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

Musikklinja er del av 
utdanningprogrammet 
Musikk, dans og drama

Musikk Musikk, dans og drama



Som musikkelev hos oss vil du ta del i et aktivt, kreativt og 
engasjerende miljø hvor du både får utviklet kunstneriske- 
og akademiske ferdigheter.

På musikklinja får du utviklet både ditt utøvende 
og skapende talent. Her får du opplæring på 
3 instrumenter, får en solid musikkteoretisk 
utdanning, og får jobbe aktivt med arrangering 
og komponering. Du får lære musikkteknologi, 
og får mulighet til studioarbeid. Du møter elever 
fra hele fylket med de samme interessene som 
deg, og dere danner samspillgrupper, og synger 
i kor. Du lærer å dirigere og får være med å lede 
en musikkbedrift. 

Gjennom musikkhistorie og analyse av musikk 
får du mulighet til å bli kjent med mange sjangre 
og stilretninger. Sammen med fellesfagene gir 
alle disse musikkfagene deg et solid fundament 
for de fleste høyere studier, både innenfor 
musikkutdanning, og helt andre områder. 

Som musikklinjeelev deltar du på mange 
konserter, forestillinger og arrangementer internt 
og eksternt.

Skien videregående 
tilbyr alle de tre 

programområdene 
Musikk, Dans og 

Drama.

Søknadsfrist til 
videregående skole er 

1. mars

Alle foto: Dan Riis



Fag- og timefordeling

Programfag musikk Vg1 Vg2 Vg3

Musikk, dans, drama 5 0 0

Musikk (blant annet med 3 instrumenter og samspill) 5 0 0

Lytting 2 0 0

Instrument, kor, samspill 0 5 5

Musikk i perspektiv 0 5 5

Musikk fordypning 0 5 5*

Ergonomi og bevegelse 0 2 2

Instruksjon og ledelse 0 0 5

Timer totalt 35 35 35

Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3

Norsk 4 4 6

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

Matematikk 5 3 0

Engelsk 5 0 0

Naturfag 5 0 0

Historie 0 2 4

Samfunnskunnskap 0 3 0

Geografi 0 2 0

Religion og etikk 0 0 3

* Elever som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen må ha det i 3 år på videregående, og får
derfor ikke faget Musikk fordypning i Vg3.

Elevene på Musikk, dans og drama har 35 skoletimer pr. uke. Disse er delt inn 
i fellesfag og programfag.
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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 
ferdighetsprøve. Alle primærsøkere får 
invitasjon til ferdighetsprøvene som foregår 
i mars.

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

Ivar Fiane 
avdelingsleder 
e-post: ivar.fiane@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!
Høsten 2018 flyttet Skien 

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

Skolen er en av landets flotteste 
skolebygg og har en fantastisk 

beliggenhet rett ved elva med utsikt 
både i retning mot Porsgrunn og mot 

Skien sentrum.

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

trivsel.

Bygget har en egen avdeling for 
Musikk, dans og drama, med mange 

øverom og bandrom, et studio og flere 
saler. 




