
STUDIESPESIALISERING MED
FORMGIVING



AKTUELLE SKOLER

Hvor finner du dette utdanningsprogrammet:

• Haugaland VGS (eneste i Nord-Rogaland)



MULIGHETER

• Ønsker du å jobbe kreativt, studere film, design eller arkitektur er dette
noen av mulighetene studiespesialiserende formgiving kan gi
studiekompetanse til.

Hva er så studiespesialisering med formgivingsfag?
• Studiespesialisering med formgivingsfag er et treårig løp som gir

studiekompetanse samtidig som du får utviklet dine kreative evner.

• I tillegg til fellesfagene får du fordype deg i flere programfag, noen
obligatorisk, andre valgfrie.

• Når du har fullført disse tre årene, får du generell studiekompetanse
som åpner for studier på høgskole- og universitetsnivå.



VIKTIGE EGENSKAPER & KRAV

• Viktig egenskaper i dette utdanningsprogrammet?
– Interesse for teori
– Fingernem og praktisk orientert
– Tenk kreativt
– Utvikle idéer, designe, tegne, male, komponere etc.

• Krav
– Karakterer bør være gode, ettersom man tar et allmennfaglig løp
– Fravær bør alltids være lavest mulig, dette gir deg fordeler ikke

bare i skolesammenheng men i jobbsammenheng.



PROGRAM FOR VGS-DAGENE

• Gjennom de 2 besøkene ved Haugaland VGS vil dere lære
mer om dette:

• Omvisning av hele avdelingen DH/SF/PÅB
• Gjennomgang av hjemmeside/avdelingsblogg
• Introduksjon – Gjennomgang av bøker og opplegg i fagene
• Fokus og oppgaver om perspektiv. Vi tegner kuber med

utgangspunkt i ett-punkts perspektiv og to-punkts
perspektiv. Først skisser på A4 ark. Senere tegnes dette
opp på A3 med Pastelfarger.

• Origami – brette papir i kuber



PROGRAM FOR VGS-DAGENE

• Innhold andre besøk ved Studiespesialisering med
formgivingsfag.

• Vi arbeider med skrift og bokstaver. Her ser vi på ulike
typer bokstaver for å lage et monogram. Det består av
første bokstav i fornavn og første bokstav i etternavn.

• Monogrammet utvikles i ulike varianter og typer for til slutt
skal det speilvendes for så å lage et stempel av det i lino.



HUSKELISTE
• FORARBEID
• Finn mer ut om muligheter for utdanning som Arkitekt,

Billedkunstner, Scenograf, Designer, Grafiker etc. Det er all
verdens muligheter for videre utdanning etter avsluttet 3-årig
løp med Studiespesialiserende med formgiving

• TA MED
• Ta med godt humør og pågangsmot. Ikke vær redd for å prøve

ut nye ting, du vil få god hjelp i prosessen.

• ETTERARBEID
• Arbeidene dere lager ved Avdelingen tas med hjem etter 2

besøk ved Haugaland VGS.



AVSLUTNING

For det tapre hjertet, er ingenting umulig!

VELKOMMEN TIL HAUGALAND VIDEREGÅENDE SKOLE


