
Dörrarna står öppna mellan salarna och 
eleverna kan alltid räkna med goda råd. Det 
är nära till alla lärare på programmet. Vi 
försöker att efterlikna arbetslivet och forma 
eleverna till kunniga och ansvarstagande 
vuxna.

Digitala medier 
Du lär dig om digitala medier och får utveckla 
din förmåga att kommunicera med digitala 
verktyg där ljud, bild och berättande står i 
centrum. Du upplever, tolkar och reflekterar 
över digitala uttryck ur olika perspektiv. På 
programmet får du jobba med att producera 
media, från porträttfoton till radio och film, i 
skolans tv-studio och fotostudio.

Kärnämnen och medieämnen 
Kreativitet och kommunikation genomsyrar 
även kärnämnena. En vanlig skoldag 
består av en blandning av mediekurser och 
traditionella ämnen. De kunskaper du får 
inom media har du nytta av i andra ämnen, 
till exempel om du väljer att redovisa en 
uppgift i svenska i form av en film eller ett 
bildspel.

Ny teknik och kreativa lösningar 
Media och design-eleverna är mycket 

drivande på skolan och ligger steget före 
när det gäller teknik och kommunikation.
Vi har kreativa lösningar på alla fronter 
och försöker leva som vi lär. Vi syns ofta i 
olika sammanhang, både på och utanför 
skolan. Här får du tre kreativa år med många 
kluriga utmaningar och trevlig samvaro med 
likasinnade.

Skarpa case ger viktig erfarenhet 
I våra uppfräschade och specialanpassade 
lokaler finns både en egen tv-studio och 
fotostudio med modern utrustning. Ofta 
arbetar vi med skarpa case i samverkan 
med företagare, utställningar, mässor och 
tidningar. Det ger dig viktig erfarenhet i hur 
arbetslivet fungerar.

Gästföreläsare kommer till oss och berättar 
om sitt yrke och hur de tänker när de arbetar.

Estetiska programmet är det enda 
högskoleförberedande gymnasieprogrammet 
som från första dagen arbetar med en 
tydlig programkaraktär i alla ämnen. 
Undervisningen är ofta tvärvetenskaplig och 
kan innefatta flera olika ämnen. 
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Media och design
Estetiska programmet

Du får chansen att utvecklas i en verklighetstrogen miljö med 
modern utrustning och engagerade elever och lärare. Vi arbetar 
med att producera media i text, ljud och bild – ofta i skarpa case. 
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