
Foto: 

Fullført videregående 
opplæring med 
studieprogram dans gir 
deg vitnemål med generell 
studie kompetanse

Danselinja er del av 
utdanningprogrammet 
Musikk, dans og drama

Dans Musikk, dans og drama
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Som danseelev på Skien videregående skole vil du ta 
del i et aktivt, kreativt og engasjerende miljø hvor du får 
utviklet både kunstneriske- og akademiske ferdigheter.

Dans er et variert og utfordrende 
programområde som er forberedende 
dersom du ønsker høyere utdanning 
innen dans. Det er samtidig et 
programområde for deg som liker å 
danse, som vil lære mer, men som 
ønsker å søke andre studier etter 
fullført videregående skole.

Generell studiekompetanse
Danselinja gir deg generell 
studiekompetanse og mulighet for 
videre studier ved de aller fleste 
høyskoler og universitet.

Hva lærer du?
Hos oss vil du arbeide med ulike 
dansesjangre og stiler, koreografi, 
dansehistorie og supplerende dansefag. 
Les mer om dette på udir.no. 

Vi har fokus på utøvelse av dans med 
teknikk og formidling, samtidig 
som vi jobber kontinuerlig med det 
skapende og med refleksjon. 

I tillegg til ordinær undervisning 
arrangerer vi forestillinger, workshops 
og ekskursjoner hvert skoleår!

Skien videregående 
tilbyr alle de tre 

programområdene 
Musikk, Dans og Drama.
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Fag- og timefordeling

Programfag dans Vg1 Vg2 Vg3

Musikk, dans, drama 5 0 0

Scenisk dans (1,2,3) 0 5 10

Bevegelse 2 0 0

Danseteknikker 5 0 0

Dans i perspektiv 0 5 5

Scenisk dans fordypning 0 5 5*

Grunntrening 0 2 2

Allmenne fag Vg1 Vg2 Vg3

Norsk 4 4 6

Matematikk 5 3 0

Naturfag 5 0 0

Engelsk 5 0 0

Fremmedspråk 1: Tysk, fransk, spansk 4 4 0/5*

Samfunnskunnskap 0 3 0

Historie 0 2 4

Geografi 0 2 0

Religion og etikk 0 0 3

Fellesfag samlet 23 18 13*

Timer til programfag 12 17 22*

Til sammen 35 35 35

* De som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen får 5 timer mindre til programfag i Vg3.



Skien videregående skole 
skien.vgs@vtfk.no 
https://www.vtfk.no/skoler/
skien-vgs

Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresse: 
Hollenderigata 5,
 3724 Skien

Sentralbord:
35 91 80 00

Karakterene fra grunnskolen danner 
grunnlag for opptak. Det er i tillegg mulig å 
skaffe seg ekstrapoeng gjennom en frivillig 
ferdighetsprøver. Alle primærsøkere får 
invitasjon til ferdighetsprøvene som foregår 
i mars.

Lurer du på noe? Ikke nøl med å ta kontakt:

Anne Herlofsen
avdelingsleder 
e-post: anne.herlofsen@vtfk.no
telefon: 35 91 80 00

Ferdighetsprøver

Kontakt oss

Se våre nettsider for mer informasjon 
om Skien videregående skole og 

programområdene vi tilbyr.
Scann QR-koden med ditt 

mobilkamera eller klikk deg inn på 
https://www.vtfk.no/skoler/skien-vgs 

Helt ny skole!
Fra skoleåret 2018 flyttet Skien 

videregående skole inn i nye og topp 
moderne lokaler på Klosterøya. 

Skolen er Telemarks flotteste skolebygg 
og har en fantastisk beliggenhet rett ved 

elva med utsikt både i retning mot 
Porsgrunn og mot Skien sentrum. 

Den nye skolen vil gi elevene gode 
rammer for læring, gjennomføring og 

trivsel.
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