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Skolområde östra

Välkommen att söka till Kristianstads

Bild- och Formklasser
på Nosabyskolan!

Är du en kreativ person som gillar att arbeta med bild, form, skapande och att integrera det i ditt skolarbete.
Då är Bild- och formklasserna någonting för dig! Hos oss har du som elev mer bildundervisning varje vecka,
två timmar per vecka i årskurserna 4 och 5, och tre timmar per vecka i årskurserna 6-9. Utöver det här
kommer du arbeta mycket med skapande och pedagogiska bilder i de övriga ämnena.

• Vi skapar bilder med klassiska tekniker som akryl, akvarell, skrapkartong, blyerts m fl.
• Vi arbetar med redigering av foto och film.
• Vi arbetar med tredimensionellt skapande i olika material t ex. betong, lera, gips mm
• Vi arbetar i hög utsträckning ämnesövergripande med bilden i centrum.

Bild- och formklasserna finns i årskurserna 4-9 och vi tar framför allt emot elever till blivande årskurs 4, men
vi kan också komma att erbjuda enstaka platser i övriga årskurser.

Eftersom vi arbetar mycket med bild, form och skapande är det viktigt att du som söker till Bild- och
formklasserna är intresserad av att fördjupa dig i det här. Diskutera med dina föräldrar eller lärare om Bild-
och formklasserna kan passa dig.

Är du intresserad av att börja hos oss ska du och din vårdnadshavare göra en intresseanmälan via en
e-tjänst på kommunens hemsida. Länk till e-tjänsten finns också på Nosabyskolans hemsida. Anmälan till åk
4 och åk 7 ska göras senast 2023-02-12 och till övriga årskurser 2023-04-30. Informationsmöte inför
färdighetsprovet för åk 4 och 7 kommer att hållas 2023-02-16 kl 17.30.

Lördagen den 4 februari kl 9-12 bjuder vi in till ”Öppet hus” och vernissage i våra lokaler på Nosabyskolan.
Då får man möjlighet att titta på våra lokaler, träffa några av våra pedagoger och se hur en lektion i bild- och
formprofilen kan se ut. Vi har också en fast utställningsplats på Kulturkvarteret, vid entrén till biblioteket. Dit
kan man också gå för att titta på Bild- och formelevernas arbete.

Urvalet för antagning grundar sig enbart på färdighetsprovet och inte kötid. Vi tillämpar inte syskonförtur. För
mer info om färdighetsproven se vår hemsida www.kristianstad.se. Är det något ni undrar över är ni
välkomna att kontakta:

Rektor Följ oss:
Maria Åström Instagram: Bildochformnosaby
@: maria.astrom@kristianstad.se Facebook: Bild och Form Nosabyskolan

http://www.kristianstad.se
mailto:maria.astrom@utb.kristianstad.se

