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Akademiet Oslo holder til i moderne lokaler svært sentralt 
på Bislett. På skolen er vi omtrent 450 elever og vi 

jobber for at det skal være lett å trives her. 

AKADEMIET OSLO

Vi håper å se deg til høsten. 

Beste hilsen

Selim Unsal - Rektor

Marina Brauten - Studieleder

Live Jøntvedt - Administrasjons- og inntaksleder

Geir Even Strandal Fjeld - Pedagogisk leder

Therese Bertlin Dalbakk - Pedagogisk leder

N O R G E S  S T Ø R S T E  P R I V AT E 
V I D E R E G Å E N D E  S K O L E

Katalogen du nå holder i hånden, er fra 

en videregående skole for elever som 

vil litt mer. Vår visjon er enkel, men 

ambisiøs: Vi skal være den beste og 

mest fremtidsrettede videregående 

skolen i Norge. 

Vi skal være et sted der den enkelte 

elev får utviklet seg til å bli den beste 

mulige versjonen av seg selv. Et sted 

der du kan komme og føle deg trygg, 

ivaretatt og sett, samtidig som du 

lærer deg det du trenger for å mestre 

livet i høyere utdanning og i arbeid-

slivet. Et sted der du skal tilbringe tre 

år du kommer til å se tilbake på med 

glede og et sted der du knytter venn-

skap for resten av livet. Vi ønsker å 

være en skole for deg som vil lykkes 

med de målene du har satt deg!  For 

at vi skal lykkes, må det stilles tydelige 

krav til både ledere, lærere og – ikke 

minst – deg som elev. 

Det betyr at Akademiet Oslo har 

lærere som er målrettede, engasjerte 

og rause i møte med elevene. Det er 

tett faglig oppfølging av hver enkelt 

elev gjennom vår unike mentorord-

ning og et godt samarbeid mellom 

lærerne på tvers av trinn og fag. Vårt 

ønske er at du får hjelp og veiledning 

til å vokse både faglig og personlig. I 

denne katalogen kan du lese mer om 

hvorfor du burde søke plass hos oss 

neste skoleår. 



I disse dager snakkes det mye i skolefaglige miljøer om fremtidens skole. Spørsmål 

alle stiller seg, er hvordan skolen kan forberede elevene på en

fremtid som vi ikke vet hvordan ser ut? 

 

Vi i Akademiet arbeider systematisk med utvikling og innovasjon. Vi tror at dagens skole 

trenger å reformeres. Elevene må aktivt konstruere sin egen kompetanse i nært samar-

beid med dyktige lærere og veiledere. Dette gjør at noen av de tradisjonelle strukturene 

i skolen står for fall. Læreren er ikke lenger bare en formidler av kunnskap, men også en 

viktig veileder og motivator, en som stiller krav og yter støtte i tett samhandling med 

elevene. 

 

Det er når vi får utvikle oss at vi trives som best, derfor er vi ikke skremt av det fremtids-

bildet som tegnes opp, tvert i mot gleder vi oss til å finne løsninger for fremtidens skole 

i tett samarbeid med våre elever. Vi har som ambisjon å lede an i denne utviklingen, og 

inspireres av å skulle forme en skole som preges av tette relasjoner, utvikling og bruk av 

læringsstøttende teknologi, samarbeidslæring og elevmedvirkning. Vi er allerede godt i 

gang, men ferden har likevel så vidt startet. Vi håper dette er en reise du ønsker å dele 

med oss i Akademiet.

«Jeg er opptatt av at eleven skal få noe mer her på Akademiet, og jeg håper mine 

elever opplever at jeg bryr meg om hele deres situasjon, både som elev i læringssitu-

asjoner, ungdom i en travel storby og som menneske i en uoversiktlig verden. 

 

En av de konkrete tingene vi i Akademiet har gjort for at elevene skal lære at kom-

petanse er noe de selv må bygge, er å gi hver enkelt elev sin egen mentor. I individu-

elle samtaler planlegger mentorene og elevene hvordan læringsarbeidet skal skje og 

evaluerer hvordan læringen har vært den siste tiden.  Erfaringene elevene får gjennom 

disse samtalene skaper en bevissthet rundt hvordan de selv lærer best og blir den 

beste versjonen av seg selv.»

- Christoffer, mentor på Akademiet Oslo

Tverrfaglighet

Fra høsten 2020 kom det nye læreplaner. 

I den overordnede delen legges det blant

annet vekt på at det å lære hvordan man best 

tilegner seg kunnskap er en viktig kom-

petanse i seg selv».

 

Folkehelse og livsmestring, demoktrati og 

medborgerskap, samt bærekraftig utvikling 

er de tre tverrfaglige temaene som er blitt 

innført og knyttes opp mot kompetansemål 

i ulike fag. Målet med disse temaene er at 

de skal danne kunnskapsgrunnlag for å finne 

løsninger på relevante problemstillinger og 

danne kunnskapsbroer på tvers av de tradis-

jonelle fagene. Opplæringen i de ulike fagene 

blir på den måten ikke bare en del av en ut-

danning, men også en viktig del av 

dannelsesprosessen  til den enkelte.

 

Som skole skal vi se opplæringen i de enkelte 

fagene i lys av de verdiene og prinsippene 

som ligger til grunn for hele opplæringen. 

Tverrfaglighet vil derfor ikke bare være noe vi 

jobber med i korte prosjektperioder og som et 

tillegg til det vi allerede driver med, men det 

pedagogiske prinsippet vi legger til grunn for 

all undervisning og andre aktiviteter i regi av 

skolen. 

FREMTIDENS SKOLE

Christoffer, mentor på Akademiet Oslo

EGEN MENTOR
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Prisen for skoleåret 2021/2022 er  

kr. 23.000,-.

Utstyrsstipend er penger til nødvendig 

individuelt    utstyr    som    du    trenger    i 

opplæringen, for eksempel kalkulator. Alle 

elever med ungdomsrett har rett til uts-

tyrsstipend fra Lånekassen. Krav og vilkår 

for å søke andre støtteordninger gjennom 

Lånekassen, samt hvor mye du kan få i 

støtte som VGS-elev, kan du lese mer om 

på Lånekassens nettsider.

SKOLEPENGER 2021 / 2022

HVA ER UTSTYRSSTIPEND?
Akademiet Oslo er godkjent hos Statens 

Lånekasse for utdanning. Som elev ved 

Akademiet Oslo har du akkurat de samme 

rettigheter som elever i offentlige skol-

er. Søknadsfristen for å søke er 15. novem-

ber for høstsemesteret og 15. mars for 

vår- semesteret. Du søker elektronisk via  

lanekassen.no

LÅNEKASSEN

Alle elever på Akademiet Oslo får 

utdelt en Macbook ved skolestart og får 

beholde denne vederlagsfritt etter fullført 

treårig skolegang på hos oss.

EGEN MACBOOK

Akademiet   Oslo   har   tradisjon   for   å 

arrangere årlige studieturer knyttet til  

opplæring  i  ulike  fag.  Innholdet  i reisene 

kobles opp mot fagenes kompetansemål.

På  Akademiet  Oslo  får  du  en ferdig- 

pakket sekk med de bøkene du trenger. 

Dette gjør det selvsagt enklere for elevene, 

men enda viktigere er det at vi på den 

måten   får   mer   tid   til   aktiviteter   som 

bygger gode klassemiljø i stedet for at 

elevene bruker tiden på å stå i kø for å 

hente ut bøkene sine. 

STUDIETUR

ALT DU TRENGER

Til alle som skal starte hos oss tilbyr vi 
gratis mattekurs i slutten av sommer-
ferien, høstferien og vinterferien. Vi har i 
tillegg “mattesuppe” etter skolen en dag 
i uken, hvor elevene jobber etter behov. 
Her blir det servert hjemmelaget suppe.

Når du har startet hos oss har du autom-

atisk skole-plass for alle tre årene som 

følge av at vilkår i elevkontrakten blir

 oppfylt. Du trenger derfor ikke å søke deg 

inn på nytt alle årene.

FOKUS PÅ MATEMATIKK

SKOLEPLASS
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Fokusområdet har et internasjonalt preg på undervisningen. Elev-

ene lærer om internasjonale forhold, religion, kultur, tradisjoner, mat, 

dagsaktuelle tema gjennom mediebildet og annet fra ulike land i 

verden. Som elev på Akademiets internasjonale linje har du samme 

programfagstilbud og valgmuligheter som andre elever. Du følger 

vanlige læreplaner for studiespesialisering, og du velger selvsagt som 

andre elever blant programfagene vi tilbyr ved skolen.

Kanskje vet du ikke helt hva du ønsker å bli når du blir stor? Det er 

ingen grunn til å få panikk. Det smarteste du kan gjøre er å velge en 

utdanning som ikke legger noen begrensninger for dine fremtidige 

valg. 

Det finnes flere veier til studiekompetanse og høyere utdanning, 

men den største valgfriheten oppnår du ved å velge studiespesial-

iserende løp. Her får du en god grunnplattform gjennom fellesfagene, 

samt mulighet til å fordype deg i flere fag og retninger gjennom pro-

gramfagene du skal velge i Vg2 og Vg3. 

Dersom du ser for deg at du skal ta høyere utdanning enten på høys-

kole eller universitet, vil du trenge studiekompetanse. Dette gjelder 

for de fleste yrker som ikke er rene service- eller håndverksfag. Skal 

du bli lærer, politi, sykepleier, fysioterapeut, lege, ingeniør eller andre 

tilsvarende profesjoner, trenger du høyere utdanning. Studiespesial-

isering gir deg et godt og robust utgangspunkt for videre studier og 

arbeidsliv. 

Noen studier krever at du har fordypet deg med spesielle programfag.  

Enkelte programfag gir deg også ekstrapoeng den dagen du skal søke 

deg inn på høyere utdanning. På Akademiet Oslo har vi dyktige råd- 

givere som kjenner til de ulike kravene og som kan veilede deg til 

hvilke fag du bør velge for å gjøre veien så åpen som mulig.

T imefordel ing VG1 VG2 VG3

Norsk

Naturfag

Engelsk

Fremmedspråk

Religion og etikk

Samfunnskunnskap

Geografi

Historie

Kroppsøving

Matematikk

Eget programområde

Eget eller annet
programområde

113

140

140

113

84

56

56

140

113

112

56

56

84

280

140

168

84

113

56

280

140

FOKUSOMRÅDER

TEKNOLOGI OG FORSKNING

INTERNASJONALT FOKUS

JUS

AKTIV

Fordyp deg i det du synes er mest spennende! Allerede i Vg1 kan du velge mellom flere forskjellige fokusområder.

Fokusområdet passer for deg som er glad i teknologisk utvikling og 

vurderer å studere realfag også etter videregående skole. Vi ønsker 

at du skal få innsikt i naturvitenskapelig metode, få innsyn i forsk-

ningsmiljøer, samt andre miljøer der forskning blir anvendt. Moderne 

teknologi vil være et naturlig verktøy i dette arbeidet. Et samfunn 

trenger teknisk og naturvitenskapelig kompetanse for å sikre fram-

tidig velferd, ikke minst gjelder dette i vår region.

Er du opptatt av rett og galt, rettferdighet og rettigheter? Er du 

samfunnsengasjert og løsningsorientert, samt ønsker mange valg-

muligheter på arbeidsmarkedet? Da har du et godt utgangspunkt for 

å velge fokusområdet jus! Som jurist bør du være flink til å uttrykke 

deg både skriftlig og muntlig, ha gode allmennkunnskaper, menne-

skekunnskaper og høy etiske standard. Samarbeid med advokatfir-

maer, ulike ekskursjoner og besøk ved rettslige instanser vil være en 

naturlig del av undervisningsopplegget.

Liker du adrenalinrush og fysiske utfordringer? Drømmer du om en 

skolehverdag med muligheter for rafting, skiturer med overnatting i 

snøhule, båtutflukter med dykking eller kanskje å hoppe fallskjerm? 

Som elev på fokusområdet Aktiv, er det tilrettelagt for variert fysisk 

aktivitet, i tillegg skal det også skape glede, knytte gode relasjoner 

og utvikle nettverk samt bidra til å utvikle gode holdninger og evne 

til samarbeid. 

STUDIESPESIALISERING
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I Vg2 skal du velge det som heter programfag innenfor områdene 

realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 

Akademiet Oslo tilbyr følgende programfagslinjer: 

JUS OG ØKONOMI

Er du interessert i jus, regnskap, økonomi og ledelse eller psykologi, 

vil dette være en linje for deg! Er du samfunnsengasjert og ønsker 

mange muligheter i arbeidsmarkedet, er denne programfagslinjen et 

godt springbrett for din vei inn mot høyere akademiske studier. 

Som elev på denne linjen vil du ha programfagene: i Vg2: psykologi 1, 

rettslære 1 og økonomistyring. I Vg3: psykologi 2, rettslære 2 samt 

økonomi og ledelse.

INTERNASJONAL KOMMUNIKASJON

Denne linjen vil passe for deg som ønsker å heve blikket ut mot verden og 

tilegne deg engelskkunnskaper som gjør deg rustet til å jobbe i et internasjon-

alt, globalisert miljø. Som ung i dag står du ovenfor mange valgmuligheter når 

det kommer til utdanning, yrke og bosted som man før bare kunne drømme 

om. Velger du denne linjen vil det passe bra å dra på utveksling til eksempelvis 

York i England i Vg2. Akademiet samarbeider med Heltberg International og 

du kan få oppleve et spennende og utviklende år i England i trygge rammer. 

Som elev på denne linjen vil du ha programfagene: i Vg2: internasjonal en-

gelsk, sosiologi og sosialantropologi samt kommunikasjon og kultur 1. I Vg3: 

samfunnsfaglig engelsk, politikk og menneskerettigheter samt kommunikas-

jon og kultur 3.

 

REALFAG

Forskning viser at fremtidens arbeidsmarked har et stort be-

hov for mennesker med realfagskompetanse. Har du lyst på en 

jobb som lege, veterinær eller ingeniør trenger du realfagskom-

petanse for å komme inn på utdanningen. Et naturlig valg for deg 

vil derfor være denne programfagslinjen da den vil gi deg full ut-

telling på realfagspoeng ved fullført studieløp. Som elev på denne 

linjen velger du i Vg2 mellom fagene: kjemi 1, fysikk 1, biologi 1, 

teknologi og forskningslære 1 samt informasjonsteknologi 1, i 

tillegg til matematikk. I Vg3 viderefører du tre av disse fagene.  

FREMMEDSPRÅK 

Akademiet Oslo har et unikt språktilbud på forskjellige nivåer. Vi kan 

tilby deg følgende språk: kinesisk, fransk, spansk og tysk. 

MATEMATIKK

I matematikk tilbyr vi både teoretisk matematikk (1T), praktisk matem-

atikk (1P og 2P), samfunnsfaglig matematikk (S1 og S2) og realfag-

smatematikk (R1 og R2).

PROGRAMFAGP R O GR A M FAG

Har du en liten drøm om å bli profesjonell fotballspiller? 

Da kan tilbudet Akademiet fotballprogresjon være noe for deg! 

Som elev følger du vanlige læreplaner for studiespesialisering, men 

det er tilrettelagt for trening med Fotballprogresjon Norge. Du kan 

søke om plass til dette uavhengig av hvilket fokusområde du even-

tuelt velger, men det vil være naturlig å kombinere med fokusområ-

det «Aktiv».

Fotballprogresjon Norge (FPN) har posisjonert seg som Skandina-

vias fremste aktør innen organisert personlig trening og spesialisert 

spillerutvikling. FPN utvikler fotballspillere på en raskere og mer 

effektiv måte enn det som er vanlig i dag fordi de tør å tenke an-

nerledes. Gjennom bruk av utradisjonelle verktøy, teoribasert kom-

petanseheving, mer effektive treningsmetoder, individuelle kom-

petanseprofiler, samt tettere veiledning og oppfølging, så lykkes 

de med å nå målsetningen om minst 2 spillere på det norske u-15 

landslaget hvert år. 

Ved å delta i Akademiet Fotballprogresjon kan du forvente: 

-       Trenere fra forskjellige nasjoner med ulik bakgrunn og spesi-

alkompetanse

-       Engasjerte trenere som evner å begeistre

-       Ekstrem kvalitet i alt vi foretar oss

-       Stort fokus på holdninger og hvordan vi oppfører oss

-       Helhetlig spillerutvikling (24-timersutøveren)

-       2000 kvalitetstouch på hver økt

-       Ut av komfortsonen (vanskelige betingelser i øvelsene)

-       Testbatteri (ferdighetstester, fysiske tester, mentale tester, etc.)

-       Treningsdagbok og kompetanseprofil

-       Kreative på øvelser og verktøy

-       Alltid best på verktøy og utstyr

 

Treningene vil foregå klokken 0730-0845 to dager i uken i 

Cagehallen i Nydalen. 

PROGRAMFAGFOT B A L L P R O GR E S JON
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Kommunikasjon og kreativitet er nøkkelkompetanse for fremtiden uansett 

karrierevalg. På Akademiet Oslo blir du godt kjent med morgendagens 

mediebransje og på tre år får du både teoretisk og praktisk kompetanse 

innen fagene medieuttrykk, medier i samfunnet, bilde og grafisk design.

Her på Akademiet Oslo har vi valgt å gi medier og kommunikasjon en hel 

etasje. I 6. etasje finnes det ikke bare klasserom, men også et helt nytt 

lydstudio og et nyoppusset fotostudio. Alt er gjort tilgjengelig for deg 

slik at ingenting kan begrense kreativiteten.  

Vi har troen på at øvelse gjør mester. Derfor har vi samarbeid med for-

skjellige bedrifter i løpet av året. Dette kan være små samarbeid som 

å lage en logo for en nyoppstartet bedrift eller større oppdrag som å 

lage en reklamefilm for bydel St. Hanshaugen. I tillegg til dette har vi en 

fast praksisuke i mars hvor åtte elever får reise til Kvitfjell. Under denne 

praksisuken hjelper elevene til med å lage innhold til sosiale medier for 

World Cup i alpint. Innholdet varierer mellom intervjuer, action-bilder, 

reklamefilm, «give aways» og mye mer. Her får elevene prøvd seg på 

mange forskjellige felt. 

Medier og kommunikasjon er linjen for deg som er kreativ og nysgjerrig 

og vil ha en spennende og interessant vei til studiekompetanse. 

Har  du  interesse  for  gaming,  mediefag  og  samtidig  ønsker  å  få 

generell studiekompetanse? Da er kanskje medier og kommunikasjon 

med e-sport det rette for deg. Skolen har eget gamingrom med 

gaming-PC`er kjøpt inn spesielt for linjen.

I undervisningen setter elevene seg konkrete utviklingsmål på 

samme måte som utøvere i andre sportsgrener. Dataspill og skole 

kan kanskje virke som en litt underlig kombinasjon, men i Norge er 

det nå over 1500 utøvere som konkurrerer på et så konkurranse-

messig høyt nivå at det absolutt vil være å regne som idrett. Dette 

kalles e-sport og vi har i dag to ligaer, henholdsvis Telia-ligaen og 

Altibox-ligaen. I disse ligaene kan man konkurrere i følgende spill; 

Counter-Strike: Global Offensive, League Of Legends, StarCraft II, 

Dota 2 og Heartstone: Heroes of Warcraft. På samme måte som med 

annen sport stilles det store krav til talent, treningsdisiplin, søvn og 

kosthold for å prestere på de øverste nivåene. 

I Vg1 vil det være dedikert to timer i uken til e-sport. Dette vil brukes 

til å spille kamper, lære strategier, lære samarbeidsteknikker, studere 

kampopptak og en rekke andre aktiviteter som vil styrke elevene som 

e-sportutøvere. Tverrfaglighet er viktig i undervisningen derfor vil 

e-sport være et fokus også i andre fagområder. Men det vil også være 

normal skolegang i andre fag og elevene vil få studiekompetanse etter 

tre år. I Vg2 og Vg3 vil større deler av undervisningsuken kunne brukes 

til å spesialisere seg innen grener av e-sport og elevene vil få mulighet 

til å være med å forme studiehverdagen sammen med lærerne.

MEDIER OG KOMMUNIKASJON
studieforberedende løp

Timefordel ing Timefordel ingVG1 VG1VG2 VG2VG3 VG3

Norsk

Naturfag

Engelsk

Fremmedspråk

Religion og etikk

Samfunnskunnskap

Geografi

Historie

Kroppsøving

Matematikk

Mediesamfunnet

Medieuttrykket

Valgfritt programfag

Norsk

Naturfag

Engelsk

Fremmedspråk

Religion og etikk

Samfunnskunnskap

Geografi

Historie

Kroppsøving

Matematikk

Mediesamfunnet

Medieuttrykket

Valgfritt programfag

113

140

140

113

56

140

140

140

113

140

140

113

56

140

140

140

112

112

84

56

56

56

84

140

140

140

112

112

84

56

56

56

84

140

140

140

168

84

113

56

140

140

280

168

84

113

56

140

140

280
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M E DI E R  O G  K OM M U N I K A S JON
studieforberedende løp

M E DI E R  O G  K OM M U N I K A S JON
Med E-sport
MEDIER OG KOMMUNIKASJON
studieforberedende løp
M E DI E R  O G  K OM M U N I K A S JON
med e-sport
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Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et nytt og spennende 

yrkesfag for deg som liker både teoretiske og kreative oppgaver. 

Du lærer hvordan programmer og teknologiske løsninger kan brukes 

til å få frem et budskap gjennom tekst, bilder, lyd og bevegelse.  Du 

bør  kunne  jobbe  både  selvstendig  og  i  team. Utdanningen danner 

et grunnlag for arbeid med IT-utvikling, IT-drift, mediedesign, me-

dieproduksjon eller medieteknikk. 

Fagene skal gi forståelse for teknologiens konsekvenser, etikk og

lovverk, samt utvikle kunnskap og kompetanse innenfor kommu-

nikasjon, kreativitet og problemløsning. Faget gir praktiske og teore-

tiske ferdigheter som er i tråd med behovene i arbeidslivet.

I Vg2 må du velge om du vil fortsette med medieproduksjon eller 

informasjonsteknologi. Etter fullført Vg2 kan du velge å enten gå ut 

i lære for å ta fagbrev eller fortsette på Vg3 påbygging til generell 

studiekompetanse. 

Informasjonsteknologi og medieproduksjon med e-sport er helt nytt 

fra høsten 2021! 

Utdanningsprogrammet har de samme grunnprinsippene som infor-

masjonsteknologi og medieproduksjon. Forskjellen er at du i tillegg 

har e-sport. 

 

I Vg1 vil det være dedikert to timer i uken til e-sport. Dette vil brukes 

til å spille kamper, lære strategier, lære samarbeidsteknikker, studere 

kampopptak og en rekke andre aktiviteter som vil styrke elevene 

som e-sportutøvere. Tverrfaglighet er viktig i undervisningen. Selv 

om linjen følger aktuelle kompetansemål, vil det likevel være et fokus 

på e-sport også i de andre mediefagene. I Vg2  vil større deler av 

undervisningsuken kunne brukes til å spesialisere seg innen grener 

av e-sport og elevene vil få mulighet til å være med å forme studieh-

verdagen sammen med lærerne.

På Akademiet Oslo ønsker vi ikke å begrense kreativiteten din! Der-

for har en hel etasje til medie-linjene våre. Her vil du finne et eget 

gaming rom, fotostudio, lydstudio og du vil ha mulighet til å låne alt 

du trenger av utstyr. 

Når du er ferdig med to år på informasjonsteknologi og mediepro-

duksjon med e-sport kan du enten gå 2 år i lære eller så kan du fort-

sette med Vg3 påbygging til generell studiekompetanse her hos oss. 

Timefordel ing VG1 VG2

Norsk

Naturfag

Engelsk

Samfunnskunnskap

Kroppsøving

Matematikk

Produksjon og historiefortelling

Teknologiforståelse

Yrkesfaglig fordypning 

 

Design og visualisering

Konseptutvikling og kommunikasjon

Teknologi og produksjon

Brukerstøtte

Driftstøtte

Utvikling

56

140

56

84

159

159

159

168

112

84

56

253

159

159

159

140

169

168

Konseptutvikling og 
programmering
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NYHET! 

Nytt for neste skoleår er at vi tilbyr et «ingeniør-løp» hvor du 

kan ta realfagene matematikk R1 og R2, samt fysikk 1. Dette 

gjør at du kan søke deg direkte inn til de forskjellige sivilin-

geniørstudiene etter endt treårig løp hos oss. Dette er et unikt 

tilbud for deg som allerede vet at du for eksempel ønsker å 

studere IT eller programmering etter videregående. 

I N FOR M A S JON ST E K NOLO G I  O G 
M E DI E P R OD U K S JON

MEDIER OG KOMMUNIKASJON
studieforberedende løp

I N FOR M A S JON ST E K NOLO G I  O G 
M E DI E P R OD U K S JON  med e-sport

MEDIEPRODUKSJON

INFORMASJONSTEKNOLOGI 

Timefordel ing VG1 VG2

Norsk

Naturfag

Engelsk

Samfunnskunnskap

Kroppsøving

Matematikk

Produksjon og historiefortelling

Teknologiforståelse

Yrkesfaglig fordypning 

 

Design og visualisering

Konseptutvikling og kommunikasjon

Teknologi og produksjon

Brukerstøtte

Driftstøtte

Utvikling

56

140

56

84

159

159

159

168

112

84

56

253

159

159

159

140

169

168

Konseptutvikling og 
programmering

MEDIEPRODUKSJON

INFORMASJONSTEKNOLOGI 



Går du på et yrkesfaglig utdanningsprogram og ønsker å studere   på   

høyskole   eller   universitet?   Da  trenger  du generell studiekompetanse. 

For å oppnå dette er ett år på påbygging til generell studiekom-

petanse løsningen. 

Her har du fag som norsk, historie, naturfag og matematikk som gir 

deg den teoretiske kompetansen som kreves for å kunne bli tatt opp 

til spennende studier på høyskoler og universitet. 

På   Akademiet Oslo   vil   påbygging   til   generell   studiekompetanse 

forberede deg til spennende og utfordrende utdanningsløp, både når 

det gjelder det faglige og det å lære metoder og teknikker for hvordan 

du kan tilegne deg ny kunnskap. Dette vil du ha nytte av i dine videre 

studier.

T imefordel ing VG3

Norsk

Naturfag

Matematikk 2P-Y

Historie

Kroppsøving

Programfag for

studiespesialisering

281

84

140

140

56

140
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TIDLIGERE ELEVER

– Hvorfor valgte du Akademiet Oslo, hva var det beste med skolen, og hva gjør du nå? 

Først gikk jeg på en skole som var langt unna der jeg bor, så byttet jeg til Akademiet Oslo. I 
det andre året mitt så byttet jeg skole i to dager, men jeg kom fort tilbake. Folket og lærerne 
skilte seg ut og det måtte jeg tilbake til. 

Det jeg har tatt med meg er nettopp det at lærerne hadde genuin tro på meg. Selv når jeg sleit 
med fag så trodde de på potensialet mitt og hjalp meg med å nå mål. Jeg glemmer aldri de 
lærerne som så og trodde på meg. 

I dag studerer jeg barnevern på andre året i Lillehammer. Jeg er evig student og har også en 
bachelor sosiologi i tillegg til fag i statsvitenskap. Jeg vil si jeg også er tidvis politisk, jeg har 
jo vært medlem i norsk studentorganisasjon, og jobber med å utvikle horisonten hele tiden. 
Jeg prøver å se hvor jeg kan utgjøre en forskjell, om det er for en eller hundre personer spiller 
ingen rolle, så lenge jeg får bidratt. - Fatema Al-Musawi 

Å gå på Akademiet ga meg tett oppfølging og jeg følte at lærerne fokuserte godt på meg. Jeg 
ble godt kjent med fagene og følte at lærerne genuint ønsket at jeg skulle få de karakterene 
jeg ville ha. Jeg satt også veldig pris på å se det mangfoldige og multikulturelle på skolen. 
Ungdomsskolen jeg gikk på var ganske homogen, men plutselig gikk jeg på en skole med folk 
fra overalt i byen. Da fikk jeg se og oppleve det multikulturelle ved byen.

I dag jobber jeg med ulike prosjekter, jeg har blant annet jobbet med NRK og programmet 
Chattes i to år. Det startet med en ide jeg hadde som så ble pitchet til NRK. Serien finner dere 
på NRKTV. Ellers har jeg fungert som utegående reporter, og vil gjerne studere journalistikk, 
eller kanskje også mote. - Hoda Abo Joaila

Jeg begynte på Akademiet Oslo for å kunne møte et annet miljø enn det jeg hadde vokst opp i 
da jeg savnet litt nye impulser. Akademiet virka som et naturlig valg da det var både sentralt 
og virket nytenkende. 

Det jeg trivdes best med på Akademiet var mangfoldet av folk, alle hadde ulike interesser og 
bakgrunn. Jeg følte også ganske tidlig at jeg ble sett av lærerne, de identifiserte fort hva som 
var styrkene og svakhetene mine, slik at jeg kunne prestere på best mulig måte fremover. 
Ikke minst er jeg veldig takknemlig for lærerne som fortsatt engasjerer seg i hva jeg har 
funnet på i ettertid av skoletiden min og sender en melding i ny og ne. 

Idag har jeg startet opp egen bedrift og jobber i etableringen av en annen. Ved siden av dette 
studerer jeg journalistikk ved OsloMet, og jobber som barne -og ungdomsarbeider ved 
FUBIAK. - Camilla Shoaei

 Jeg valgte å begynne på Akademiet fordi jeg følte ikke at noen offentlige skoler passet meg. 
Så virket de som en god og seriøs skole. Det stemte veldig godt med hvordan det var å gå på 
Akademiet. Det er en skole hvor det er viktig for lærerne at elevene trives. Det er aktive 
tiltak fra lærerne for å engasjere elever. De prøver å gjøre undervisningen gøy, for eksempel 
ved å invitere gjester og andre foredragsholdere. Så tar de også hensyn til mye, hvor du bor, 
kommer fra, reisevei osv. 

Det viktigste og beste med skolen var lærerne. De følger deg tett og fokuserer på at du skal 
gjøre det bedre enn før.

 I dag jobber jeg som rådgiver for partiet Høyre på Stortinget, sitter i bystyret og studerer 
juss. - Mehmet Kaan Inan 

MEDIER OG KOMMUNIKASJON
studieforberedende løp

PÅ BY G G I NG  T I L  GE N E R E L L
ST U DI E K OM PE TA N S E
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Akademiet Privatistskole tilbyr et helhetlig undervisningsopplegg skreddersy-

dd for deg som skal opp til privatist eksamen. Vi tilbyr privatistundervisning til 

de som trenger å ta nye fag, som ønsker å forbedre fag fra videregående eller 

som mangler generell studiekompetanse. 

Vår privatistskole er kjent for eksamensrettede kurs med engasjerte lærere og et 

gjennomarbeidet pedagogisk opplegg. Hos  oss  kan  du  velge  mellom  under-

visning  på  en  av  våre skoler eller via våre nettstudier. Vi tilbyr undervisning på 

dagtid, kveldstid og nett. Vi tilbyr gratis og uforpliktende rådgivning til deg som 

vurderer å ta fag som privatist. Ta kontakt med ditt skolested eller les mer på 

www.akademiet.no/privatist.

Ved Akademiet Privatist og Nettstudier har vi så stor tro på vårt pedagogiske 

opplegg – både i klasserommet og på nett – at vi tilbyr deg som skal forbedre 

karakterer fra videregående karaktergaranti. Det vil si at om du ikke forbedrer 

karakteren din (i fag med samme fagkode) og følger våre vilkår, kan du få 

mulighet til å ta kurset på nytt, kostandsfritt. 

PRIVATUNDERVISNING
Akademiet har et stort nettverk av dyktige privatundervisere - våre privat-     

undervisere  spenner  fra  videregående  elever  til erfarne lektorer. Ut fra dine 

ønsker, finner vi en personlig lærer som  matcher  deg  og  dine  behov  best.  

Vi  kan  tilby  alt  fra leksehjelp, eksamensprep, målrettet undervisning, veiled-

ning, språkundervisning, hjelp til studieteknikk med mer. Fortell oss om ditt 

behov, og vi hjelper deg å legge opp et løp. Les mer på www.akademiet.no

Eksamensrettet undervisning

Dyktige og engasjerte lærere

Innleveringer, skrivedager og

praktiske kurs

Praktiske labøvelser i realfag

Leksehjelp

Avsluttende prøveeksamen

60 minutters timer

Gratis rådgivning

Tilgang til læringsplattformen Canvas

Gratis Office 365-pakke

Inkludert i kursprisen hos oss får du: UTVEKSLING VG2 - HELTBERG INTERNATIONAL

Heltberg International ønsker deg velkommen som elev ved gode skoler 

vi kjenner godt i England, Canada og New Zealand - i tillegg til Tyskland og 

Kina, Spania, Frankrike og Australia! Ved å reise med oss er du sikret et seriøst                

alternativ for utveksling og tett oppfølging gjennom hele skoleåret. Et skoleår i 

utlandet gir solide språkkunnskaper. Det er et pluss for fremtidig utdannelse 

og arbeidsliv. Det viktigste er kanskje likevel alt dette året gir deg av personlig 

utvikling!

FULL FAGLIG UTTELLING 

Vårt  tilbud  gir  deg  full  faglig  uttelling  når  det  gjelder 

vanlig VG2-pensum i Norge og sørger for at du kan gå direkte  inn  i  VG3  når  

du  kommer  hjem.  Du  får  dekket programfagene dine ved å gå i klasser 

med lokale elever. I tillegg får du undervisning i norsk og andre obligatoriske 

fellesfag sammen med de andre norske elevene, eller via nettstudier som er 

en del av tilbudet.

OPPTAKSKRAV

Opptakskravene for å få en plass på programmet til 

Heltberg International baserer seg på karakterer og en person-

lig samtale. Et år i utlandet er et spennende år, men ikke nødven-

digvis et enkelt år. Det er viktig at du er motivert for å jobbe og at du 

er åpen for å oppleve noe som er annerledes enn det du er vant til. 

 

Har du spørsmål eller ønsker nærmere informasjon er du 

velkommen til å kontakte oss. Vi hjelper deg gjerne! 

Kontakt oss på mail: utveksling@heltberg.no  

eller telefon: 98 23 31 10 

Med beste hilsen 

Maria Hjellegjerde og Natasha Hagen 

AKADEMIET PRIVATIST OG NETTSTUDIER UTVEKSLING

ENGLAND

NEW ZEALAND

SPANIA

AUSTRALIA

CANADA

USA

TYSKLAND

FRANKRIKE KINA
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AKADEMIET OSLO

AKADEMIET DRAMMEN YPSILON

AKADEMIET DRAMMEN SUNDLAND

Pilestredet 56, 0167 Oslo
Postboks 189, Bogstadveien, 0323 Oslo
22 46 69 00
oslo@akademiet.no

Landfalløya 26, 3023 Drammen
32 80 83 40
ypsilon@akademiet.no

Skogliveien 4, 3047 Drammen
32 80 76 00
drammen@akademiet.no

AKADEMIET KRISTIANSAND
Stadionveien 21, 4632 Kristiansand
Stadionveien 21, 4632 Kristiansand
93 01 38 08
kristiansand@akademiet.no

AKADEMIET ÅLESUND

AKADEMIET BERGEN

Molovegen 5, 6004 Ålesund
Postboks 943 Sentrum, 6001 Ålesund
70 13 42 20
alesund@akademiet.no

Marken 37, 5017 Bergen
Postboks 443, Marken 5832 Bergen
55 32 32 31
bergen@akademiet.no

Søk skoleplass på
www.akademiet.no

AKADEMIET SANDNES
Langgate 1, 4306 Sandnes
Postboks 3223, 4398 Sandnes
51 90 55 30
sandnes@akademiet.no

AKADEMIET FREDRIKSTAD
Rektor Østbyes Gate 2, 1604 Fredrikstad
93 03 36 08
fredrikstad@akademiet.no

Husk å søke skoleplass før 1. mars 
for å være med på førsteinntaket!
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@akademietoslo akademiet.no


