Glemmen videregående skole
HDP – håndverk, design og produktutvikling

HÅNDVERK, DESIGN
OG PRODUKTUTVIKLING

# Kreative Fag på Glemmen
# Designprosessen
# Bærekraftig design og
produktutvikling
# Fra idè til ferdig produkt
# Håndverksteknikker
# Design og
tekstilhåndverk

Håndverk, design og produktutvikling
- et unikt og skreddersydd utdanningsløp!
Drømmer du om å utdanne deg innen

Som eneste skole i vår region, tilbyr Glemmen

design, håndverk, mote, klær eller

vgs Vg1 HDP og Vg2 Søm og Tekstilhåndverk.

kostyme? HDP gir deg et unikt og
skreddersydd utdanningstilbud som
gjør drøm til virkelighet.
HDP passer for deg som liker å være kreativ,
tenke nyskapende, jobbe praktisk og samtidig
ønsker studiekompetanse.

Etter Vg2 kan du gå ut i lære i et av de 12 ulike
faga som f.eks: Kjole og draktsyer, Kostymesyer
og Bunadtilvirker. Du kan også etter Vg1 gå
videre innen mange andre ulike håndverksfag
som gull- eller sølvsmed, møbelsnekker eller
smed.
HDP kan bli en praktiskestetisk vei til studiekompetanse ved å ta påbygg det siste året
med fordypning i Entreprenørskap og Bedriftsutvikling. Her lærer du å starte egen bedrift
samtidig som du kan søke deg videre på
fagskoler, høgskoler eller universiteter.

HDP på Glemmen:
• Vg1:

Håndverk, Design og Produktutvikling

• Vg2: Søm og Tekstilhåndverk
• Vg3: Svennebrev eller Vg3 Påbygg

Det legges vekt på å jobbe med idéskisser,

Velger du HDP på Glemmen kan det være

arbeidstegninger, presentasjonstegninger,

starten på en kreativ yrkeskarriere. Med Vg2

dataprogrammer, stilhistorie og ulike

Søm og Tekstil kan drømmen om å jobbe i

håndverksteknikker med vekt på søm av klær

teater, opera eller produktutvikling være

og kostyme. Du vil også få erfaring med

starten på ditt kreative utdanningsløp og

redesign og reparasjon av klær. Kunnskap om

arbeidsliv.

bærekraftig design og produktutvikling står
sentralt. Dette er et fagområde hvor

Følg oss på sosiale medier

utholdenhet og nøyaktighet er viktig.

#handverkdesign_glemmen

