
MUSIKK DANS DRAMA



AKTUELLE SKOLER

Dette utdanningsprogrammet finner du på:

Skeisvang videregående skole



MULIGHETER

• MDD gir eleven grunnlag for studier ved norske og
utenlandske høyskoler og universitet

• Fullført og bestått utdanningsprogram for MDD gir
eleven generell studiekompetanse

• Videregående utdanning på musikk-, dans-, dramalinjen
forbereder eleven til opptaksprøver på høyskoler som gir
profesjonsutdanning innen musikk-, dans- og teaterfag.



VIKTIGE EGENSKAPER & KRAV

• Viktig egenskaper i dette utdanningsprogrammet?
– Interesse for teoretiske fag er en forutsetning ettersom våre

elever får samme grunnutdanning i allmenne fag som ved en
studiespesialiserende linje. Forskjellen ligger i programfagene; der
de på studiespesialiserende linjer velger fordypning i språkfag,
samfunnsfag eller realfag, velger våre elever musikk, dans eller
drama.

– Det er en fordel, men ingen forutsetning, at eleven er noe kjent
med den studieretningen de velger før de begynner hos oss.

– Musikk-, dans- og dramafag stiller krav til kreativitet og
samarbeidsevne ettersom de i flere sammenhenger er med på
større og mindre konserter og forestillinger i utdanningen. De må
være forberedt på at noe av leksearbeidet foregår på skolen i
samarbeid med andre.

– Eleven bør ha et mål og ønske om å studere videre etter
videregående skole



PROGRAM FOR VGS-DAGENE

• Informasjon om utdanningsprogrammet MDD

• Informasjon om muligheter etter videregående utdanning

• Dag 1 blir elevene kjent med Musikk/Dans/Drama som er felles
programfag for de tre studieprogrammene i VG1

• Dag 2 blir får elevene smakebiter fra de tre respektive
programområdene musikk, dans eller drama



HUSKELISTE

• Ta med timeplan som er lagt ut på HSA sin hjemmeside

• Alle bør ha ledige klær den første gangen. Elever som velger dans 2.
gang, må ha med treningstøy og håndkle.

• Gjennomfør arbeid som ungdomsskolene gir i forkant/etterkant av
besøk på VGS skolene



VELKOMMEN TIL

MUSIKK, DANS, DRAMA
på SKEISVANG vgs.


