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Välkommen till Estetlinjen
Estetlinjen på Sörängens folkhögskola vänder sig till dig som söker 
grundläggande kunskaper i bild och form samt vill fördjupa dig i ditt 
eget skapande. Estetlinjen uppfyller kraven på ettårig förberedande 
kurs för bildlärarutbildning samt andra utbildningar inom det estetiska 
området.

Estetlinjen passar även dig som under ett alternativt två år vill odla din 
kreativitet och pröva olika konstnärliga uttrycksformer som: figurteck-
ning, måleri, foto, illustration, keramik, skulptur, grafik, konsthistoria, 
grafisk formgivning och animation.

Eftersom det är en grundutbildning välkomnar vi dig som är intresserad 
av våra ämnen, även om du saknar tidigare utbildning. Så om du brinner 
av skaparglädje, skriv till oss och berätta om dig själv och om varför 
du vill utbilda dig på den estetiska linjen.
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Sörängen
Naturnära skola med stark kulturprofil

Sörängens folkhögskola ligger i naturskön miljö i utkanten av 
Nässjö. Själva skolområdet för tankarna till Astrid  Lindgrens 
Bullerbyn och ligger cirka 20 minuters gångväg från Nässjö 
 centrum. Bussförbindelserna med centrum är utmärkta.

Kursutbudet på Sörängen har en utpräglad kultur profil med 
 undervisning i skrivande, foto grafi, måleri, keramik och 
 animation. Det finns även allmänna kurser samt ett natur-
vetenskapligt basår.

På skolan finns cirka 70 internatboenden. Frukost, lunch och 
middag av hög kvalitet serveras normala veckodagar.



Estethuset
En kreativ plats för skolans 

visuella kursdeltagare

En av Sörängens allra nyaste byggnader, Ekängen, kallas vanligt-
vis för “Estethuset” av lärare och elever. Här spenderar du som 
 estetelev mycket av din tid under  utbildningen. Estethuset rymmer 
målarateljé, kroki/skulpturateljé, en datorsal, en konstnärsbutik 
samt diverse arbets utrymmen för utställningsproduktion. 
I Estethuset håller också skolans Fotolinje och Animationslinje 
hus, och på nedre plan anordnas återkommande elevutställningar.
Estethuset är öppet för skolans elever dygnet runt.





I Estethuset finns två ateljéer. En för måleri, en för kroki/skulptur, animationsstudio samt arbetsutrymmen för diverse utställningsproduktion. Allt är öppet dygnet runt.

Skolans datorer innehåller alla nödvändiga program för bildbehandling och medieproduktion. På nedre plan anordnas elevutställningar.



Exempel på 
kursmoment
• Seendeövningar
• Valörteckning
• Perspektiv och rumsstudier
• Färglära
• Färgblandning
• Motivstudier
• Akryl, akvarell och oljemåleri
• Modellteckning
• Collage 
• Grafik
• Skulptur
• Keramik
• Animation
• Illustration
• Grafisk form
• Foto



Lillstugan
Esteternas eget hus

Som elev på estetlinjen har du tillgång till ett eget hus, Lill-
stugan. Det blir ditt hemrum, där du får en egen arbetsplats.

Det finns tillgång till dator, scanner och skrivare. Här finns 
möjlighet för genomgångar och filmvisning på storbilds-TV.

Vill man bara ladda batterierna så finns ett soffhörn med te-
kokare och kaffebryggare.



Grafikverkstaden
Här arbetar vi med koppargrafik

På Sörängens folkhögskola försöker vi hålla oss uppdaterade 
på teknik och utrustning. Men vi glömmer inte bort gamla 
tekniker.

I grafikverkstaden arbertar vi med traditionell koppargrafik. 
Du får lära dig torrnålsgravyr, etsning, akvatint och flatbitning.
Experiment med monotypi ingår.

Du kommer även få arbeta med linoleumsnitt.

Liksom övriga arbetslokaler står Sörängens grafikverkstad 
öppen dygnet runt för estetlinjes elever.



Studieresor
Upplev konst och kultur på nära håll  

För att utvecklas som bildmänniska är det viktigt att 
skaffa intryck, vidga horisonten. 

Under läsåret gör vi ett antal studieresor till skolor, 
gallerier och museér.

Det blir både dagsturer och resor med övernattningar, 
både inom- och utom Sverige.



Utställningar
Bjud in till vernissage

Efter vi kämpat med t.ex ett block oljemåleri vore det skam 
att gömma undan våra alster i en skrubb. Det är dags för 
utställning.

Vi går igenom arbetsgången med passepartout, inramning, 
och hängning.

Vi har utställningar både i skolans lokaler och ute på gallerier.



En plats med  
lång historia 

Mycket är sig likt från tiden 
då bondbarnen läste på Sörängen.

För 140 år sedan, 1876, startades den skola i Nässjö som 
i dag kallas för Sörängens folkhögskola. Eleverna kom då 
från de omkringliggande bondgårdarna i Småland.

I början av 1900-talet byggdes det Sörängen vi känner i 
dag, en slags Astrid Lindgrensk Bullerbyn med röda trähus 
placerade runt en 300 år gammal ek. Eken står fortfarande 
kvar och har blivit något av Sörängens hjärta. 

2016 gjordes ett riktigt filmfynd då en hög med filmrullar 
hittades på skolans vind. Filmerna skildrar vardags livet på 
Sörängen under 1940-talet. Elever och lärare ses studera, 
sjunga och idrotta – samtidigt som ett brinnande världskrig 
pågår ute i världen. Se delar av filmen via länken till vänster.

Studiecirkel i skolbiblioteket, tidigt 1940-tal. Den 300-åriga eken står kvar. Maskerad på Sörängen folkhögskola hösten 1945.

https://youtu.be/FbPl2Pp7jo0


En skola med  
stark kulturprofil

Sörängens folkhögskola satsar mycket på att ge kursdeltagarna 
spännande kulturupplevelser. Tolv gånger om året arrangeras 
 Kulturlunch – konserter, föreläsningar och workshops med 
professionella artister och kulturutövare. Här har eleverna i form 
av skolans Kulturråd en möjlighet att påverka innehållet, sköta 
scenljud och ljus samt arbeta med scendekor och presentation.
    Skolan arrangerar också ett årligt bokprojekt sedan en tid 
tillbaka. Projektet innebär att alla elever på skolan läser samma 
roman och utifrån innehållet skapar egna konstverk. I den årliga 
vårutställning på Nässjö Konsthall visas sedan verken upp inför 
allmänheten – med romanens författare närvarande om möjligt.

Klicka på länkarna för att se filmklipp från konserter med  Trummor & Orgel • Spinning Jennies • Franska Trion • Nino Mick • Manuel Bellone

Musikartister, konstnärer, serietecknare, forskare, fotografer, 
ståuppkomiker m.m. har framträtt på Sörängens Kulturlunch.

https://www.youtube.com/watch?v=8RNP9x5vQWI
https://www.youtube.com/watch?v=X0MXlmVajHA
https://www.youtube.com/watch?v=ibtcyCKLPZo
https://youtu.be/pftUX5ozEDM
https://youtu.be/wNPmESjlouQ


Sörängen kvällstid 
Musik, idrott, teater och film är några 

av fritidsaktiviteterna på skolan. 

Som studerande på Sörängens folkhögskola har du rätt att 
använda skolans lokaler dygnet runt. Här finns ett litet och 
välsorterat bibliotek med böcker och tidskrifter. 
    I elevernas hus Gläntan finns två nya moderna kök, 
 trevlig matsal, storbildsteve med DVD och biljardbord.
 I skolans stora gymnastiksal finns gymutrustning för 
egen träning och idrott som frivillig kurs. De skogrika 
 om givningarna har motionsslingor och elljusspår. 
   En kväll  i veckan finns en musiklärare på skolan som stöd 
för dem som vill spela och sjunga i band. 
   Eleverna sammanstrålar även i egna kvällsaktiveter som 
filmklubbar, stickkaféer, yoga, teatergrupp, podcast, serie-
tidningsklubb, skolkör med mera.

Micke håller i musikkvällarna på tisdagar. 2015 började skolans elever sända en egen podcast.På skolscenen spelas teater.



Quercus 
Elevernas eget magasin  

skildrar livet på skolan 

Tre till fyra gånger om året ger eleverna på Sörängen ut sitt 
eget magasin Quercus (latin för Ek). På tidningens 56 sidor 
samlas intervjuer, noveller, poesi, illustrationer och fotogra-
fier och mycket annat som på något sätt anknyter till livet 
på Sörängens folkhögskola. 

Quercus redaktion leds av skolans författarelever som 
planerar innehållet och samordnar materialet som kommer 
in från skolans övriga elever. 

Inför varje nytt nummer anordnas en fest på skolan där 
redaktionen högläser ur tidningen och besökarna blir bjud-
na på chips, läsk och smågodis. Precis som arbetet med en 
riktig tidning ska gå till tycker vi!



Sörängen utomhus, sommar

Sörängen utomhus, vinter



Sörängens matsal med takmålning av Simon Gate. Skolbiblioteket. Elevernas hus Gläntan.

Elevboende i Matängen. Ett av två elevkök i Gläntan.Gymnastiksalen.

Lokaler och boenden på Sörängens folkhögskola



ANSÖK SENAST 1 MAJ
Sista ansökan är 1 maj. Senare inkommen ansökan be-
aktas i mån av ledig plats.

Du måste bifoga personbevis, kopior på tidigare genom-
förda studier och eventuella arbetsintyg.

ARBETSPROVER
Förutom ett personligt brev, där du kortfattat berättar om 
dig själv och dina förväntningar på estetlinjen, vill vi ha 
fyra arbetsprover i samband med din ansökan. Det ska 
vara följande teckningar och målningar: 

TVÅ TECKNINGAR
• Människa/Modell. Teckna en människa i helfigur.
• Caféskiss. Studera och skissa människor och miljöer.

TVÅ MÅLNINGAR
• Självporträtt. Måla av dig själv. Låt inte självkritiken ta 
över för mycket bara..
• Fri bild. Måla din egen bild med valfritt motiv.

Arbetsproverna mailas till: sorangens.folkhogskola@rjl.se



Bra att veta
Terminsstart för nästa läsår är måndag 21 augusti.
Om du har frågor kring internatboende eller avgifter, 
kontakta expeditionen:
Telefon: 0380-55 35 05
E-mail: sorangens.folkhogskola@rjl.se

För mer information om Sörängens Folkhögskola:
http://www.rjl.se/Sorangensfolkhogskola/Om-skolan/

Följ Sörängens folkhögskola på Facebook. 
http://www.facebook.com/sorangen 

Länk till skolans hemsida:
http://www.rjl.se/Sorangensfolkhogskola/Om-skolan/Bloggar/
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