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Lea Kjernsli (17) Lea Strand 
(18) og Ylva Ytterberg (17) går 
medier og kommunikasjon på 
Fyrstikkalleen videregående 
skole, og journalistfaget får 
dem alle til å drømme stort. 

MARTINE MYHRE OG 
MAJA MIRIAM MARTINUSSEN 

– «Tekst» er favorittfaget mitt på sko-
len. Det er så mye mer enn bare skriving, 
og det gir oss utrolig mange muligheter. 
Selv om vi skriver journalistiske tekster, 
så lærer vi å bygge opp setninger og skri-
ve, noe som er bra uansett hva man vil bli 
i fremtiden, sier Lea Kjernsli. 

De tre jentene synes alle journalistikk 
og skriving er spennende, men å beskrive 
hvordan fremtiden kommer til å se ut er 
de ikke helt i mål med ennå. 

– Selv om journaliststudiene er noe jeg 
har tenkt mye på, ser det foreløpig ut til å 
bli en god nummer to. Akkurat nå er det 
faktisk sykepleier jeg sikter meg inn mot, 
sier Kjernsli. 

– For meg er journalistikk noe jeg alltid 
har sett på som spennende, og som jeg er 
vokst opp med siden pappa er journalist. 
Det er også hovedgrunnen til at jeg valgte 
dette valgfaget, legger Ylva Ytterberg til. 

F21 skiller seg ut 
Lea Strand har også alltid sett på journa-
listikk som et alternativ, men ønsket om å 
bli advokat er uten tvil til stede. 

– Jeg tenker at det å skrive er viktig å 
kunne i alle jobber, og derfor har det vært 
et godt valg for meg, sier hun. 

– Hvordan trives dere på skolen?
– Det er en veldig bra skole, og den har 

virkelig levd opp til forventingene. Her 
skjer det mye spennende og miljøet er 
veldig bra blant elevene og lærerne, sier 
Lea Kjernsli. 

– Det er mange arrangementer her, 
som for eksempel «smart-prat» hvor det 
kommer forskjellige foredragsholdere 
som har noe å fortelle og lære oss. Alt fra 
kronprinsen til en som har livstruende-
kreft har vært her, sier hun. 

– Annet som er spesielt med skolen 
er at alle elevene blir inkludert, og man 
har mange muligheter på de ulike linjene, 

spesielt på medier og kommunikasjon, 
legger Strand til. 

Sprer skriveglede 
Lærer i tekstfaget, John-Arne Øygar-
den Gundersen, er opptatt av å formidle  
skriveglede og alle mulighetene det gir til 
dem som er innom på «åpen dag». 

– Jeg har jobbet her i fem år,  og da vi 
først startet opp denne klassen var det 

kun én elev, nå er det ny rekord på 19 som 
har tekstfaget, sier han.

– Elevene får reelle oppdrag og reiser 
ofte utenfor skolen for å gjøre oppgavene. 
Vi skriver mest journalistisk ettersom jeg 
er journalist selv. 

En av tingene journalistelevene får ta 
del i er å se sakene sine på trykk i blant 
annet Akers Avis Groruddalen, noe de 
kan gjøre allerede i dag (se side 17 og 19). 

Åpen dag – F21:

Lever ut mediedrømmen 

ARIBA HUSSAIN (15), 
STASJONSFJELLET 

– Det som er viktig  
for meg er miljøet, at 
man blir inkludert og 
møter hyggelig elever 
på de andre trinnene. 
Det er fint at skolen 
har de linjene jeg 
ønsker å gå på, og ikke 
minst at lærerne er 
flinke. 

AYRA HUSSAIN (15), 
STASJONSFJELLET 

– Jeg synes det er 
viktig at skolen har 
gode lærere som kan 
hjelpe oss med det 
vi trenger. Miljøet er 
også noe jeg tenker 
på, og det er viktig for 
meg at jeg kan føle 
meg trygg. Linjene har 
også mye å si. 

AURORA  
SLAGSVOLD (15), 
STASJONSFJELLET 
– Miljøet må være fint 
og inkluderende, og 
jeg håper å møte men-
nesker som deler sam-
me interesser som 
meg. Venner er jo en 
viktig del av skolen, så 
det er fint å se hvem 
som går på skolene på 
«åpen dag». 

Utvider skolen 

• En kombinert ungdoms og vi-
deregående skole med totalt 
950 elever. 

• To programområder: studie-
spesialisering og medier og 
kommunikasjon. 

• Har 15 studieplasser i England 
for MK VG2. 

• Skolen sto ferdig i 2010 og er 
en skole med 8. til 13. trinn. 

• Adresse: Fyrstikkalleen 21, 
0661 Oslo.  

• Ren Mac-skole på vgs.
• Elevene arrangerer fotballiga, 

revy, basketliga og foosball-
liga. 

• Opptatt av at elevene fullfø-
rer og består.

3 på F21

VARIERERT HVERDAG: Ylva Ytterberg (17), Lea Strand (18) og Lea Kjernsli (17) skriver og fotograferer seg gjennom skole-
dagene på F21.

NYTT BYGG: Til høsten utvides F21 med flere klasserom, og fungeren-
de rektor Mari Indregard ser positivt på å kunne ta imot enda flere elever.

Til høsten utvides 
Fyrstikkalleen vide-
regående skole med 
et nytt skolebygg.  

– Vi utvider med nye lo-
kaler og det blir to ekstra 
klasser, fem på studiespe-
sialisering og tre på me-
dier og kommunikasjon. 
Dermed har vi plass til 
enda flere nye elever, sier 
fungerende rektor Mari 
Indregard.

– Hvorfor er «åpen 
dag» viktig?

– Vi får muligheten til 
å vise fram skolen som vi 
er veldig stolt  av, samtidig 
som vi kan gjøre det let-
tere for 10. klassingene å 
velge riktig, smiler hun.  

– Hva er viktig  
når du skal  
velge skole?


