
KUNST, DESIGN KUNST, DESIGN 
OG ARKITEKTUROG ARKITEKTUR

Glemmen videregående skole

KDA – kunst, design og arkitektur

# Kreative Fag på Glemmen
# Studiekompetanse
# Fordypning i realfag
# Kreativ skoledag

# Kreative prosesser og 
    digital kompetanse
# Designe, tegne, male



Er du interessert i kunst, design og 

arkitektur og ønsker generell eller 

spesiell studiekompetanse?  

Da er KDA-linja for deg!

Kunst kan forandre menneskers måte å tenke 

på. Design og arkitektur omgir oss i hverdagen, 

og du kan gjøre en forskjell med dine valg og 

ditt uttrykk. I programfaga får du anledning til å 

prøve ut og jobbe med dette! I våre verksteder 

på kreative fag jobber du med virkelighetsnære 

oppgaver og får god oppfølging og veiledning 

fram til ditt ferdige produkt.  På den måten blir 

du rustet for opptaksprøver og høyere 

utdanning innen kunst- og designfag. 

Kombinasjonen av praktiske og teoretiske fag 

gir deg tre sosiale og begivenhetsrike år på 

Glemmen vgs. Etter fullført KDA står mange 

studier åpne for deg. KDA er et særlig godt 

utgangspunkt for videre utdanning innenfor 

kreative yrker som arkitekt, designer, 3D og 

spilldesign, kunst og ingeniør, men du er 

kvalifisert for alle utdanninger som krever 

generell studiekompetanse.  

På KDA får du arbeide med idéutvikling ved 

hjelp av digitale verktøy og tradisjonelle 

teknikker. Du utvikler dine kunstneriske evner 

gjennom å eksperimentere med ulike uttrykks-

former. Ved å velge fordypning i realfag får du 

spesiell studiekompetanse, som blant annet 

kreves for opptak til arkitektstudiet på NTNU.

KDA gir deg tre ting på en gang: KDA gir deg tre ting på en gang: 
Studiekompetanse, kreative fag og en variert Studiekompetanse, kreative fag og en variert 
og spennende skolehverdag!  og spennende skolehverdag!  

• Fordype deg innen design, arkitektur, kunst og 

   visuelle virkemidler 

 • Skape egne uttrykk og bli kjent med kreative 

   prosesser, materialer og teknikker, blant annet 

   gjennom tegning, maling, foto og digital 

   arbeid 

 • Lære å designe og bygge modeller i 2D og 3D, 

   jobbe med FormZ og Adobe-pakka 

 • Jobbe på MAC og med pensel, med design-

   oppdrag, egne kunstuttrykk, arkitektur, 

   grafisk design, besøke gallerier og utstillinger

I programfaga vil du:I programfaga vil du:

Du trenger ikke forkunnskaper for å starte på 

KDA! Alt læres i løpet av de tre åra du går hos 

oss, så den eneste forutsetningen er at du liker 

å jobbe med kreative fag og at du er interessert 

i fellesfagene.  

   

Når du velger KDA skaper du et godt grunnlag 

for videre karriere! Vi lover deg en kreativ og 

annerledes vei til ditt drømmeyrke!


