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HVORFOR DESIGN OG HÅNDVERK?  
Ønsker du å utvikle dine skapende evner, jobbe 
med kreative prosesser og få kompetanse på 
arbeidsprosesser fra idé til ferdig produkt? Har du 
lyst til å lære deg gode håndverksteknikker og 
skape dine egne kvalitetsprodukter? Design og 
håndverk gir deg mange valgmuligheter. Du kan 
ta fag- og svennebrev innen 52 forskjellige yrker 
– og har også mulighet til å få studiekompetanse. 

HVORFOR EDVARD MUNCH VGS?
Edvard Munch videregående skole tilbyr design 
og trearbeid, blomsterdekoratør, design og 
gullsmedhåndverk og design og tekstil på Vg2.  

Vi har nye verksteder med topp moderne utstyr 
og faglærere som brenner for fagene sine.  
Undervisningen er praktisk rettet, og elevene 
bruker mye tid i verkstedene. En viktig del av 
undervisningen foregår i spennende samarbeid 
med eksterne aktører. Vi utfører også konkrete 
oppdrag for bedrifter.

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

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

EDVARD MUNCH VIDEREGÅENDE SKOLE   //   DES IGN OG HÅNDVERK

// VG2 DESIGN OG GULLSMEDHÅNDVERK 
Er for deg som har lyst til å lære å lage  
gjenstander i edelt metall. Du arbeider med 
nye og gamle teknikker og får designe vakre 
smykker og andre produkter i ulike metaller.

// VG2 DESIGN OG TEKSTIL   
Er for deg som liker å sy, strikke og tegne og 
som drømmer om å utdanne deg videre 
innenfor klær, mote og kostymer. 

// VG2 BLOMSTERDEKORATØR   
Er for deg som liker å jobbe med blomster og  
botanisk materiale. Du lærer tradisjonelle og 
moderne teknikker og blomsterdesign.

// VG2 DESIGN- OG TREARBEID    
Er for deg som vil lære å designe og lage 
egne møbler i tre ved hjelp av ulike teknikker, 
verktøy og maskiner. 
 

HVEM KAN SØKE? 
Alle med bostedsadresse i Oslo kan søke – og de 
som bor i et fylke som ikke tilbyr ønsket program-
område på Vg2.

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

KONTAKT: kamilla.bulie@ude.oslo.kommune.no


