E-sportsgymnasiets
Välj nationellt program på
Ebersteinska gymnasiet via
www.gymnasiestudera.se

Ansök till vår esportsutbildning via
www.gymnasiestudera.se

Urval 1: svar om du gått
vidare får du brev från
Ebersteinska gymnasiet.

Urval 2: Om, du gått vidare
får du svar via e-post.
Fördjupad uttagning sker.

Urval 3: Om, du gått vidare
kontaktas du av vår esportscoach ang inspelning
via e-post.

Urval 4: Om, du gått vidare
får du svar via e-post.
Personlig intervju med vår
rektor och e-sportslärare.

uttagningsprocess

För att komma med i uttagningen till E-sportsgymnasiet måste du söka ett av
de nationella program som Ebersteinska gymnasiet erbjuder via
Gymnasiestudera.se (med fördel första till tredjehandsval), dessutom måste
du ha fyllt i ett separat ansökningsformulär som också finns på
Gymnasiestudera.se → Information → Blanketter och formulär (eller klicka
här). Ansökningsformuläret måste vara inskickat SENAST den 15 februari. Vi
tar inte emot ansökningar efter den 15 februari och vi tar inte emot
ansökningar under omvalsperioden.
Efter den 15 februari går vi igenom ansökningarna och gör ett första urval
baserat på behörighet och meriter inom vald e-sport. När första urvalet är
klart skickas ett brev hem från oss på Ebersteinska (samma brev kommer
även som e-post till den e-postadress du angivit i ansökningsformuläret).
Efter att brevet har kommit hem till dig kommer all kommunikation ske via epost, vilket gör att det är viktigt för dig att kontinuerligt kontrollera din epost. Även om ett datum passerat och du inte fått någon e-post ber vi dig
hålla koll några dagar efter, då det kan uppstå förseningar på grund av
sjukdom eller liknande.
I brevet och e-posten ombeds du fylla i ett andra ansökningsformulär med
fler detaljerade frågor. Det finns även ett sista datum för när detta ska vara
gjort, vilket kommer stå i brevet/e-posten. Här sker andra urvalet, vilken vår
e-sportscoach står för. Det andra urvalet baseras helt på hur du svarat på
frågorna och merit inom vald e-sport. Går du vidare från andra urvalet
kontaktas du av vår e-sportscoach via mail med instruktioner kring fortsatt
deltagande.
Går du vidare från andra urvalet kommer du bli ombedd att göra en
inspelning av dig själv när du spelar och som skickas till vår e-sportscoach.
Det tredje urvalet baseras helt på din spelskicklighet och den talang du
uppvisar. Ebersteinska får en topp 20-rankning av e-sportscoachen och dessa
topp 20 kallas till skolan för intervju.
Går du vidare från tredje urvalet kommer du att kallas till en intervju på
Ebersteinska gymnasiet där du träffar E-sportsgymnasiets rektor, Kriztina
Lövgren, samt E-sportsgymnasiets samordnare, Mattias Jacobsen. Vi
fokuserar här på skolan och hur den fungerar tillsammans med din e-sport
och andra aktiviteter som du gör under din fritid. Efter att alla intervjuer är
genomförda sker det fjärde och sista urvalet där den akademiska aspekten
vägs samman med din spelskicklighet och talang. 12 elever får ett besked om
preliminär uttagning till E-sportsgymnasiet med förutsättning att de blir
antagna till ett av Ebersteinska gymnasiets nationella program.

Använd den här länken när du fyller i din ansökan vår e-sportsutbidlning:
https://goo.gl/jAausU
Glöm inte att du samtidigt måste söka till ett nationellt program på
Ebersteinska gymnasiet.
Välkommen med din ansökan!

