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ESTETISK PROFIL,
för dig som tycker om estetisk
verksamhet som drama, dans, musik
och bild. Profilen ger dig möjlighet att
utveckla en talang, att skapa och att
framträda. Tillsammans formar vi
innehållet.
Syfte och målsättning:
- utveckla elevernas estetiska kunnande.
- ge eleverna trygghet i sitt estetiska skapande, tro på sig själva.
- ge eleverna möjlighet till att framträda och
agera.

Arbetet i profilen kan exempelvis resultera i
- musik/teater/dansuppvisningar på
torgscenen eller i andra sammanhang
- vi kan bjuda in ”gäster” som lär oss mer
eller uppträder på skolan
- vi kan besöka estetiska verksamheter eller
”uppträdande” utanför skolan.

Organisation:
- Profilen sker huvudsakligen på onsdagarnas ”säckentid”.
- Profilen riktar sig till elever i år 7-9. Man kan söka från alla
årskurser.
- Profilen rymmer ca 30 elever.
- Undervisningen sker av personal med behörighet för de olika
inriktningarna.
Välkomna!
Kurt-Inge Johnsson
Rektor

KUNSKAP-KREATIVITET-GLÄDJE

ANMÄLAN TILL ESTETISKA PROFILEN
LÄSÅRET 2019/2020
För att söka till estetiska profilen måste jag uppfylla följande
kriterier:
1. Jag är intresserad av estetisk verksamhet och vill lära mig
mer.
2. Jag är beredd att framträda och ställa ut det jag gör på
profilen.
3. Jag är medveten om att jag måste klara min skolgång på ett
tillfredsställande sätt, dvs i första hand ha godkänt ( E ) i
samtliga ämnen.
4. Jag är icke rökare och icke snusare.
5. Jag känner till att jag kan komma att intervjuas i samband
med min anmälan.
6. Gör en personlig presentation och berätta varför du vill
delta i estetiska profilen och vilka ambitioner du har. Var
noga med att precisera vilken inriktning (drama, dans,
musik och bild) du är mest intresserad av.
__________________________________________________
Härmed anmäler jag mig till Estetiska profilen 19/20.
Elevens namnunderskrift
------------------------------------------------------------------------------Till förälder/målsman:
Jag har tagit del av de kriterier som gäller i samband med anmälan till estetiska
profilen och är medveten om att uttagning till profilen kommer att ske enligt
ovannämnda principer.

Elevens
namn:________________________________Klass:__________
________________________den __________________2019

Förälders/Målsmans namnunderskrift:
ANMÄLAN: ska ha inkommit senast den 15 mars 2019 till
expeditionen i kuvert märkt
”Estetiska profilen” till NKC Nättrabyskolan,
Fredriksdalsvägen 37, 370 24 NÄTTRABY

