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I og med at du får denne brosjyren er du en av de heldige 
som har kommet inn på F21 til høsten.  
Vi gleder oss til veldig til å møte deg!

Vi har som mål at de neste tre årene av livet ditt skal bli 
de beste du noensinne har opplevd. Her vil du møte nye 
mennesker og få mange nye venner. 

Du vil utvikle deg faglig og sosialt i et miljø som du selv skal 
være med å skape. Du skal lære deg å mestre ting du aldri 
trodde du skulle få til. Og det skal vi hjelpe deg med.

De første to ukene i høst er ikke helt alminnelige skoleuker. 
Du skal få omvisning på skolen, dra på turer med klassen din, 
få vite hvem som er læringspartneren din, bli med på Back to 
School party, lære hvordan vi studerer på F21. Du skal rett og 
slett raskest mulig bli en ekte F21’er.
 
Vi ses 20. august!

Med vennlig hilsen Rektor

Erlend Skåltveit
Rektor

VI GLEDER OSS TIL Å MØTE DEG!



Skolen er en av få kombinerte ungdoms- 
og videregående skoler i Norge, og ble 
etablert i august 2010. Bygget er integrert 
i lokalene til den gamle fyrstikkfabrikken 
til Nittedal Tændstikfabrik. Skolen har nye 
og stilige lokaler, med et flott bibliotek, 
en stor flerbrukshall, utendørs skatepark, 
volleyball- og basketbane og kantine med 
variert meny. 

Skolen har topp moderne fasiliteter innenfor 
teknologi og utstyr og alle elever på videre-
gående får en egen bærbar Mac når de 
starter skoleåret.

Skolen kalles «F21» på grunn av adressen 
Fyrstikkalleen 21. F21 tilbyr to program- 
områder på VGS; Studiespesialisering (ST) 
og Medier og kommunikasjon med studie- 
spesialisering (MK).
 Skolen har 15 studieplasser i England 
for MK VG2 ved Bournemouth and Poole 
College. F21 er en populær skole og har svært 
god søkning. Skolen har et sterkt elevfokus 
der fag, mestring og utvikling er i sentrum. 
Elevene på videregående skole kommer fra 
mange ulike kanter av byen. Dette byr på 
mange spennende møter i et sammensatt 
elevmiljø.

OM 
FYRSTIKKALLÉEN 
SKOLE



Medier og kommunikasjon er 
et studieforberedende utdannings-
program med fokus på digital  
kompetanse, praktisk medie- 
produksjon og kommunikasjon.

Som elev får du generell studie- 
kompetanse, samtidig som du jobber 
kreativt og skapende med prosjekter i 
mediefag. På MK lærer du hvordan du 
kan engasjere andre med et budskap 
og få gjennomslagskraft for det du vil 
fortelle. 

Du vil jobbe praktisk med produkter 
i foto, film, lyd, tekst og grafisk de-
sign, og utforske sjangere som rekla-
me, journalistikk, underholdning og 
informasjon. 
 Hos oss jobber elevene mye med 
prosjektarbeid, kreativitet og samar-
beid. Du blir god på å presentere og 
uttrykke det du vil fortelle og jobbe opp 
mot tidsfrister. Medier og kommunika-
sjon er et fag for alle, da det gir viktig 
og verdifull kompetanse for fremtiden 
– uansett karrierevalg.

På Medier og kommunikasjonslinjen har vi:
• Topp moderne utstyr
• Apple Macbook til alle elever
• Tv-studio
• Lydstudio
• Fotostudio
• Animasjonsrom
• Grafisk designstudio
• Redigeringssuiter 
• Nyeste Adobe programvare m.m.

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

MK



F21 har to lydstudioer som er tilret-
telagt for mange ulike typer lydpro-
duksjon. Opptaksrommene er bygget 
etter standard fra NRK og Filmparken, 
med lydtette vegger for optimal  
akustikk.

Her kan du spille inn din egen musikk, el-
ler produsere for eksterne artister. Både 
sangere, rappere og musikere gjør profe-
sjonelle musikkproduksjoner hos oss. Vi 
inviterer gjester i studio til radiosendinger 
og podcaster. Og skal en av filmene våre 
på kino bruker vi 5.1-kinomikser.

Profesjonelt utstyr
Begge studioene er utstyrt med mac med 
innspillings-program og digital mikser. Vi 
har mikrofoner av ypperste kvalitet. Når 
skolen har sportsturneringer kan vi sen-
de lyden digitalt via fiberoptikk mellom 
sportshallen, TV-studio og lydstudio, for 
optimal lydmiks.

Skolen har en livemikser for konser-
ter, revy og musikal som også inngår 
i skolens lydopplæring. Elevene lærer 
å operere denne selv slik at skolen er 
selvdreven når vi setter opp større live- 
arrangementer.

På F21 er produksjon av film og 
TV-program et satsingsområde.  
I tillegg til våre egne sendinger, gjør 
vi utvalgte oppdrag og har samarbeid 
med profesjonelle aktører.

Fleksibelt og moderne studio
Vi har et moderne film- og fjernsynsstudio 
som er spesialbygd for bruk i undervisnin-
gen. Innspillings-rommet kan tilpasses til 
mange ulike type sendinger, og har også 
mulighet for greenscreen. Kameraene er 
montert på hjul for lett å kunne forflyttes 
i studioet. Kamerautstyret er portabelt og 
kan også benyttes utenfor studio. Når vi 
har flerkameraproduksjon er kameraene 
knyttet til et eget rom der vi gjør billed-
miksen. Fra det rommet styrer vi også 
lysriggen i taket. Vi har også en minikran 
for kameraløft på inntil 4 meter!

Det er fiberoptiske kabler fra TV-studio til 
både skolens auditorium og til sportshal-
len. Fra disse rommene er det dermed 
mulig å gjøre opptak som videresen-
des til kontrollrom for direkte bildemiks i  
TV-studio.

LYDSTUDIO TV-STUDIO

Utstyr og 
muligheter

www.F21.tv
Besøk nettsiden 

vår for å se 
våre medie-

produksjoner!



MEDIEDESIGN (5 t. per uke)
Her skal du jobbe praktisk med å lage 
medieprodukter innen film, foto, grafisk, 
tekst og lyd. Du vil lære hvordan du kan 
velge design og virkemidler for å påvirke 
andre med det budskapet du vil fortelle. 
Du vil lære ulike metoder for ideutvikling og 
kreativitet. Du vil få opplæring i programvare 
og bruk av utstyr. 

 
MEDIESAMFUNNET (5 t. per uke)
I dette faget vil du få en grunnleggende 
forståelse for hvordan kommunikasjon og 
mediepåvirkning fungerer. Du vil lære om 
hvordan mediene bidrar til hvordan du og 
samfunnet utvikler seg. Og om hvordan og 
hvorfor mennesker bruker mediene  
slik de gjør. 

Du vil få kunnskap om ulike medieyrker og 
hvordan mediebransjen utvikler seg. Du vil 
jobbe med ulike sjangere som journalistikk, 
informasjon, reklame og underholdning.  

FELLESFAGTIMER
Engelsk – 5 t. per uke
Fremmedspråk – 5 t. per uke
Matematikk – 5 t. per uke
Naturfag – 5 t. per uke
Norsk – 4 t. per uke
Kroppsøving – 2 t. per uke

Mediesamfunnet og Mediedesign har du 
både på vg.2 og vg.3. I tillegg kan du velge 5 
timer mediefordypning på vg.2  
og 10 timer mediefordypning på vg3. 

Les mer på vilbli.no
 

NB! 
Du velger fremmedspråk 
samt matematikk 1P/1T i 
løpet av første skoleuke.

f21.vgs.no/fagtilbud/fagvalg/fagvalg-vg12/

Fag



Kontaktlærere

Niklas Brinchmann
Trinnansvarlig 1MK 
og avdelingsleder 
Medier og kommunikasjon
Epost:
niklas1609@osloskolen.no

Ann-Kristin Novaro
Kontaktlærer
Epost:
ann-kr1605@osloskolen.no

Ingrid Kleven Brenna
Kontaktlærer
Epost:
inkla002@osloskolen.no

Andreas Krogvold
Kontaktlærer
Epost:
andrek2504@osloskolen.no

Thomas Tellander
Kontaktlærer
Epost:
thomat1102@osloskolen.no



FØRSTE 
SKOLEUKE
Vi vet at mange er veldig spente når de begynner på 
ny skole. Derfor har vi en litt annerledes oppstartsuke. 
Her har vi fokus på at nye elever skal bli kjent med 
hverandre og føle seg trygge. 

Mandag
Siden det er første skoledag, er det felles 
oppmøte i auditoriet kl. 8.30. Etterpå̊ 
fordeler vi oss klassevis for å bli nærmere 
kjent med klassen og lærerne. Denne 
dagen får du utlevert din personlige mac 
som du disponerer mens du går på F21. 

Husk å ta med utfylt og underskrevet 
kontrakt. 

Tirsdag
Vi har bestilt fint vær og drar med hele 
vg1-trinnet til Frognerparken for å kose 
oss. Her blir det aktiviteter og oppgaver, 
slik at du skal bli ekstra godt kjent med de  
du skal jobbe med i tiden fremover. 

Onsdag
Denne dagen har vi ulike kurs og 
aktiviteter som er relevante for at du skal 
lykkes som elev hos oss. På onsdag har 
vi også satt av tid til oppstartsamtaler 
mellom elev og kontaktlærer. 

Torsdag
Første dag med vanlig skole. Her blir du 
nærmere kjent med noen av faglærerne 
du skal ha dette året. 

Fredag
Det blir vanlig skole fram til lunsj.  
Så er det Back to School Party, og 
bl.a. konsert med artisten Hkeem.  
Det blir fest for hele skolen med musikk 
og aktiviteter. – I tillegg vil rektor servere  
mat til alle elevene. 



For å gi alle førsteklassinger en god 
start på skoleåret, for å bli godt 
kjent med hverandre og for å skape 
et godt og trygt klassemiljø, drar vi 
på over-nattingstur med hele Vg1-
trinnet til Tjøme sør for Tønsberg 5.-6.
september.
 
Heia Eidene er en stor eiendom med 
flere bygninger, skog, strand, svaberg 
og brygge. Vi skal kose oss med 

grilling, strandvolleyball, kano, kajakk, 
spill og andre aktiviteter. I tillegg blir 
det tverr-faglig fagdag med geografi 
og naturfag. Gjennom aktiviteter som 
styrker samholdet, vil du bli godt kjent 
med medelever, lærere, rådgivere og  
trinn-ansvarlige fra skolen ledelse. 

Du vil komme tilbake fra Tjøme 
som en ekte F21-er!

HEIA 
EIDENE 

PÅ TJØME



Elevmiljø
Det skulle bare mangle at vi gjør alt vi kan for å skape 
et så godt elevmiljø som overhodet mulig! Vi ønsker 
at elevene skal se på F21 som noe mer enn bare en 
skole. Vi ønsker at dere kommer hit og spiser frokost 
sammen med oss, at dere gjør lekser her, at dere 
er med på fritidsinteressene deres her og at dere 
starter klubber og foreninger her. Vi har nulltoleranse 
for mobbing og jobber kontinuerlig for et trygt skolemiljø 
for alle som går her.

Vurdering
Dette er skolens aller største satsningsområde og 
skal gå over tre år. Vi vet at gode tilbakemeldinger til 
elevene er noe av det som gir størst effekt på elevenes 
læring. Vi ønsker også å gjøre elevene mer delaktige i 
egen læringsprosess gjennom bruk av blant annet 
egenvurdering og kameratvurdering.

Læringspartner
På F21 vil vi gi deg en trygg og god skolestart med 
fokus både på det sosiale og det faglige. Vi har 
læringspartner (LP) Vg1. Fra og med første skoledag får 
du en eller to faste læringspartnere du skal samarbeide 
tett med de 3 første ukene av skoleåret. LP har ansvar 
for å følge hverandre opp både faglig og sosialt. Etter 
3 uker, og regelmessig gjennom hele skoleåret, bytter 
du læringspartner. Slik vil alle bli kjent på kryss og tvers 
i klassen.



Kontakt oss:
Besøksadresse: Fyrstikkalleen 21, 0661 Oslo | Postadresse: Boks 6660 Etterstad, 0609 Oslo
E-post: fyrstikkalleen@ude.oslo.kommune.no | Telefon: 23 46 37 00 
Sentralbord: 08.15 - 15.30 | WEB: www.f21.vgs.no | www.f21.tv

Foreldremøte vg.1: Onsdag 22.august, kl.19.00. Se skolens 
hjemmeside for mer informasjon. Husk å ta med hengelås og signert 

IKT-kontrakt av foresatte (vedlagt i brevet)
slik at du kan motta bøker, Mac og skap første skoledag.

HUSK!


