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Mode och design är ett högskoleförberedande 
program för dig som är intresserad av konst, mode 
och design. Apelrydsskolan samarbetar med 
Högskolan i Borås. Många av eleverna på program-
met går vidare till t.ex. Textilhögskolan, Beckmans eller 
andra konstfack. Programmet ger bred behörighet till 
högskolan och lika vanligt är att eleverna söker vidare 
till helt andra utbildningar inom ekonomi, samhällsvet-
enskap eller humaniora.
 
På Apelrydsskolan lär du dig grunderna i den 
skapande processen - från idé till färdig produkt. Du 
får utveckla dina kunskaper i de klassiska teknikerna 
som blyertsteckning, oljefärg och skulptering. Du får 
också skapa digitalt och lära dig andra nya konst-
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tekniker som t ex screentryck och kroki. Du har också 
möjlighet att lära dig fotografi, bildbehandling och 
filmredigering. Formgivning är en kurs där moment som 
fackteckning, mönsterkonstruktion och tillskärning ingår. 
Varje år har vi en stor modevisning inför publik där du 
får visa dina kreationer. Modevisningen är målet för 
hela läsåret och vanligtvis syr varje elev upp två till 
tre ingångar per visning.
 
En tillbakablick i stilhistoria ger inspiration, men vi 
ägnar oss också åt trendspaning och analys av den 
internationella modekulturen. För att studera konst och 
mode åker vi på studieresor utomlands, exempelvis 
Milano, London eller Paris.
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