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Informasjonsteknologi og 
medieproduksjon

Bleiker vgs
Røyken vgs



Hvorfor velge informasjonsteknologi og 
medieproduksjon?

Du lærer å jobbe 
selvstendig og ta 

egne valg

Du lærer å 
gjennomføre 

egne prosjekter

Du får kunnskap 
om 

medieproduksjon

Du lærer generell 
IT teknologi

Du får jobbe med 
programmering

Du blir klar for 
arbeidslivet i 
løpet av 2 år



Hvem kan velge vg1 informasjonsteknologi og 
medieproduksjon?

Alle, men det er en fordel om du har en eller 
flere av følgende egenskaper:

• Nysgjerrig på IT teknologi
• Kreativ 

• Interessert i visuelle uttrykksformer. 
• Nøyaktig

• Interessert i PC
• Kan eller ønsker å lære programmering



Du lærer:

• idéutvikling og kreativ problemløsning
• IKT teknologi og nettverk
• IT-sikkerhet 
• Programmering
• Innholdsformidling og historiefortelling
• Foto, film og grafisk design
• Yrkeserfaring i form av utplassering i 

bedrift



Du kan bli:

IT-utvikler 
IT-driftstekniker

Mediedesigner 
Medietekniker
Medieprodusent



Hvorfor velge Bleiker eller Røyken ?

• Vi jobber praktisk og yrkesretta.
• Du får opplæring i bransjefaglige verktøy og arbeidsmetoder, og kan 

bli utplassert i bedrift. Lærerne følger elevene tett både faglig og sosialt. Vi 
kan tilby:

‒ Lydstudio og regi-rom
‒ Flerkamera- og streamingutstyr
‒ Frontendutvikling, nettverk og serverdrift
‒ Web-design og web-drift
‒ Utlån av teknisk utstyr
‒ Opplæring i Adobe
‒ Faglærere med bransjeerfaring



Oppbygning og gjennomføring

• Du går i normalt 2 år på skole + 2 år i lære.

• På Vg1 har du fellesfag (matematikk, naturfag, 
engelsk og kroppsøving) og felles programfag.

• På Vg2 velger du fordypning (programområde) 
innen medieproduksjon eller 
informasjonsteknologi.

• På både Vg1 og Vg2 har du yrkesfaglig 
fordypning, der du får teste ut ulike lærefag og 
læresituasjoner i praksis.

• Både i Vg1 og Vg2 har du 35 timer opplæring 
med både fellesfag og programfag per uke.



Veien videre
• På våren i vg1 bestemmer du deg for programområde på Vg2.

‒ Informasjonsteknologi
‒ Medieproduksjon

• Vi anbefaler fagbrev etter vg2, to år skole, så søke lærlingeplass og arbeide 2 år som 
lærling i en bedrift.

‒ Les om hvordan du søker læreplass

• Med fagbrev kan du velge mange veier om du velger videre utdannelse, for eksempel:
‒ høyere yrkesfaglig opplæring (fagskole).
‒ Y-veien til Bachelor 

• Du kan også ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 eller etter 
oppnådd yrkeskompetanse

‒ Med studiekompetanse har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet.

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larling-og-larekandidat/hvordan-soke-lareplass/
https://fagskolene.no/


Slik søker du:

Du søker opptak gjennom www.vigo.no.

Søknadsfristen er 1. mars hvert år (1. februar for 
fortrinnsrett/individuell vurdering).

Du må søke opptak hvert år.

http://www.vigo.no/


Velkommen til oss!

Les mer og se hvilke programfag 
vår skole tilbyr på vilbli.no

Sjekk også ut læreplaner i IKMP.

https://www.vilbli.no/nb/nb/viken/fylkes-skole-og-laerebedriftsoversikt/f/30
https://www.udir.no/lk20/ikm01-01

