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Da jeg vokste opp på åttitallet, gikk jeg på en litt kjedelig skole. Dagene  
var ganske like, og det fantes ikke noe tilbud utover undervisningen i  
klasse rommet. Nå jobber jeg på en morsom skole hvor det skjer mye, hvor det 
er lett å treffe nye folk, og hvor det er såpass romslig at man kan være seg 
selv. Det siste syns jeg er en viktig verdi. Og det syns elevene på skolen også! 

Edvard Munch videregående skole er den tredje største skolen i Oslo. Store 
skoler kan tilby mange fag og kan lettere skape et mangfoldig miljø. Vi rekrut
terer fra omtrent 50 ungdomsskoler, så sjansen for å møte noen du ikke 
har sett før, er relativt stor. Med dette utgangspunktet er det også lettere  
å nullstille seg fra ungdomsskolen. Noen ganger kan det være fint.

Skolen ble etablert i 2015 og høytidelig åpnet av HKH Dronning Sonja. I  
åpnings talen understreket Dronningen det særegne med skolens profil:  
Vi har tyngde innen estetiske fag (musikk, dans, kunst, design og hånd
verk), men tilbyr også studiespesialisering. Studiespesialiering er nå 
godt etablert og har blant annet en sterk satsing innen teknologi. 
Skolen har også et nært samarbeid med bransje, organisasjoner og ulike 
universiteter.

Skolens elever har høye ambisjoner. Det tar vi på alvor. Derfor gjør vi vårt  
ytterste for å skape gode omgivelser for læring, finne de beste lærerne og 
skape en kultur hvor vi heier på hverandre. Besøk oss gjerne, så ser du hvem 
vi er, og hva vi gjør. Velkommen!

Stein Kristian Dillevig
Rektor

SKOLEN BLIR  
HVA VI GJØR DEN TIL.

STEIN KRISTIAN DILLE VIG ,  
REK TOR

//

HAR ORDET
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Skolen har et bredt fagtilbud innen
for realfag og språk, samfunnsfag 
og økonomi. Vi tilbyr programfag 
som psykologi, rettslære, sosiologi, 
politikk og menneskerettigheter – og 
flere økonomifag. I realfag satser vi 
blant annet på programmering og 
robotteknologi og tilbyr program
fagene ingeniørteknologi og musikk
teknologi  i samarbeid med NTNU og 
UiO. Du har også mulighet til å velge 
enkelte kreative fag fra Musikk, dans, 
drama eller Kunst, design og arkitek
tur i tillegg til fagene på studie
spesialisering. Mange velger også 
breddeidrett. 

FAGLIG KOMPETANSE OG
VARIERT UNDERVISNING
Lærerne på Studiespesialiering er
engasjerte og har høy faglig
kompetanse. De følger elevene tett 
og er opptatt av å skape et lærings
miljø preget av samarbeid der 
elevene støtter hverandre og jobber 

sammen i firergrupper. De jobber 
aktivt for å gjøre undervisningen  
rele vant og variert – blant annet ved 
å bruke tilbud og aktiviteter i byen  
og nærmiljøet.

MUNCHTID
Munchtid er et frivillig veilednings
tilbud med lærere til stede. Elevene
velger selv hvilket fag de ønsker

å jobbe med, og om de vil jobbe
alene eller i gruppe. Munchtiden er 
populær blant elevene fordi den gir 
mulighet for faglig fordypning,  
trening i selvstendig arbeid og fleksi
bilitet i timeplanen og avspasering.

GODT MILJØ 
Skolen er kjent for godt elevmiljø og 
jobber aktivt for å skape et inkluder
ende miljø der du kan være deg selv. 
Du blir også kjent med elever fra  
andre utdanningsprogram gjennom 
fag som går på tvers, midttime
aktiviteter og revy.

TURER OG  
INTERNASJONALISERING
Skolen gjennomfører en «bli kjent»
tur for Vg1klassene om høsten. I 
fremmedspråk på Vg2 kan du søke 
om å være med i utvekslingsprogram 
hvor du reiser én måned til utlandet 
for å gå på skole. I Vg3 reiser også 
elever på noen programfag på  
studieturer til ulike steder i Europa.

STUDIE
SPESIALISERING

• BREDT FAGTILBUD INNEN  
 REALFAG OG SAMFUNNSFAG,  
 SPRÅK OG ØKONOMI 

• SATSING PÅ TEKNOLOGI  
 – SPESIELT PROGRAMMERING  
 OG ROBOTTEKNOLOGI 

• MULIGHET FOR Å TA ENKELTE  
 VALGFRIE PROGRAMFAG FRA  
 MUSIKK, DANS OG DRAMA  
 OG KUNST, DESIGN OG   
 ARKITEKTUR 

• ENGASJERTE LÆRERE OG   
 VARIERT UNDERVISNING 

• MUNCHTID – MED MULIGHET  
 FOR FAGLIG FORDYPNING OG  
 AVSPASERING 

• GODT MILJØ, «BLIKJENT» 
 TURER, UTVEKSLING OG   
 STUDIETURER

SOM ELEV PÅ STUDIE
SPESIALISERING, BLIR DU EN  
DEL AV ET SPENNENDE FAG
MILJØ MED HØYT LÆRINGS
TRYKK OG MANGE VALG
MULIGHETER. MÅLET ER AT  
DU SKAL BLI GODT FORBEREDT 
TIL VIDERE STUDIER.
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MUNCHTIDEN ER POPULÆR 
BLANT ELEVENE FORDI  

DEN GIR MULIGHET FOR  
FAGLIG FORDYPNING OG  

AVSPASERING.

//

DU KAN VÆRE DEG SELV 
PÅ SKOLEN VÅR!

HANNAH, VG1

//



JEG GLEDER MEG TIL  
Å TREFFE FOLKA HER,  

HVER DAG!

EMIL ,  VG2

//

KUNST, 
DESIGN OG 

ARKITEKTUR
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På Kunst, design og arkitektur får
du arbeide med idéutvikling ved  
hjelp av et bredt utvalg av verktøy  
og teknikker. I tillegg til de felles
programfagene design og arkitektur
og kunst og visuelle virkemidler kan
du også velge andre programfag
fra Kunst, design og arkitektur eller
andre programområder. Dette gir et 
spennende elev og fagmiljø som våre 
elever setter pris på å være en del av.

LÆRERE MED BRED FAGLIG 
KOMPETANSE
Våre lærere holder seg oppdatert
og vet hva som rører seg innen  
sine fagfelt. Alle er utdannet innen 
kunstfag, arkitektur og produkt
design. Gjennom deres nettverk
får våre elever kontakt med fag
personer fra bransjen. Dette er med 
på å gjøre undervisningen praksisnær
og relevant.

FLOTTE OG
VELUTSTYRTE LOKALER
Skolen har flotte lokaler og utstyr til
både tradisjonelle og digitale teknik
ker. Vi har et velutstyrt modellverk

sted og grafikkverksted – og eget 
fotostudio for portrett og produkt
fotografering med utstyr for storfor
mat print. Vi har også et skaperverk
sted på skolen der du kan jobbe med 
pro sjekter og produkter i 3D – og 
andre prosjekter som krever avansert 
utstyr. Vårt mål er at skolen skal tilby 
det utstyret som trengs for å jobbe 
med ulike materialer og teknikker.

EKSTERNT SAMARBEID
Kunst, design og arkitektur har ut
strakt samarbeid med flere eksterne 

aktører: Munchmuseet, Kulturfest 
Tøyen m.fl. I denne typen samarbeid 
jobber elevene med store og små 
prosjekter med ulike tema. Gjennom 
prosjektarbeid får de en forståelse 
av hvordan det er å jobbe med reelle 
problemstillinger og tidsfrister. 

ULIKE VEIER TIL HØYERE  
UTDANNING
Kunst, design og arkitektur er en 
framtidsrettet utdanning som gir 
studiekompetanse på en spennende 
og variert måte. Du får eksperiment
ert med ulike uttrykksformer og 
utviklet ditt eget kunstneriske uttrykk. 
Det gjør deg rustet for opptaksprøver
og høyere utdanning innen kunst og 
designfag. 

Du kan også velge å fordype deg i 
fag fra andre program områder, for 
eksempel realfag. Gjør du det, kan 
du for eksempel søke deg videre på 
arkitektstudier på NTNU. 

• MULIGHET FOR Å FORDYPE   
 DEG I KREATIVE FAG OG  
 JOBBE MED IDÉUTVIKLING 

• GENERELL STUDIE   
 KOMPETANSE OG MULIGHET  
 FOR Å VELGE REALFAG 

• LÆRERE MED BRANSJE   
 ERFARING OG NETTVERK 

• MODERNE UTSTYR FOR   
 ARBEID MED ULIKE  
 MATERIALER OG TEKNIKKER  
 
• MODELLVERKSTED,   
 GRAFIKKVERKSTED, SKAPER 
 VERKSTED OG FOTOSTUDIO

DETTE ER UTDANNINGS
PROGRAMMET FOR DEG SOM  
VIL UTVIKLE DINE KREATIVE 
EVNER OG SAM TIDIG FÅ  
STUDIE KOMPETANSE.

PÅ KUNST, DESIGN OG  
ARKITEKTUR FÅR DU  
STUDIE KOMPETANSE  

PÅ EN SPENNENDE OG  
VARIERT MÅTE.

//



IKKE BARE ER MUNCH EN KREATIV 
SKOLE, MEN OGSÅ ET STED MED GODT 

ARBEIDSMILJØ OG GODE LÆRERE.

EMILIE SOFIE ,  VG2

//
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KLASSEN ER SOM  
EN STOR FAMILIE!

KE VIN, VG1

//
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Undervisningen er praktisk rettet, og 
du får mye tid i verksteder med topp 
moderne utstyr under veiledning av 
dyktige faglærere som brenner for 
fagene sine. Samarbeid med eksterne  
aktører er en viktig del av undervis
ningen. På Vg2 velger du hvilket fag 
innenfor området du vil fordype deg i. 

ORDINÆRT LØP – 2 ÅR SKOLE,
2 ÅR LÆRETID
På ordinært løp går du på skole i to år 
(Vg1 og Vg2) og i lære i to år. Læretida 
avsluttes med fag eller svenneprøve. 

På Vg2 får du kjennskap til yrket 
gjennom utplassering i bedrift, men 
allerede på Vg1 vil du fordype deg 
innen ett av programområdene.  
 
Vi legger opp til praksisnære løp 
med elevbedrifter, kundeoppdrag og 

samarbeid med profesjonelle utøvere 
i fagene. Vi tar også elevene med på 
studie turer med godt faglig innhold. 
For å få generell studiekompe tanse 
kan du velge å ta et påbyggingsår 
etter Vg2 eller etter læretida.

3ÅRIG LØP MED STUDIE
KOMPETANSE, FORDYPNING 
TEKSTIL
Dette er et unikt tilbud for deg med
interesse for mote, kostyme eller

tekstilhåndverk og som samtidig
ønsker studiekompetanse. Time
planen er spesialtilpasset med 
fellesfag og praktiske programfag 
fordelt over alle tre år. 

I program fagene er det fokus på  
søm og  konstruksjon av klær og 
kostymer, designprosess, fagtegning, 
strikk og andre teknikker. Du lærer 
også å starte egen bedrift i entre
prenørskapsfaget på Vg2. 

Etter tre år på skole kan du velge  
å gå ut i lære og ta svennebrev eller 
fortsette på høyere utdanning.

JULEMARKED MED UNGDOMS
BEDRIFTER
Julemarkedet er blitt et viktig og
populært arrangement. Forut for
julemarkedet etablerer elevene egne
ungdomsbedrifter hvor de jobber
med alt fra produktidé, produksjon,
pris og kalkyle til markedsføring  
og salg. 

Julemarkedet har flere hundre 
besøkende som ønsker å kjøpe elev
produkter av høy kvalitet – fra  
smykker og tekstiler til trearbeid og 
blomsterdekorasjoner.

 
Edvard Munch videregående skole har tilbud 
om tilrettelagt opp læring i design og håndverk. 
Les mer om dette på skolens hjemmeside.

DESIGN OG 
HÅNDVERKSFAG 

• TO PROGRAMOMRÅDER:   
 FRISØR, BLOMSTER   
 DEKORATØR OG INTERIØR   
 OG UTSTILLINGSDESIGN (FBI)  
 ELLER DESIGN OG TRADI   
 SJONSHÅNDVERK (DT)  

• ORDINÆRT LØP MED TO 
 ÅR SKOLE OG TO ÅR LÆRE 

• 3ÅRIG LØP MED STUDIE  
 KOMPETANSE, FORDYPNING  
 TEKSTIL 

• EKSTERNT SAMARBEID OG   
 ENTREPRENØRSKAP SOM   
 TRENER TIL ARBEIDSLIVET 

• EGET JULEMARKE MED  
 ETABLERING AV UNGDOMS  
 BEDRIFTER

FRA 2020 BLIR DESIGN OG 
HÅNDVERK DELT I TO: FRISØR, 
BLOMST OG INTERIØR SAMLES 
I ETT UTDANNINGSPROGRAM, 
MENS TEKSTIL, GULLSMED OG 
TREARBEID SAMLES I ET ANNET. 
PÅ BEGGE UTDANNINGSPRO
GRAMMENE FÅR DU JOBBE MED 
KREATIVE ARBEIDSPROSESSER 
FRA IDÉ TIL FERDIG PRODUKT.
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DET SPILLER INGEN ROLLE  
HVILKEN UTFORDRING DU HAR,  

HER BLIR DU TATT VARE PÅ!

NOR A , VG 2

//
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TO DANSELINJER
Den landsdekkende linjen er åpen
for søkere fra hele landet som ønsker 
fordypning i klassisk ballett, jazzdans 
og moderne dans. Søkere som øn
sker opptak til linjen, bør ha et godt 
grunnlag i minst to av dansestilene. 
Streetdancelinjen er åpen for alle 
søkere fra Oslo, men det er en fordel 
med noe forkunnskaper i streetdance 
og andre dansestiler.

HØYE AMBISJONER OG TRYGT
LÆRINGSMILJØ
Lærerne på danselinjen har høy
kompetanse og lang erfaring. Flere
jobber profesjonelt som dansere og
koreografer. De vet hva som kreves
for å lykkes med dans og jobber tett
med elevene gjennom skoleåret.
Vårt mål er å gi hver elev mulighet
til å utvikle seg maksimalt. Vi er
samtidig opptatt av at høyt 
læringstrykk og ambisjoner ikke skal

stå i veien for et trygt og støttende
læringsmiljø.

TRENING OG INDIVIDUELL
COACHING
Skolen disponerer seks dansesaler
og legger til rette for at elevene
også kan trene på kveldstid. Hver

elev på danselinjen får tilbud om
individuell coaching. Skolen tilbyr
også økt timetall i styrke og 
grunntrening. Vi jobber bevisst med
å etablere en god treningskultur.
I løpet av skoleåret vil elevene
erfare at de får god oppfølging
– og tid og rom til å øve.

ÅRLIG DANSEFORESTILLING 
OG EKSTERNT SAMARBEID
I løpet av året deltar alle elever  
på danselinjene på en stor danse 
forestilling. Skolen har i tillegg en  
rekke interne danseprosjekter og 
samar beider med eksterne aktører 
som Dansens Hus, Bærum kulturhus 
og Den Norske Opera og Ballett.  
Kompani Munch er skolens eget 
dansekompani som jobber med  
større verk av profesjonelle  
koreografer. Opptak skjer gjennom 
audition. 

DANS

• LANDSDEKKENDE LINJE I 
 SCENISK DANS OG OSLO 
 LINJE I STREETDANCE 

• STØTTENDE LÆRINGSMILJØ 
 OG INDIVIDUELL COACHING 

• DANSEPEDAGOGER MED   
 LANG ERFARING OG SOLID   
 KOMPETANSE 

• ÅRLIG DANSEFORESTILLING 
 OG DANSEPROSJEKTER MED 
 DANSENS HUS, BÆRUM 
 KULTURHUS OG DEN NORSKE 
 OPERA OG BALLETT 

• EGEN SAMARBEIDSAVTALE   
 MED JO STRØMGREN  
 KOMPANI 

• EGET DANSEKOMPANI MED  
 OPPTAK GJENNOM AUDITION 

• STUDIEKOMPETANSE ETTER  
 3 ÅR

SKOLEN HAR TO DANSETILBUD
– EN LANDSDEKKENDE LINJE
FOR SCENISK DANS OG ET
UNIKT TILBUD I STREETDANCE
SOM ER FORBEHOLDT SØKERE
FRA OSLO. PÅ DANSELINJENE  
FÅR DU FORDYPE DEG I DANS 
SAMTIDIG SOM DU FÅR 
GENERELL STUDIEKOMPETANSE.

SKOLEN SAMARBEIDER
MED EKSTERNE AKTØRER SOM

JO STRØMGREN KOMPANI, 
DANSENS HUS, BÆRUM  

KULTURHUS OG DEN NORSKE 
OPERA OG BALLETT.

//

DET Å GJØRE NOE DU 
HAR PASSION FOR HVER 

DAG GIR EN EKSTRA  
MOTIVASJON OG SKAPER 

ET STERKT FELLESSKAP.

EGIL MIK AEL ,  VG3

//
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Du får mulighet til å utvikle deg på 
instrumentet ditt, både gjennom  
individuelle timer og samspill med 
andre. Du blir også fulgt opp tett 
av lærere med høy kompetanse og 
stort engasjement – som ofte selv er 
utøvende musikere og komponister.

ØVINGSLOKALER OG
KONSERTSAL
Skolen har over 30 øvingsrom, 
konsert  sal og instrumenter og utstyr
av god kvalitet. Dette gir gode ram
mer for øving, samspill og utvikling. 
Våre musikkelever benytter seg flittig 
av skolens tilbud og muligheter, både 
i og utenfor ordinær skoletid. Musikk
linja arrangerer ukentlige interne  
konserter, i tillegg til to årlige, store 
konserter utenfor skolen. Musikk
elevene øver og jobber så tett sam
men at miljøet blir sammenspleiset  
og inkluderende. 

SAMARBEIDSPARTNERE
Musikklinja samarbeider med 
eksterne aktører som Kringkastings
orkesteret (KORK), OsloFilharmonien, 
Ultimafestivalen, Øyafestivalen og 
musikklinjer på andre skoler. Våre
samarbeidspartnere tilbyr elevene
en mulighet til å utvikle sine ferdig
heter gjennom deltagelse i større

og mindre prosjekter og eksterne
arrangement.

MANGE VALGMULIGHETER
Som elev på musikklinja får du mulig
het til å nå et høyt nivå på hoved
instrumentet ditt gjennom 3 år med 
individuell undervisning og samspill. 
Du kan også velge fag fra andre 
program områder – som realfag eller 
språk. Musikklinja gir generell studie
kompetanse på en spennende og 
variert måte.

FOR DEG SOM VIL NÅ LANGT
Skolen tilbyr to talentprogrammer.
Talentprogrammet i klassisk musikk
er et samarbeid med Barratt Due
musikkinstitutt og har egne opptaks
prøver. Du kan også søke om opptak
i improvED, skolens eget talenttilbud
i improvisasjon. Her får du blant  
annet anledning til å jobbe med
anerkjente jazzmusikere.

LIVE ELEKTRONIKK OG 
MUSIKK TEKNOLOGI
Du kan søke deg inn med live elek
tronikk/laptop som hovedinstrument.
Gjennom programfaget teknologi
og forskningslære får du anledning  
til å fordype deg i musikkteknologi
og samarbeide med studenter på 
NTNU og musikkvitenskapelig institutt 
ved Universitet i Oslo. 

Edvard Munch videregående skole har tilbud 
om tilrettelagt opplæring i musikk. Les mer om 
dette på skolens hjemmeside.

  
MUSIKK

• BREDT MUSIKKTILBUD – OG 
 MULIGHET FOR FORDYPNING 
 I ANDRE FAG 
 
•  SATSING PÅ MUSIKK   
 TEKNOLOGI 

• LÆRERE SOM ER UTØVENDE  
 MUSIKERE OG KOMPONISTER 

• FLOTTE ØVINGSROM OG   
 MODERNE UTSTYR  
 – OG EGEN KONSERTSAL 

• SAMARBEID MED FESTIVALER 
 OG PROFESJONELLE  
 ORKESTRE 

• TALENTPROGRAM I IMPRO   
 VISASJON OG I KLASSISK 
 MUSIKK MED BARRATT DUE  
 MUSIKKINSTITUTT 

• STUDIEKOMPETANSE ETTER  
 3 ÅR

MUSIKKLINJA PASSER BÅDE FOR 
DEG SOM SATSER VIDERE PÅ 
MUSIKKSTUDIER OG FOR DEG 
SOM ØNSKER GENERELL STUDIE
KOMEPTANSE SAMTIDIG SOM 
DU FÅR UTVIKLE MUSIKKINTER
ESSEN DIN. DU BLIR EN DEL AV ET  
KREATIVT OG FAGLIG MILJØ MED 
ET MANGFOLD AV MUSIKALSKE 
STILARTER.

DET ER ET FELLESSKAP 
SELV OM VI ALLE  

ER FORSKJELLIGE.

HERMAN, VG1

//
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ARRANGEMENTER OG  
AKTIVITET GJENNOM 
SKOLEÅRET
Munch er en levende skole! Elevene 
øver i korridorer, dansesaler, konsert
sal, verksteder og klasserom både
i og utenfor skoletiden. 

Fra mandag til fredag holdes skolen 
åpen på kveldene, og nesten hver 
uke skjer det noe på ettermiddags 
og kvelds tid: konserter, moteshow, 
danse oppvisninger og utstillinger – 
eller kanskje et arrangement som vi 
gjennom fører sammen med en
av våre mange samarbeidspartnere.

MIDTTIMEAKTIVITETER
Hver onsdag i midttimen fylles skolens 
klasserom, bibliotek, konsertsal, 
verksteder og dansesaler med ulike 
aktiviteter. Skolens læringssenter 
arrangerer en del av aktivitetene,
men gjennom skoleåret tar også 
elevene selv initiativ til oppstart og 
gjennomføring av midttimeaktiviteter.

Munchstrikk, spillklubb, cosplay, 
matteverksted og programmering 
er eksempler på midttimeaktiviteter. 
Midttimeaktivitetene er åpne for alle 
og gir en mulighet til å treffe og gjøre 
noe sammen med elever på tvers av
fag og trinn – rett og slett et viktig 
bidrag til å skape et godt elevmiljø 
på skolen.

MUNCHTID
Dette er et frivillig veiledningstilbud 
for elever på studiespesialisering.
I Munchtiden er det faglærere til 
stede, og elevene velger selv hvilket 
fag de ønsker å jobbe med, og om 
de vil jobbe alene eller i gruppe. 
Munchtiden er et populært tilbud 
som gir mulighet for faglig fordypning 
– og avspasering for gjennomførte 
timer.

MUNCHDAGER
Munchdager er dager som samler 
skolen om et felles faglig prosjekt.  
Da løser vi opp timeplanen og jobber
sammen på tvers av vanlige inn
delinger. Det kan for eksempel være  
temadag om norske tradisjoner, en 
innovasjonscamp eller temadag om 
rock, historie og samfunn i samar

beid med TeachRock Foundation. 
Munchdager er skolens pedagogiske 
festdager med mye energi og stort 
engasjement.
 
SKOLESTARTUKE OG  
THE EDVARDS
Skolestartuka er viktig for oss på 
Munch! Vi har fadderordninger og 
egne opplegg for nye elever – plan
lagt og gjennomført av elevene selv. 

Første skoleuke jobber elevene  
sammen i filmprosjekter med ulike 
tema. Uka avsluttes med film
festivalen The Edvards – der både 
elever, lærere og skolens ledelse går 
på rød løper og får høytidelig presen
tert vinnerne av prosjektene. 

ELEVRÅD OG ELEV
ENGASJEMENT
Skolen har et aktivt og velfungerende 
elevråd som har en viktig stemme inn 
mot skolens ledelse. Elevrådet har 
regien på fadderopplegget ved skole
start og tar initiativ til arrangementer 
og aktiviteter gjennom skoleåret.

Gjennom deltakelse i Operasjon 
Dagsverk viser elevrådet inter
nasjonal solidaritet. De jobber 
også aktivt for en grønn skole. Med 
representanter i både driftsstyret og 
skolemiljøutvalget har elevrådet stor 
gjennomslagskraft.

 MUNCH

JEG SYNES SKOLEN ER  
FLINK TIL Å ARRANGERE 

AKTIVITETER SLIK AT  
MAN BLIR KJENT PÅ  
TVERS AV LINJENE.

K ATIE ,  VG3 

//



HVERT ÅR DELTAR FLERE HUNDRE ELEVER I REVYARBEIDET – PÅ ELLER UTENFOR SCENEN. REVYEN BYR 

PÅ SAMHOLD PÅ TVERS AV TRINN, GOD STEMNING OG MYE MORO. MUNCHREVYEN SKAPER IDENTITET 

OG TILHØRIGHET OG GJØR OSS STOLTE. IKKE MINST NÅR VI FÅR GODE ANMELDELSER OG HØYE  

TERNINGKAST I AVISENE.
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REVYEN



I SKAPERVERKSTEDET FINNER DU AVANSERT UTSTYR SOM 3DPRINTERE, LASERKUTTER OG VARMPRESSE 

SOM KAN BRUKES TIL Å UTFORSKE OG LAGE SPENNENDE TING. HIT KOMMER ELEVER SAMMEN MED 

FAGLÆRERE SOM EN DEL AV UNDERVISNINGEN. SKAPERVERKSTEDET ER OGSÅ BEMANNET SLIK AT DU 

KAN KOMME I MIDTTIMER ELLER FRITIMER FOR Å UTFORSKE OG FORDYPE DEG I PROSJEKTER INNENFOR 

ULIKE FAG. I SKAPERVERKSTEDET KAN DU FOR EKSEMPEL  PROGRAMMERE EN ROBOT ELLER LAGE EN 

3DMODELL AV ET HUS DU HAR TEGNET.

VERKSTED
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KONTAKT 

AVDELINGSLEDER  
// DESIGN OG HÅNDVERK
// KUNST, DESIGN OG ARKITEKTUR

Kamilla Bulie

E-post: kamilla.bulie@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 909 98 455

AVDELINGSLEDER  
// MUSIKK 

Silje Marie Skeie 
 
E-post: silje.marie.skeie@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 997 34 594

AVDELINGSLEDER  
// STUDIESPESIALISERING, NORSK OG SSØ

Herdis Wiig

E-post: herdis.wiig@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 948 80 349

AVDELINGSLEDER  
// SPRÅK 
 
Riikka Nilsson  
 
E-post: riikka.nilsson@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 481 57 166

AVDELINGSLEDER  
// REALFAG  

Martin Lamo Dehli
 
E-post: martin.lamo.dehli@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 909 24 962

AVDELINGSLEDER  
// DANS 

Heidi Solberg 
 
E-post: heidi.solberg@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 915 22 414

SJEKK VILBLI.NO FOR MER  
INFORMASJON OM 

UTDANNINGS PROGRAMMENE

//

R ÅDGIVER  

Synnøve Fredly 
 
E-post: synnove.fredly@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 996 96 972

R ÅDGIVER 
 
Elisabeth Karoliussen 
 
E-post: elisabeth.karoliussen@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 920 53 560

R ÅDGIVER 

Anne Kathrine Fuglem 
 
E-post: annekathrine.fuglem@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 415 23 988

R ÅDGIVER OG  
TEAMLEDER TILRETTELAGT AVDELING 

Hilde Strømsjordet 
 
E-post: hilde.stromsjordet@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 977 39 833
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E DVA R D M U N C H .VG S . N O

SATS OG DESIGN: Blomqvist design  //  FOTO: Håvard Tryti

Peter D. Hypher (basket s. 6, s. 1417, bass og fiolin s. 18, bilde 1, 2 og 3 s. 21, s. 2223 og s. 27) og Irene Bakke (tekstil s. 12)

//


