Vill du kombinera en naturvetenskaplig utbildning med en estetisk inriktning mot Bild och
Design? Är du extra intresserad av bild, form och design? Vill du ha många vägar öppna för
vidare studier? Då är NA Bild och Design ett givet val.

Vi vänder oss till dig som vill kombinera naturvetenskapliga
ämnen och matematik med Bild och Design.

---------------------------Bitr. rektor Maria Hedelin Björse
Tel 046-359 78 57
maria.hedelin@lund.se
Syv Helene Hogan
Tel 046-359 78 09
helene.hogan@lund.se

Du tränar på att förstå sammanhang inom naturvetenskapliga
ämnen, samtidigt som du utvecklar dina estetiska förmågor.
Självklart blir du väl förberedd för vidare studier, samtidigt som
du får ägna delar av dina gymnasiestudier till ditt estetiska
intresse.
Inriktningskurser (400 p)
• Bild och Form 1b (100 p)
• Bild och Form specialisering (100 p)
• Design 1 (100 p)
En av följande kurser:
• Biologi 2 (100 p) eller
Matematik 4 (100 p)
Genom individuella val och val av programfördjupningskurser
har du möjlighet att välja kurser som ger en full behörighet
motsvarande den naturvetenskapliga inriktningen.

Antagningsprov
Ansökan till NA Bild och Design kommer att kompletteras
med ett antagningsprov. Du blir kallad till antagningsprovet
som i år är lördagen den 6 april.
Antagningsprovet är ett komplement till dina avgångsbetyg
och består av två delar, en del som du förbereder hemma
och en del som du genomför på plats. Syftet med provet är
att se vilken potential och vilka utvecklingsmöjligheter du
har. Mer detaljer om antagningsprovet skickas ut efter sista
ansökningsdatum. Provet kan ge max 100 poäng som du
lägger till ditt meritvärde.
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Gymnasieskolan Spyken
www.lund.se/spyken

Gymnasiegemensamma kurser –
1150p

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Samhällskunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Programgemensamma
karaktärsämnen – 450p
Biologi 1

100

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Moderna språk steg 1,3

100

Inriktningskurser NAT-BILD o
DESIGN– 400p
Bild och Form 1b

100

Design 1

100

Bild specialisering

100

Biologi 2 eller

100

Matematik 4

100

Programfördjupningar

200

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Åk 1

Åk 2

Åk 3

