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utbildningar inom konst och kultur. Utbildningarna har olika inriktningar.
Vissa är högskoleförberedande medan andra är yrkesförberedande
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Behörighet
Behörighetskravet för alla utbildningar är genomgången gymnasieskola, gymnasiesärskola eller
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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.
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