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Förteckning av arbetsprover 
 

Anmälningsnummer från antagning.se: ……..………………  Behåll en kopia av blanketten 
  och bifoga originalet med  

   Arbetsproverna 
 

Efternamn (texta) Förnamn (texta) Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Mobilnummer   

   

Arbetsprov  
(t ex blyertstecknin, akvarell…) 

Beskrivning  
(t ex landskap, stilleben, modell av…) 

Ange om 
verket är en 
skoluppgift 

1 Hemuppgift   

2   

3   

4   

5   

6   

Meddelande till skolan   

 
 
Jag intygar härmed att ovannämnda arbetsprover utförts självständigt. 
 
 

Datum Underskrift av sökande 
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Information angående arbetsprover 
Arbetsprover ska monteras på styv kartong, typ Kapaskiva, stående format, 50 cm bred x 70 cm hög. 

 
Högst 6 kartonger med arbetsprover får lämnas. Flera mindre arbeten kan monteras på varje kartong, 
men de får inte överlappa varandra. Monteringen ska vara snygg och hållbar, men enkel. Passepartouter 
behövs inte. 
 
Utöver de obligatoriska uppgifterna i arbetsprovet kan du skicka in ytterligare 5 alster, kroki, designskisser, 
teckningar i blyerts, krita, tusch, målningar i valfri teknik, fotografier av modeller och skulpturer, 
produktmodeller, prototyper eller dylikt. Dessa är inte obligatoriska men kan vara meriterande vid juryns 
beslutsfattande, eftersom alstren kan ge en bild av din konstnärliga förmåga och dina utvecklingsmöjligheter  
 
Tredimensionella objekt får inte skickas in. Markera om ett arbetsprov är en skoluppgift och från vilken 
skola de är gjorda. Arbetsproverna ska vara individuella arbeten, inte grupparbeten. 
CD-R, diabilder, inramade, glasade, rullade, vikta eller ej torra arbetsprover, eller format som överstiger 
50 x 70 cm, får inte lämnas in. 
 
Namn och adress ska skrivas på baksidan av varje kartong och kartongerna ska numreras.  
På kartong 1 ska resultatet av den utsända hemuppgiften monteras. 
En kort beskrivning av varje kartong ska göras på blanketten "Förteckning över arbetsprover” som 
bifogas arbetsproverna. Behåll en kopia av denna förteckning. 
 
OBS!  
DESIGNHÖGSKOLAN ANSVARAR INTE FÖR ARBETSPROVER PÅ VÄG TILL SKOLAN. 
- Den sökande uppmanas att själv teckna eventuell transportförsäkring.  
- Insänt material returneras ej. Vill du ändå ha tillbaka dina arbetsprover efter juryns granskning kan de 
avhämtas på skolan senast 15 maj 2018. Kontakta Adrian Löwander, adrian.lowander@umu.se, 090-786 51 60 
 
 
Skicka arbetsproverna till: 
 
Designhögskolan 
Umeå Universitet 
901 87 UMEÅ 
 
Märk ”Ansökan BFA programmet” + ditt anmälningsnummer från www.antagning.se.  
 
Om du eller din skola skickat in betyg till VHS, då hämtar vi uppgifter om dina betyg där.  
Du behöver alltså inte skicka in kopia på dessa betyg. 
När du skapar en användare på sidan www.antagning.se, kan du se vilka betyg som finns i databasen. 
På betyg och intyg som inte finns där skickar du in en bestyrkt kopia till oss.  
 
Bifoga med arbetsproverna: 

1. Blankett ”Förteckning över arbetsprover” 
2. Personligt brev 
3. Bestyrkt kopia av intyg från utbildning som inte finns i VHS-databasen och övriga meriter såsom praktik. 

(frivilligt)    
 
 
Vi vill ha dina arbetsprover senast klockan 17.00 den 1 mars 2019 –  poststämpel gäller ej 

 
Välkommen med din ansökan! 
 

 

 


