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GameDev r' Nationell spelutbildning
Är Du intresserad av spelindustrin och vill samtidigt läsa ett högskoleförberedande program?
Den digitala spelindustrin är en global näring i stark tillväxt som omsätter miljarder. Boden har
på kort tid byggt upp en uppmärksammad eftergymnasial utbildningsmiljö med sin satsning på
Boden Gamecamp ute på Boden Business Park. Därför kan nu också Björknäsgymnasiet erbjuda
särskild variant estetiskt program med inriktning mot spelutveckling - gome development.
Utbildningen sker i nära samarbete med Boden Gamecamp och har nationellt intag.

Högskoleförberedande

Ambitionen med utbildningen år att skapa en attraktiv och
relevant utbildning som attraherar både tjejer och killar.
Förutom att ge dig möjligheten till fortsatta studier på
högskola och yrkeshögskola kan du även bygga upp förståelse och kontakter med näringslivet.
Du kommer att få prova på olika roller inom spelutveckling för att senare under gymnasietiden ha möjlighet att
specialisera dig inom något intresseområde. Områdena vi
ser är i första hand programmering, grafik, ljud och berättande. Det första året kommer alla elever läsa samma
kurser. Under andra året väljer du inriktning att fördjupa
dig inom. Det tredje året blir att vara del i ett spelföretag
där man förutom att skapa spel även får lära sig de entreprenöriella förutsättningarna som råder kring spelvärlden.
Möjligheten till tät samverka med YH-utbildningar och
spelföretag för med sig en kvalitativ och modern utbildning
där verksamheterna kan samnyttja olika resurser.

Framtiden
Fortsättningen efter den gymnasiala utbildningen kan
gå åt flera håll. I Boden finns olika YH utbildningar som
ndiespelutveckling, Webbhandel och Mjukvarutestare.
Här finns även ett antal företag som är intresserade av
unga talanger. I Kalix finns YH utbildningar riktade mot
filmindustrin där bland annat Filmpool Nord är aktiv. I
Skellefteå har Luleå Tekniska Universitet sin spelutvecklar-

Boden Gamecamp
Här utbildas morgondagens digitala kreatörer. Hit söker sig
talangerfrån Sverige och hela världen för utbildning med
goda förutsättningar till en karriär i en digital framtidsbransch. Boden Gamecamp är en intergrerad del av Bodens
Business Park i Sävast strax söder om Boden.
Boden Gamecamp är ett samarbete mellan Sunderby
folkhögskola (huvudman), Changemaker Educations och
Boden Business Park. Här studerar för nuvarande ca 150
elever i moderna och optimalt anpassade lokaler invigda
i februari 2020. Elever som söker från andra kommuner
garanteras boende med ansvarig kontaktperson som säkerstä ler elevernas boendemiljö.
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Kotaktuppgifter
Thomas Nilsson / Programsamordnare, Björknãsgymnasiet
thomas.j.nilsson@boden .se I 07 0 -620 17 01
Emil Sandberg / Affärsutvecklare, Boden Gamecamp
emil(òbodenbusinesspark.se / 070-28O 40 92
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utbildning på högskolenivå.
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