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UTBILDNINGAR MED PROV – Antagningsår 2017

Estetiska program, Spetsutbildningar, IB

Inom Göteborgsregionen finns gymnasieprogram dit man söker med en kombination av prov och
betyg. I detta dokument har vi samlat de utbildningar som det gäller för antagningsåret 2017.
Förutom till Estetiska programmet har man även prov på utbildningen International Baccalaureate
(IB) och på spetsutbildningar.
I utbildningskatalogen på elevsidan, indra2.se, och specifik utbildning kan man läsa en kortare
beskrivning av utbildningen och provet. Vill man ha ytterligare information kontaktar man aktuell
skola direkt.

Estetiska program
På estetiska utbildningar inom Göteborgsregionen kan man välja att ha färdighetsprov som kan
användas i antagningen till gymnasiet. Det är inget krav att elever ska ha gjort färdighetsprov för att
vara med i antagningen men det kan vara en fördel i konkurrensen med övriga sökande. Elever som
inte har gjort färdighetsprov prövas endast på sina betyg.
Kallelse till färdighetsprov skickas per automatik till sökande elever då gymnasievalet stänger för elev
inför preliminärantagningen. Nytillkomna sökande under våren kallas i maj efter sista ansökningsdag
till utbildning med färdighetsprov.
Gemensamma prov
Då det finns ett samarbete mellan kommunala skolor inom samma provgrupp (utbildningar med
likadana program och inriktningar) kallas elever endast till ett provtillfälle. Eleven gör provet på den
utbildning som sökts som förstahandsval och resultatet gäller då även vid antagning till lägre val.
Exempel på elevs val
Musik
Musik
Musik

Donnergymnasiet
Hulebäcksgymnasiet
Aranäsgymnasiet

eleven kallas till prov
eleven kallas till prov
resultatet från Hulebäcksgymnasiet gäller

Färdighetsprovets maxpoäng är 280 poäng.
Provresultatet räknas samman med elevens slutbetyg vilket innebär att en elev med högsta möjliga
betygsvärde på 340 poäng inkl. färdighetsprovets maxpoäng ger ett högsta möjliga meritvärde på 620
poäng.
Egna prov på varje skola
Fristående skolor som har egna färdighetsprov kallar till skillnad mot kommunala skolor alla elever
som sökt deras estetiska utbildningar.
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Förteckning över Göteborgsregionens Estetiska program
Nedan följer en förteckning över vilka skolor som har gemensamma färdighetsprov, vilka skolor som
har egna färdighetsprov och vilka skolor som inte har några färdighetsprov alls.
Gemensamma prov
Alströmergymnasiet
Hvitfeldtska gymnasiet
Munkebäcksgymnasiet
Schillerska
Hulebäcksgymnasiet
Aranäsgymnasiet
Mimers Hus gymnasium
Lerums gymnasium
Partille gymnasium

Dans, Musik
Musik
Musik
Bild och formgivning, Teater
Bild och formgivning, Dans, Musik, Teater
Bild och formgivning, Dans, Musik, Teater
Musik
Bild och formgivning, Musik, Teater
Musik

Egna prov på varje skola
Donnergymnasiet
LM Engström
Rytmus

Musik
Musik
Musik

Estetiska utbildningar utan färdighetsprov
Drottning Blankas gymnasium
Ljud- & Bildskolan
Munkeröds utbildningscenter
Nösnäsgymnasiet
IT-gymnasiet
Ljud- & Bildskolan
NTI-gymnasiet Södra Hamngatan
Schillerska gymnasiet
Hulebäcksgymnasiet
Aranäsgymnasiet
Mimers hus gymnasium
Lerums gymnasium

Bild och formgivning
Bild och formgivning
Bild och formgivning
Bild och formgivning
Estetik och media
Estetik och media
Estetik och media
Estetik och media
Estetik och media
Estetik och media
Estetik och media
Estetik och media
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Göteborg
Kungsbacka
Stenungsund
Stenungsund
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Härryda
Kungsbacka
Kungälv
Lerum
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International Baccalaureate (IB)
På utbildningen International Baccalaureate (IB) använder man sig av både prov och intervjuer.
Utifrån resultaten av dessa samt elevernas betyg rangordnar skolorna eleverna med ordningstal och
antagning görs sedan i den ordning eleverna blivit rangordnade.

Utbildningarna med rangordnad antagning:
Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg

IB International Baccalaureate

IHGR, Göteborg

IB International Baccalaureate

Aranäsgymnasiet, Kungsbacka

IB International Baccalaureate

Spetsutbildningar
På vissa spetsutbildningar använder man sig av prov vid antagning till gymnasiet. Antagning sker
utifrån resultaten av dessa samt elevernas betyg.
Spetsutbildning
Donnergymnasiet

Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant estetiska
området, musik (Färdighetsprov kan ge max 280 poäng).

Hulebäcksgymnasiet

Estetiska programmet, musik slagverk
(Färdighetsprov kan ge max 280 poäng).

Hvitfeldtska gymnasiet

Naturvetenskapsprogrammet, matematik
Estetiska programmet, musik
(Färdighetsprov kan ge max 320 poäng på båda
utbildningarna).

IHGR

Samhällsvetenskapsprogrammet, särskild variant,
språk (Färdighetsprov kan ge max 320 poäng).

Schillerska gymnasiet

Estetiska programmet, bild
(Färdighetsprov kan ge max 300 poäng)
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