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HVA ER STUDIO E?
På Studio E har vi samlet fagene frisør,  blomster, 
interiør- og eksponeringsdesign i nye og moderne 
lokaler. Her har elevene fra Edvard Munch og 
Elvebakken en felles base – og vi har samlet det 
beste vi har av kompetanse i fagene. Studio E 
henter også inn fagfolk fra bransjen for å bringe 
inn nye trender i undervisningen og gjøre fagene 
så virkelighetsnære som mulig.

HVORFOR VELGE FRISØR, BLOMSTER ELLER 
INTERIØR- OG EKSPONERINGSDESIGN?
Dette er programområdene for deg som er 
interessert i å jobbe med hår, blomster eller 
interiør og eksponering og liker og jobbe med 
mennesker. Du kan ta fag- eller svennebrev  
og/eller ta et påbyggingsår som gir deg studie-
kompetanse. Disse program områdene gir deg 
mange valgmuligheter. 

HVORDAN ER UNDERVISNINGEN LAGT OPP? 
På Vg1 jobber du praktisk med ulike materialer, 
redskaper, teknikker og digitale verktøy, og to 
dager i uka fordyper du deg i det faget du ønsker 
å gå videre med. På Vg2 velger du frisør, blomster 
eller interiør- og eksponeringsdesign. Det meste 
av undervisningen foregår i verksteder med topp 
moderne utstyr. Her blir du veiledet av faglærere 
som brenner for fagene sine. En viktig del av 
undervisningen foregår i samarbeid med eksterne 
aktører. Vi utfører også konkrete oppdrag for 
bedrifter. 

STUDIEKOMPETANSE ELLER FAG- ELLER  
SVENNEPRØVE
1. Gå ordinært løp med skole to år Vg1 og Vg2  
 og lære i to år. Læretida avsluttes med fag-  
 eller svenneprøve.

// VG2 FRISØR
Frisørfaget er for deg som liker å jobbe med 
design og mennesker. Hår, skjegg og make-up 
er sentralt. Du lærer om moter og trender  
og trenes i både tradisjonelle og moderne  
teknikker.

// VG2 BLOMSTER   
Blomsterdekoratørfaget, også kalt «verdens 
vakreste yrke», er for deg som ønsker å jobbe 
med blomster, blomsterdesign og botaniske 
materialer.

//  VG2 INTERIØR- OG  
EKSPONERINGS DESIGN   
Er for deg som liker å jobbe med interiør, 
styling, profilering, trender og markedsføring. 
Du lærer om idéutvikling, tegning, modell-
bygging, digital programvare, skilt, reklame  
og utstilling.

2. Velg et påbyggingsår etter Vg2, Vg3 eller etter  
 læretida. Da får du studiekompetanse og kan  
 studere videre på høgskoler og universitet.

HVEM KAN SØKE?  
Søkere med bostedsadresse i Oslo.

SØKNADSFRIST:  1.mars. Søknad sendes digitalt 
på vigo.no. 

KONTAKT DAGLIG LEDER STUDIO E: 
jorun.lovoll@ude.oslo.kommune.no 
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