Glemmen videregående skole
IM – informasjonsteknologi og medieproduksjon

INFORMASJONSTEKNOLOGI
OG MEDIEPRODUKSJON

# Kreative Fag på Glemmen
# Programmering og e-spill
# Streaming
# Kreativ skolehverdag
# Film, lyd, bilde
og grafisk design
# Historiefortelling

IM GIR DEG ET INNBLIKK I EN VERDEN
MED TEKNOLOGI OG MEDIEFAG I SENTRUM!
Er du en av dem som driver med e-sport?

Velger du IM går du to år på skolen og

Lurer du på hva slags teknologi som

fortsetter to år som lærling ute hos en av

ligger bak spillene? Er du nysgjerrig på
hvordan vi skaper medieprodukter på
forskjellige plattformer? Er du opptatt

bedriftene vi samarbeider med. Du lærer
grunnleggende kommunikasjon, teknologiforståelse, design, programmering, bruk av
digitale verktøy og ny teknologi. På Vg2 velger

av hvordan digitalisering preger

du enten Informasjonsteknologi eller Medie-

hverdagen vår? Da er den nye IKT/medie-

produksjon, begge på Glemmen Vgs. Etter Vg2

produksjonslinja på Glemmen for deg!

Informasjonsteknologi kan du gå ut i lære som
IT-driftstekniker eller IT-utvikler, mens Vg2
Medieproduksjon kan du gå ut i lære som
innholdsprodusent, mediedesigner eller
medietekniker.
På IM vil du jobbe både selvstendig og i
grupper. Teamarbeid er viktig for å løse
oppgaver i fellesskap. Vi jobber med realistiske
oppgaver og får praktiske oppdrag i den
virkelige verden. Tidligere elever fra
Glemmen har i dag nøkkelroller i en rekke
mediebedrifter landet rundt. Utdanningen på
IM gir deg en viktig kompetanse for framtiden

På IM jobber vi med IT-sikkerhet,
programmering, nettverksbygging, skyløsninger, webutvikling, podkast, film og
grafiske produksjoner. Praktisk arbeid med
virkelighetsnære oppgaver gir deg en bred
faglig innsikt.

UTDANNINGSRETNINGER PÅ IM:
• Vg1 Informasjonsteknologi og
medieproduksjon
• Vg2 Medieproduksjon
• Vg2 Informasjonsteknologi

På IM får elevene tilgang til fotostudio, lyd-

• Fagbrev/Vg3 Påbygg

studio og film- og TV-studio. Du vil lære
Adobe CC og lydprogrammer som Protools
og Audition. Vi har et stort utvalg av

Velg Informasjonsteknologi og medie-

samplebiblioteker og software-synthesizere

produksjon og jobb kreativt og praktisk med

som kan brukes til musikkproduksjon.

ny teknologi og mediefag!

