Kunst, design
og arkitektur

- Generell studiekompetanse
- Variert og kreativ skolehverdag
- Godt utstyrte verksteder
- Utstillinger internt og eksternt

Hva får du på KDA
Dette utdanningsprogrammet passer for deg som
vil utvikle deg i kreative fag, samtidig som du tar
studiekompetanse. På KDA hos oss jobber du med alt
fra tegning og maling, modellbygging i arkitektur, til
digitale designoppgaver og foto. Du kan velge å bare
ta programfag fra KDA, eller om du ønsker det, kan du
velge et programfag fra andre områder, for eksempel
samfunnsfag, språk eller mediefag.
Godt faglig og sosialt miljø
Lærerne på skolen vår har høyt faglig engasjement,
og samarbeider i faste faglag der de stadig utvikler
undervisningsopplegg og vurderingsmetoder. Vi tilbyr
hjelp med leksene i matematikk og fremmedspråk i
studietida hver uke, altså utenom undervisningen.
Kontaktlærerordningen er sterk ved vår skole, med
ukentlig klassens time. I programfagene blir du
kjent med elever fra ulike klasser, og du kan delta på
hybelkvelder, spillkvelder, skoleteater og råd og utvalg
på skolen. Vi har eget miljøteam med hybelkontakt,
som støtter elevene våre og bidrar ekstra til trygghet
og trivsel i skolehverdagen.
Verksteder og studio
På skolen vår har KDA flotte, lyse og romslige lokaler, med
verksteder for både harde materialer og tekstildesign,
grafikkverksted, tegnesal, og studio for video og foto. Vi
har 3D-printere og utstyr for digitale trykk i storformat.
Her får du eksperimentere og utvikle ferdighetene dine.

Utstillinger
KDA pleier å ha flere større prosjekter gjennom året,
som er godt synlige på skolen. Du kan for eksempel få være med på å lage utstillinger, installasjoner,
motevisning, konseptuell kunst og utsmykkingsoppdrag på skolen. Iblant har elevene også utstilling
utenfor skolens lokaler.
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Det er ikke nødvendig med spesielle
forkunnskaper for å begynne på KDA. Det
viktigste er at du liker å jobbe med varierte
kreative uttrykk og praktiske oppgaver.
Alle elever på KDA har både programfag og
vanlige fellesfag som norsk, engelsk og historie.
35 undervisningstimer pr uke
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