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Instruktioner Antagningsuppgifter 
Alma Manusutbildning 2022 
 
 

1. Kontaktuppgifter  
Första sidan ska endast innehålla förnamn och efternamn, personnummer ÅÅÅÅMMDD - XXXX  
Fullständig postadress samt mail och telefonnummer med landskod, ex  
+46 XXXXXXXXX  
 

2. Motiveringsbrev   
Utforma brevet fritt men se till att följande finns med:  

• Beskrivning av din bakgrund inom skrivande, vilka teman och genrer som intresserar dig. 
• Varför du vill skriva just för film och rörlig bild.   
• Varför du söker utbildningen just nu, vad du har för förväntningar och yrkesmässiga mål.  

Max 2A4, textstorlek 10  
 

3. CV  
Ange ex tidigare utbildning,  arbetslivserfarenhet, ev produktioner och meriter. Ange även namn och 
kontaktuppgifter till en referensperson.   
Max 1A4, textstorlek 10  

 
4. Långfilm 

Välj en långfilm som betytt mycket för dig och som du i ton och tematik kan relatera till i ditt eget 
skrivande. Beskriv på vilket sätt. Max 300 ord. 
 

5. Idéer till manus  
Bifoga idéer till manusprojekt du skulle vilja genomföra.  
Det behöver inte vara helt färdigutvecklade idéer.  
Det ska vara dina originalidéer (ej adaption).  
 
1. En långfilm ca 90 min  
2. En tv -serie (valfritt format) 
3. En kortfilm på ca 20-30 minuter  
Max 3A4 totalt. Textstorlek 10  
 

6. Kortfilm  
Tänk ut en kortfilm på cirka 10 -15 min. Två personer som har en relation till varandra befinner sig på 
en strand. De möter en tredje person som på ett avgörande sätt skapar en vändpunkt som förändrar 
allt.  
 
a) Skriv synopsis, kortfattad beskrivning av hela handlingen. Max 100 ord.  
b) Skriv ut scenen i manusformat där den avgörande vändpunkten sker. Max 2A4.   

 
7. Valfria arbetsprover  

Bifoga max 20 sidor textmaterial/ arbetsprover som är representantiva för ditt skrivande. Det kan vara 
utdrag ur manus, prosa, poesi, reportage.  
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Sammanfoga materialet till ett sidnumrerat PDF – dokument.  Märk dokumentet med ditt 
Efternamn_Förnamn_Fullständiga personnummer (12 siffror) ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Om du ej har svenskt 
personnummer ange ÅÅÅÅMMDD-TF10 för man ÅÅMMDD-TF20 för kvinna. ÅÅMMDD-TF00 ickebinär.  
 
Vänligen skicka in denna ansökan senast måndag 14.3 -  Sent inkomna eller ofullständiga ansökningar behandlas 
ej. Fyll i detta formulär och ladda i slutet upp efterfrågade ansökningshandlingar enligt instruktioner. 
 
Har du någon fråga kring ansökningsprocessen kontakta oss på info@almamanusutbildning.com. Ange i mailet 
om du hellre vill bli uppringd så kontaktar vi dig via telefon. Stort tack för din ansökan! 
 
Bifoga:  
 
Ladda upp vidimerade intyg från tidigare studier samt intyg som stärker att du har grundläggande behörighet. 
För att kunna bli antagen till en yrkeshögskoleutbildning måste du ha grundläggande behörighet: Slutbetyg 
från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt på 
minst 2250 gymnasiepoäng. Slutbetyg från en gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänt på minst 
2250 gymnasiepoäng. Svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 eller 2. Praktisk 
erfarenhet eller andra omständigheter som ger förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Du är bosatt i 
Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning 
 
Reell kompetens 
 
För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet finns en möjlighet att bli antagen 
genom så kallad reell kompetens. Reell kompetens är den samlade kompetens du har, oavsett om du kan styrka 
det med betyg eller annat intyg. Det kan vara erfarenheter och kunskaper från till exempel arbetslivet, 
personalutbildning eller föreningsverksamhet.  Om du baserat på dina erfarenheter, kan klara utbildningen och 
sedan arbeta inom det yrke som utbildningen leder till, så kan du bli antagen. Vill du söka på reell kompetens är 
det viktigt att du kontaktar utbildningsanordnaren som tillhandahåller instruktioner och ansökningshandlingar. 
 
Samtycke  
 
Vi behöver lagra de uppgifter du skickat in för att kunna behandla din ansökan och kontakta dig.   
Vår önskan och målsättning är att du ska känna dig trygg med vår hantering av de personuppgifter som du 
lämnar till oss. Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och förordningar. Om du 
har skyddade personuppgifter måste du upplysa oss om detta. Uppgifterna kommer endast att behandlas av 
personal på Alma Education samt den tillsatta antagningsgruppen. Genom att skicka in din ansökan samtycker 
du till att vi lagrar dina uppgifter.  
 
Skicka in din ansökan senast måndag 14.3.2022 till info@almamanusutbildning.com.  
Du får ett bekräftelsemail inom 24 h på att din ansökan är mottagen.  
Om du ej mottagit något bekfräftelsemail kontakta oss snarast.  
Om du skickar in din ansökan samma dag får du bekräftelsemailet direkt.  
Ej fullständiga eller sent inkomna ansökningar behandlas inte.  
 
 
Lycka till med din ansökan, 
med vänlig hälsning från Alma Education och antagningsgruppen  
 
 

 
 



 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


