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17/8 - 20/12 2022 -- 10/1 - 8/6 2023

Varför?
- Teckning
- Generell grafisk design
- Generell grafisk illustration
- Storyboarding
- Storytelling
- Bygga upp ett IP (Intellektuell rättighet)
- Conceptual art design

En praktisk utbildning i...

Arbetsprov/portfolio
En seriesida eller storyboardsida 
Två karaktärsskisser, d.v.s. två figurer från en 
tänkt berättelse

Länka gärna till egen hemsida med egna alster

Grundläggande engelska 

Eventuell intervju

Det finns ett skriande behov inom svensk 
medieindustri med betoning på spelindustrin, 
av duktiga illustratörer, storyboardtecknare 
och serietecknare. Det råder även en stark 
efterfrågan på högkvalitativa berättande serier 
från seriebokspublicister efter att den svenska 
seriemarknaden har expanderat stort under 
de senaste 5 åren.

Den internationella marknaden har också öpp-
nat sig för berättande serier från Sverige och 
idag finns det flera svenska stjärnor på den 
internationella scenen.

Skellefteå har en profil som en berättarnas stad. 
Vi vill vara med och stärka upp denna tradition 
genom att erbjuda utbildning och utveckling 
inom detta område.

Du erbjuds en grundläggande och täckande 
utbildning inom Storyboarding/Storytelling 
och serieskapande.
Kunskapen som denna utbildning ger är väl 
avpassad för ett professionellt yrkesliv inom 
spel, film och serieindustri.

   Huvudlärare är Ola Skogäng.

Inträdeskrav

En stor del av språkbruket kommer att vara i 
engelska termer eftersom spel, film- och serieindustrin 
är engelsktalande och i princip alla övergripande 
begrepp är engelska såväl som programvarors språk.

Obs! Utbildningen är 1 år + 1 ev påbyggnadsår och utbildningen sker i nuläget helt på distans

Storyboarding, storytelling och serieskapande

Serietecknande & Berättande

Medlefors folkhögskola
Hos oss finner du engagerade och  välutbildade lärare 
med stor erfarenhet av vuxen utbildning.  Studierna be-
drivs i en trivsam och kreativ  folkhögskolemiljö med nära 
kontakt mellan lärare och studerande.

Medlefors har en naturskön omgivning med  närhet till 
strövområden för rekreation och motion.  Inomhus har 
vi sporthall, nyrenoverat gym, pool, bastu samt fina 
lektionssalar.

På skolan råder en trevlig gemenskap. Hela skolan sam-
las till friluftsdagar, temadagar och andra  gemensamma 
aktiviteter.

Kostnader 
Vi har förnärvarande en serviceavgift på 1000kr/läsår.
Möjlighet till lån av ritplatta finns, dock tillkom-
mer eventuellt en kostnad. I serviceavgiften ingår 
bland annat gruppliv- och olycksfallsförsäkring.  

Bor du nära Medlefors så finns det möjlighet att 
låna böcker, kopiera och äta lunch till förmån-
ligt pris, 600 kr/tio st. 65 för enstaka kuponger. 

Vi hoppas att vi kan få till en träff för alla på Medlefors 
folkhögskola under hösten 2022. Det kan då tillkomma 
kostnader.

Med reservation för eventuella prisändringar.

Hur söker jag utbildningen?
Ansökan till Serietecknande & Berättande görs på vår 
hemsida medlefors.se eller bifogad ansökningsblankett 
(Observera att du ska fylla i båda sidor på blanketten). 
Där hittar du också datum för sista ansökningsdag. 



medlefors

Hur söker jag?
Ansökan till Allmän kurs vill vi gärna att ni gör på 
vår  hemsida www.medlefors.se. eller på bifogad 
ansökningsblankett (Observera att du ska fylla i båda 
sidor på blanketten). 

I samband med att du skickar in din ansö-
kan så kontakta vår studievägledare Johan-
na Larsson, 0910-575 50, 072-402 74 22 eller 
via mail på johanna.larsson@medlefors.se 
så hjälper hon dig att göra en studieplan. 

På vår hemsida hittar du också datum för sista 
ansökningsdag. 

Har du frågor som rör ämnena eller upplägget 
av Allmän kurs med ämnesinriktning, ring studie-
vägledare Johanna Larsson, 0910-575 50 eller 072-
402 74 22. Du kan också mejla henne på johanna.
larsson@medlefors.se

Boka gärna tid för studiebesök och besök oss på 
www.medlefors.se  

Vill du veta mer om Allmän kurs 
med ämnesinriktning?

Ansöka om studiestöd
Du kan söka studiemedel när som helst under året. 
Ansöker du efter det att kursen har börjat, kan du 
bara få studiemedel för fyra veckor retroaktivt. 
Studiemedel beviljas för högst ett år i taget.

Ansök direkt på CSN:s hemsida.

För fullständig information kontakta CSN på 
www.csn.se eller på tel: 0771-27 60 00

Studiemedel

Gäller för studier på grundskole- el ler 
 gymnasienivå. Studiemedel består av två delar: 
ett bidrag och en valfri lånedel som du måste 
betala tillbaka med ränta. 

Det är möjligt att söka studiemedel fr o m 
det andra kalenderhalvåret det år du fyller 
20 år. Studiemedel lämnas som längst t o m 
det kalenderår du fyller 57.

Fr o m det år du fyller 25 år kan du dessutom 
söka ett tilläggslån.

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med 
svensk lag. För att stadsbidrag ska utgå för kurser 
kräver svenska myndigheter att all verksamhet ska 
rapporteras. Av rapporten ska framgå vilka perso-
ner som deltagit i kurs på folkhögskola. Därför är 
det nödvändigt att varje deltagare lämnar in upp-
gifter om namn och fullständiga personuppgifter.

Personuppgifts- och Integritetspolicyn finns i 
sin helhet att tillgå på Medlefors hemsida.

StudiestödStudiestöd
För fullständig information kontakta CSN på 
www.csn.se eller på tel: 0771-27 60 00

Studiemedel
Gäller för studier på grundskole- eller  gymnasienivå. 
Studiemedel består av två delar: ett bidrag och en 
valfri lånedel som du måste betala tillbaka med ränta. 
Det är möjligt att söka studiemedel fr o m det andra 
kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. 
Studiemedel lämnas som längst t o m det kalender-
år du fyller 60.

Ansöka om studiestöd
Du kan söka studiemedel när som helst under året. 
Ansöker du efter det att kursen har börjat, kan du bara 
få studiemedel för fyra veckor retroaktivt. Studiemedel 
beviljas för högst ett år i taget.
Ansök direkt på CSN:s hemsida.

Vill du veta mer om Serietecknande 
& Berättande? 
Har du frågor som rör ämnena eller upplägget av 
utbildningen, ring Ola Skogäng på 073-577 71 50 el-
ler maila ola.skogang@medlefors.se. För frågor om 
antagning eller studieekonomi kontakta studieväg-
ledare Johanna Larsson, 0910-575 50 eller 072-402 74 
22. Du kan också mejla henne på johanna.larsson@
medlefors.se

Boka gärna tid för studiebesök och besök oss på 
www.medlefors.se  

Hur söker jag utbildningen?
Ansökan till Serietecknande & Berättande görs  på 
vår hemsida medlefors.se eller på bifogad ansök-
ningsblankett (Observera att du ska fylla i båda sidor 
på blanketten). Där hittar du också datum för sista 
ansökningsdag. 

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. För 
att stadsbidrag ska utgå för kurser kräver svenska myndig-
heter att all verksamhet ska rapporteras. Av rapporten ska 
framgå vilka personer som deltagit i kurs på folkhögskola. 
Därför är det nödvändigt att varje deltagare lämnar in upp-
gifter om namn och fullständiga personuppgifter.

Personuppgifts- och Integritetspolicyn finns i sin helhet 
att tillgå på Medlefors hemsida.




