Glemmen videregående skole
FBIE – frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

INTERIØR, EKSPONERING
OG PROFILERINGSDESIGN

# Kreative Fag på Glemmen
# Design og visuelle uttrykk
# Fra idè til ferdig produkt
# Digital kompetanse
# Interiør og
eksponeringsdesign
# Kommunikasjon og
kundebehandling

FBIE - for deg som ønsker å jobbe med
kreative fag og design innen interiør,
eksponering- og profileringsdesign
Ønsker du å jobbe med kreativ design

Opplæringen foregår i et virkelighetsnært miljø,

innenfor interiør, utstilling og profilering

og mye av undervisningen foregår i egne

– da er utdanningsprogrammet FBIE det
rette for deg!

verksteder. Du kan få utplassering i bedrift eller
starte egen ungdomsbedrift i samarbeid med
Ungt Entreprenørskap.
FBIE er for deg som liker å jobbe med
interiør, styling, utstilling, profilering, trender og
markedsføring. Du vil få innsikt og kunnskap om
faga, slik at du blir godt faglig forberedt til du
skal ut i lære eller velge annen fagutdannelse.
Du kan også velge å la FBIE bli en praktiskestetisk vei til studiekompetanse. Da tar du
påbygg det siste året og fordyper deg i
Entreprenørskap og Bedriftsutvikling.

FBIE utvikler skaperglede!

FBIE på Glemmen:

På Glemmen fordyper du deg på Vg1 i interiør

• Vg1:

eksponeringsdesign

og eksponeringsdesign og i Vg2 i Interiør og
eksponeringsdesign.

Frisør, blomster, interiør og

• Vg2: Interiør og utstillingsdesign
• Vg3: Opplæring i bedrift (lærling) eller
Vg3 Påbygg

På FBIE begynner du tidlig med å fordype deg i
fagområdene. Du vil bruke dine estetiske evner
i skoledagen og jobber fra idè til ferdig
produkt. Vi jobber med ulike typer materialer

Du trenger ingen forkunnskaper for å starte på

både praktisk og digitalt. 3D-printer og PC er

FBIE. Alt læres i løpet av de to åra du går hos

gode arbeidsverktøy sammen med tekstil,

oss. Den eneste forutsetningen er at du liker å

papir og modeller. Du får kompetanse og

jobbe med kreative fag og liker å jobbe praktisk

kreative ferdigheter innenfor ulike materialer,

og digitalt. Velger du FBIE skaper du et godt

teknikker, design og visuelle uttrykk,

grunnlag for kreative yrker, og du blir en del av et

komposisjon, digitale verktøy, trender og

stort faglig nettverk som hjelper deg på veien til

kundekontakt.

målet!

