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Media, film, foto
Estetiska programmet inriktning estetik och media
Precis som namnet säger är Media, Film, Foto programmet för dig som vill jobba med skarpa projekt
utöver de teoretiska kunskaper du tillägnar dig. Mer än en tredjedel av tiden på utbildningen arbetar du med
skolans professionella utrustning och programvaror. I vår unika programfördjupning ingår både Fotografisk
Bild 1 & 2 samt Film- och TV-produktion 1 & 2.
Första året kommer du jobba med journalistiskt material som publiceras på olika webbsidor. På Media, Film,
Foto får du låna en Macbook Pro under dina tre år som studerande, allt för att förbereda dig för den teknik och
de programvaror som används inom branschen. Bland raden av spännande foto- och filmprojekt är en av höjdpunkterna en veckas foto- och filmresa till Barcelona, där du tillsammans med dina klasskamrater utför uppdrag i
kurserna film och foto. Du får även möjlighet att ställa ut dina bilder i offentliga sammanhang och du ges möjlighet att arbeta i workshops med inhyrda föreläsare. Det händer mycket på programmet och du lär dig mycket,
samtidigt som du har roligt!

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Engelska 5 					100 p
Engelska 6					100 p
Historia 1b 					100 p
Historia 2 - kultur 				
100 p
Idrott och hälsa 1 				
100 p
Matematik 1b					100 p
Naturkunskap 1b 				100 p
Religionskunskap 1 			
50 p
Samhällskunskap 1b 				100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1		
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2		
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100 p
100 p
100 p

				

Programgemensamma
karaktärsämnen				150 p
Estetisk kommunikation 1 			
100 p
Konstarterna och samhället 			
50 p
Inriktning estetik och media		

400 p

Digitalt skapande 1 				
100 p
Medieproduktion 1 				100 p
Medieproduktion 2 				
100 p
Medier, samhälle och
kommunikation 1 				100 p

Programfördjupning 			

500 p

Film- och tv-produktion 1 			
100 p
Film- och tv-produktion 2 			
100 p
Fotografisk bild 1 				
100 p
Fotografisk bild 2 				
100 p
Textkommunikation 				100 p

Övriga kurser				300 p
Individuellt val 				200 p
Gymnasiearbete 				100 p
				
- Skolan har fräscha medielokaler.
- Vårt arbetssätt förbereder dig för studier på
högskola och universitet.
- Vi jobbar med uppdaterad och professionell
utrustning inom både film- och foto. En förutsättning för en bra medieutbildning
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2500 p

