Till Dig som sökt Waldorfgymnasiet i Umeå
Du kommer att få göra obligatoriskt antagningsprov som består av ett inlämningsprov
samt ett färdighetsprov på plats i skolan.
Färdighetsprovet är utformat så att du kommer att följa undervisningen en dag på
skolan och får där arbeta tillsammans med andra elever i grupp. Vad som bedöms är
engagemang och samarbetsförmåga samt initiativförmåga i det estetiska arbetssättet.
Inlämningsuppgiften består av att du genom en bild, musik eller annat estetiskt
uttrycksmedel illusterar Wolfgang von Goethes text nedan. Du är fri att uttrycka bilden
utifrån din egen tolkning av texten.

Älvakungen
Vem rider så sent i stormens dån?
En fader det är med sin späde son.
Och gossen har det så gott på hans arm,
den känns så fast, och hans famn är varm.
Min son, varför döljer du rädd din syn?
Älvkungen, far, där vid skogens bryn,
älvkungen med krona och släp väl du ser?
Ett töcken, min son, och intet mer!
”Du väna barn, kom, följ mig åt!
Av mig får du lära mång lek och låt.
Av brokiga blommor står stranden full,
Min moder skall klä dig i skrudar av gull.”
Min far, min far, du hör väl ändå,
vad älvakungen lovar mig få?
Var lugn, var lugn min älskade pilt!
I vissna löven susar det milt.
”Kom fagra gosse, kom följ mig blott!
Mina döttrar värda dig ömt och gott.
Mina döttrar, de svinga i ring var natt
och vagga och söva dig in, min skatt”
Min far, min far, du ser då väl nog
älvkungens döttrar i dyster skog?
Min son, min son, nu ser jag det gott:
de gamla pilar skymta så grått.
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”Din fägring mig lockar, jag har dig så kär,
jag tar dig med våld, om ej villig du är.”
Min far, min far, han hårt i mig tar,
älvkungen gjort mig så illa, far!
Sin häst han rysande sporrar i hast
och håller det kvidande barnet fast.
Sin gård omsider når han med nöd.
Då log i hans armar gossen död.
Johan Wolfgang von Goethe

Inlämningsprovet skall vara oss tillhanda senast vecka 13 och färdighetsprovet bokar du
med Maria telefon 070 595 00 93
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