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Skolområde Östra

Antagning till Kristianstads

Bild- och formklasser
på Nosabyskolan

Elever som önskar en plats i Nosabyskolans Bild- och Formklasser gör en intresseanmälan via en
e-tjänst på kommunens alternativt Nosabyskolans hemsida. Färdighetsprov används både som villkor för
antagning och som grund för urval när det finns fler sökande än platser. De elever som visar godkända
resultat på färdighetsprovet tilldelas plats i bildklasserna. Om antalet sökande med godkända resultat
överstiger antalet platser, avgör resultatet på färdighetsprovet vem som tilldelas platserna.

Elever som gjort intresseanmälan bjuds tillsammans med sina föräldrar in till ett informationsmöte. I
inbjudan till mötet ges också information om antalet lediga platser i respektive årskurs. På mötet beskrivs
hela antagningsförfarandet samt färdighetsprovets upplägg. Information ges också om de matriser som
används vid bedömningen av färdighetsprovet. Medan föräldrarna tar del av denna information samlas
eleverna i ett klassrum där de också får information och tips inför färdighetsprovet. Eleverna ges också
möjlighet att prova på att teckna och måla samma typ av motiv som vid själva provet.

Färdighetsprov anordnas inför ett läsår i de årskurser där det finns platser lediga. Samtliga elever som
lämnat in intresseanmälan till dessa årskurser bjuds in. Elever som uteblir från färdighetsprovet utan att
meddela skolan stryks från listan och måste göra en ny intresseanmälan inför nästa ansökningsperiod.
För att kunna bli antagen krävs minst 20p på provet (av maximalt 60p). Färdighetsprovet som genomförs
på vårterminen används som grund för alla antagningar som görs under nästkommande läsår (t ex kan
rektor ta beslut om att ta in ytterligare elever pga av att elever byter klass/skola). Om det uppstår lediga
platser under ett läsår och inga fler godkända resultat finns från senaste färdighetsprovet, alternativt
inget färdighetsprov genomfördes inför läsårets början, kan rektor ta beslut om att färdighetsprov ska
genomföras även under höstterminen. Resultaten på färdighetsproven är giltiga under ett läsår, därefter
bjuds eleverna in för att göra ett nytt färdighetsprov inför nästa antagningstillfälle.

När proven är bedömda tas beslut om vilka elever som erbjuds plats i de olika klasserna. Besked skickas
ut till samtliga elever som deltagit i provet. Svar på erbjudande måste inkomma senast angivet datum,
annars tolkas detta som ett avböjande och erbjudandet om platsen går vidare till en annan sökande.
Väljer man att tacka nej till erbjudandet så stryks man från listan och måste göra en ny intresseanmälan
inför nästa ansökningsperiod om man vill söka på nytt.


