MEDIER OG
KOMMUNIKASJON
studieforberedende

Medier og kommunikasjon
er et studieforberedende
program.
Her vil du få praktisk og teoretisk
erfaring med og undervisning i ulike
områder innenfor mediefag: fotografi,
grafisk design, film, lyd, interaktiv
design, blogging, sosiale medier,
påvirkning ... Etter tre år hos oss vil du
være godt rustet til videre studier,
enten du ønsker å fortsette med medie
fag eller alt det andre du kan studere
med generell studiekompetanse.

hcm

FAG- OG TIMEFORDELING

Få orden på livet ditt,
start med øreproppene!
easybuds™

FAG

G R A F I S K

P R O F I L

VG1

VG2

VG3

Totalt

Mediesamfunnet

5t

5t

5t

15 t

Medieuttrykk

5t

5t

5t

15 t

5t

10 t

15 t

15 t

20 t

45 t

3t

3t

6t

14 t

Valgfritt programfag
F O R

G R E N S E R

O P P G A V E N

Sum programfag
Religion og etikk

Oversikt over “Gå avstand”
INNFOGRAFISK

Målet som er satt av
bruker/samfunn av
venner.

Antall skritt gått til nå

Hvor du ligger an i
forhold til vennene.
Antall skritt rangering.

Antall skritt som gjennstår.
Rask oversikt.

Se om du har nådd det
ukentlige gjennomsnittlig
målet. Haket av er
grensen nådd.

Rask oversikt over
hvordan vennene dine
ligger an. Antall skritt
rangeres etter størst bilde.

I en app som denne skal informasjonen raskest mulig bli oppfattet av brukeren. Det er gjort
her ved bruk av infografiske elementer som kurver og diagrammer.

Et lite utvalg elevarbeider.
Vi er stolte av det våre elever får til.

10 t

Norsk

4t

Naturfag

5t

Engelsk

5t

Fremmedspråk

4t

4t

5t
5t
4t

8t

Samfunnsfag

3t

3t

Geografi

2t

Historie

2t

4t

6t

2t

2t

6t

Kroppsøving

2t

Matte 1P/1T

5t

Matte 2P/S1/R1
Totalt omfang

2t

5t
3t

35 t

35 t

3t
35 t

105 t

MK-LAND
I «MK-land» kan elevene boltre seg
med nytt og profesjonelt lyd-, lys- og
bildeutstyr. Her har vi blant annet
fotostudio, lydstudio og rediger
ingsrom. I blackbox gjennomfører vi
flerkameraproduksjoner, blant annet
av Ullernrevyen. Samarbeid med Oslo
Cancer Cluster og andre bedrifter gir
elever reell erfaring gjennom ulike
oppdrag.
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BLI EN DEL
AV DETTE!
Se mer på ullern.vgs.no.
Søk Ullern videregående skole.
lik oss!

