
Ny spetsutbildning inom design och animation
I augusti startas en ny riksrekryterande spetsutbildning på gymnasienivå i Katrineholm.

Ungdomar från hela landet ska då få chansen att ta sina första steg mot drömmen om ett arbete som webbdesigner, illustratör
eller art director.

– Det känns fantastiskt roligt att vi har fått den här möjligheten, säger läraren Lars Halvarsson.

Duveholmsgymnasiet i Katrineholm får ytterligare en estetisk inriktning hösten 2016. Skolverket har godkänt Animation och visualisering som
riksrekryterande spetsutbildning, vilket innebär att elever från hela Sverige kan söka utbildningen. I januari har flera elever från exempelvis
Norrköping, Eskilstuna, Flen och Finspång gjort studiebesök på utbildningen inför sitt gymnasieval. Nyligen öppnades ansökningstjänsten för
eleverna.

– Till vår stora glädje verkar även blivande elever, och deras föräldrar, ha förstått värdet av utbildningen. Eleverna har börjat söka till den här
inriktningen, säger Lars Halvarsson som är lärare på Duveholmsgymnasiets estetiska program.

En framtidsbransch

I professionellt utrustade lokaler med animation-, tv-, musik- och fotostudios ska eleverna utbildas till framtidens grafiska formgivare, art
directors, designers och andra typer av kreatörer.

Trots att näringslivets behov av den här typen av kompetens är stort finns bara två andra spetsutbildningar i hela Sverige inom animation - i
Tumba och i Eksjö. Den nya utbildningen i Katrineholm utmärker sig med mer entreprenörskap och mer matematik, vilket ger eleverna en
bredare behörighet för studier på högskolenivå.

– Här kan man verkligen tala om en framtidsbransch. I dag finns animation överallt, inte bara i tecknad film. Hela tiden animeras bilder framför
våra ögon. På webben, i mobilappar och i presentationer, säger Lars Halvarsson.

"Nära samarbete"

Ett samarbete med Mälardalens högskola och utbildningen Informativ illustration – informationsdesign ger eleverna en naturlig koppling till
vidare studier efter gymnasiet, oavsett vilket lärosäte eleven väljer att studera vidare på.

– Vi har även ett nära samarbete med det lokala näringslivet och övriga aktörer här i Katrineholm, säger Lars Halvarsson.

På Estetiska programmet finns även inriktningarna Estetik och media, som mer fokuserar på film, foto, reklam och tidning samt inriktningen
Musik.

Ansökningen till utbildningen animation och visualisering, som kan ge rätt till resetillägg eller inackorderingstillägg, är öppen till och med den
15 februari.
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Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för
handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både
befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 33 300 invånare.
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