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MEDIER OG KOMMUNIKASJON
Nesbru videregående skole

MEDIER OG KOMMUNIKASJON
PÅ NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE
Fra og med høsten 2016 blir Medier og
kommunikasjon (MK) et studieforberedende program. Vi har lange tradisjoner med MK og har bygget opp et
allsidig fagmiljø. Skolen har også spesialrom for medieproduksjon og en
variert utstyrspark. Velger du nye MK
på Nesbru får du derfor et kvalitativt
og spennende tilbud på flere måter.
Det nye studieprogrammet vil ha 10
timer mediefag fast både på vg1, vg2
og vg3. I tillegg vil man kunne velge
ytterligere inntil 5 timer på vg2 og
inntil 10 timer på vg3 med fordypning i
ulike 5-timers mediefag. MK kan også
kombineres med andre programfag
til valg i den nye modellen. Elevene
velger slik selv hvor mye mediefag
man ønsker utover de 10 obligatoriske
timene på vg2 og vg3.

Felles programfag på
MEDIER OG KOMMUNIKASJON
Mediesamfunn vg1
Mediesamfunn vg2
Mediesamfunn vg3
Medieuttrykk vg1
Medieuttrykk vg2
Medieuttrykk vg3
Felles programfag er obligatoriske for alle som
går på MK. De valgfrie programfagene kan
fylles med MK-fag eller fag fra skolens øvrige
tilbud av programfag.
Mulige valgfrie programfag på
MEDIER OG KOMMUNIKASJON
Tekst
Lyddesign
Bilde
Grafisk design
Nye medier
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Læreplanene i programfag på Medier og kommunikasjon foreligger så langt kun som utkast.
Både fagenes titler og læreplanmål kan derfor
komme til å bli endret i de endelige versjonene.

Fag og timeoversikt for MEDIER OG KOMMUNIKASJON:
PROGRAMFAG

VG1

VG2

VG3

Mediesamfunnet

5

5

5

Medieuttrykk

5

5

5

5

10

4

6

Valgfrie programfag

(5)*

FELLESFAG
Norsk

4

Engelsk

5

Fremmedspråk

4

Naturfag

5

Matematikk (T eller P)

5

4

(5)*

3

Samfunnsfag

3

Geografi

2

Historie

2

Religion og etikk

4
3

Kroppsøving

2

2

2

TOTALT

35

35

35

*) Elever som ikke har
hatt fremmedspråk
utover engelsk på
ungdomskolen, må ta
5 timer fremmedspråk
på vg3. Ved Nesbru er
tilbudet til denne gruppen elever i øyeblikket
spansk.
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Øvrige valgfrie programfag som tilbys på
NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologi
Fysikk
Kjemi
Informasjonsteknologi
Teknologi og forskningslære
Matematikk R- realfaglig
Matematikk S- samfunnsfaglig
Breddeidrett
Spansk
Historie og filosofi
Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk
Markedsføring og ledelse
Samfunnsøkonomi
Økonomi og ledelse
Økonomistyring
Sosiologi og sosialantropologi
Politikk og menneskerettigheter
Psykologi
Rettslære
Visuelle kunstfag

Hvilke av de valgfrie programfagene som til enhver tid tilbys, avhenger av elevenes valg. Timeplanmessige forhold vil kunne være avgjørende
for hvilke programfag det er mulig
å kombinere.
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