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Bjergsted











Posi%ve 
sider 

ved 
MDD

• En får jobbe med hobbyen sin!
• En får være i et godt, trygt og 

positivt miljø! 
• God lærertetthet gir god 

oppfølging
• En får komme sammen med 

likesinnede elever



U"ordringer 
på MDD

• 35 ?mer pr uke
• Studieforberedende=en del jobb
• Noen prosjekter flyEes ?l kveld og 

helg



MUSIKK

• HVORFOR MUSIKK? 
• Du får utøve musikk sammen med andre 

i et godt og krea?vt miljø, og uCorske 
egne skapende evner og muligheter. 

• Du får utvikle dine ferdigheter på
fordypningsinstrument og 
bruksinstrumenter. 

• Du lærer å formidle musikk fra idé ?l 
ferdig konsert, og du lærer å arrangere, 
komponere og produsere musikk. 



Film-musikk



DANS

• HVORFOR DANS? 
• Fordypning i programområdet dans gir deg et godt utgangspunkt for å

kunne søke høyere utdanning innen dans. 
• Som danseelev får du fordype deg i de sceniske danseformene 

klassisk balleD, moderne/samGdsdans og jazzdans. 
• Du blir kjent med dansens historie, deltar i kreaGve prosesser, lærer 

deg å skape dans i koreografi og får grundig kunnskap om 
supplerende trening, kropp og helse. 
• Du får scenisk erfaring gjennom visninger, danseforesGllinger og 

musikal. 



Film-dans



DRAMA

• HVORFOR DRAMA? 
• På programområdet drama får du skape 

teater og film sammen med andre som 
har samme interesser som deg. 

• Du får kunnskap om de klassiske og 
moderne verkene i teaterhistorien og 
får studere teateret i vår ?d. 

• Du får uCorske egne skapende evner og 
muligheter parallelt med teore?sk 
fordypning, noe som gir et godt 
utgangspunkt for videre studier. 



Film-drama



Generell 
studie-
kompetanse



Musikalproduksjoner; 





Ferdighetsprøver

Alle primærsøkere har mulighet til å ta en 
ferdighetsprøve.

Ved innsøking i Vigo må en krysse av for at en 
ønsker ferdighetsprøve.

Inn<l 50 % av elever som tas inn i Vg1 på MDD, 
kan få <lleggspoeng (0, 7 eller 15).

Ferdighetsprøvene avholdes i første del av mai.

Det er frivillig å ta ferdighetsprøve.









Hva kan jeg studere e=erpå?

• Med generell studiekompetanse er en kvalifisert Gl studier ved alle 
høyskoler og universiteter

• Våre elever har gåD ut i et bredt spekter av studier og yrker. 
• Jurist, journalist, fysioterapeut, psykolog, arkitekt , poliG, teolog, 

sykepleier, bibliotekar, lærer, lege, ingeniør, førskolelærer, lydtekniker,  
skuespiller, danser, musiker..






