Glemmen videregående skole
MK - medier og kommunikasjon

MEDIER OG
KOMMUNIKASJON

# Kreative Fag på Glemmen
# Studiekompetanse
# Kreativ skoledag
# Film, lyd, tekst, bilde,
og grafisk design
# Budskap, virkemidler,
uttrykk og layout
# Mediepåvirkning

MK er en kreativ utdanning for skapere!
Medier og kommunikasjon er en treårig

På Medier og kommunikasjon vil du jobbe med

utdanning med studiekompetanse.

virkelighetsnære oppgaver, ofte sammen med

Kommunikasjon, kreativitet og
samarbeid gir deg nøkkelkompetanse
for fremtiden uansett karrierevalg.

bedrifter eller kulturinstitusjoner. Alle våre
elever får tilgang til “Adobe CC” og topp utstyr
for produksjon av medieprodukter. Du vil lære
om grafisk design, lydproduksjon, webutvikling,

Ved å jobbe kreativt, kritisk, løsnings-

foto, film og TV/live-produksjon. På MK får du

orientert og i samarbeid med andre,

låne lydstudio, TV-studio med fjernstyrte

åpnes nye muligheter!

kameraer og et moderne fotostudio.

I programfaga vil du:
• Fordype deg innen tekst, lyd, foto, film, web
og grafisk design
• Skape egne uttrykk og bli kjent med kreative
prosesser
• Utforme budskap, uttrykk og layout, ved å
bruke form, farge, lys og lyd som virkemidler
• Jobbe med oppdragsgivere utenfor skolen
• Opparbeide god digital kompetanse og bruke
“Adobe CC” som en profesjonell
• Produsere TV/live produksjoner
• Få kunnskap om mediepåvirkning,

Snap. Insta. TikTok. Kjente apper der

mediehistorie og journalistikk

virkelighet møter drømmer. På Medier og
kommunikasjon lærer du hvordan disse og
andre medier virker, hvilke egenskaper de har

Du trenger ingen forkunnskaper for å starte på

og hvilke fallgruver vi må unngå.

MK! Alt læres i løpet av de tre åra du går hos
oss, den eneste forutsetningen er at du liker å

På MK lærer du om kildekritikk, dramaturgi-

jobbe med kreative fag og at du er interessert

modeller og hvordan god design gir god

i fellesfagene. Når du velger MK skaper du et

kommunikasjon. Fortellerteknikker innen

godt grunnlag for videre karriere.

tekst, lyd og bilde er perfekt for deg som

Kommunikasjon, kreativitet og samarbeid er

ønsker å bli journalist, tekstforfatter, innholds-

viktige egenskaper for å lykkes uansett yrkes-

produsent, web-, interaksjons- eller spill-

valg. Det får du på Medier og kommunikasjon

designer, lydtekniker, lyd- eller filmprodusent

på Glemmen - vi lover deg en kreativ og

eller det du måtte ønske å studere etter vgs.

annerledes vei til ditt drømmeyrke!

