hand  
är högskoleförberedande eller inte. När du ska  
ansöka om studiemedel vänder du dig till CSN. 

Studerandeavgifter tas ut
Det innebär att du betalar för utbildningen och det  
är viktigt att du tar reda på reglerna för studerande-
avgiften. Hör med skolan vad som ingår i avgiften  
och vad som kan tillkomma. För utbildningarna  
som berättigar till studiemedel finns det möjlighet  
att ta ett så kallat merkostnadslån genom CSN.

 



konstkulturutbildning.se

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan,  
konst- och kulturutbildning och tolkutbildningar inom folkbildningen.  
Mer information hittar du på myh.se 
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FOTO OMSLAG: nr 1. Lars Owesson/Simple Scandinav, nr 2 och 4. Jörgen Wiklund/Simple Scandinav 

nr. 3. Astrakan/ Simple Scandinav, nr 5. Johnér/ Simple Scandinav, nr 6. Malin Swanström/MYH.  

FOTO INLAGA: Jörgen Wiklund/Simple Scandinav. TRYCK: Elanders AB 


