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F21 er en populær skole og har svært god
søkning. Skolen har et sterkt elevfokus der fag,
mestring og utvikling er i sentrum.
I tillegg til et sterkt faglig fokus tilbyr skolen blant
annet frokost til alle elever, leksehjelp, klasseturer,
fotball liga og et svært aktivt elevråd.

Skolens
satsningsområder
Elevmiljø
På F21 gjør i alt vi kan for å skape et så godt
elevmiljø som overhode mulig. Vi ønsker å
være mer enn bare en skole, derfor har
vi mange tiltak for at elevene våre skal ha
det bra på skolen. Undersøkelser viser
derfor at elevene hos oss opplever et trygt
skolemiljø med høy trivsel.
Vurdering
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.

«Jeg liker F21
fordi elevene
hjelper hverandre
til å trives bedre
og lære mer.»

Sosialt miljø

F21 skal ikke bare være et godt sted å lære, men også
et godt sted å være. Derfor legger vi ned mye arbeid i
å organisere gode, sosiale aktiviteter for elevene våre.
Det er elevene selv som vet hva de ønsker og derfor bruker vi elevrådet aktivt
i det sosiale arbeidet. I tillegg til å jobbe for et bedre læringsmiljø for alle elever
er elevrådet sentrale i planlegging og gjennomføring av arrangementer og
turneringer der du kan være deltaker. Dette kan være alt fra fotball-, sjakk-, FIFA,
bordtennis,- og basketball-turneringer til dansecrew, konserter, litteraturuke,
revy og filmklubb.

MILJØ
«Jeg liker
F21 fordi alle
elever får
utdelt egen
Mac.»

«Jeg liker F21
fordi lærerne
bryr seg
om meg.»

Studiespesialisering

Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet Studiespesialisering
gir studiekompetanse for videre studier ved
høgskoler og universitet.
Du bør i utgangspunktet like å lese og
arbeide med teoretiske fag for å velge
dette utdanningsprogrammet.
På F21 vil du samarbeide med læringspartnere fra første skoledag. Dette vil
gi deg en trygg og fin overgang fra
ungdomsskolen – både faglig og sosialt!
På Vg1 skal du ha følgende fag: norsk,
matematikk, samfunnsfag, naturfag,

geografi, engelsk, kroppsøving og
fremmedspråk.
På Vg2 og Vg3 skal du velge programområde og programfag. Du velger
programområde innen realfag eller
språk, samfunnsfag og økonomi.
I tillegg kan du velge programfag fra
Medier og kommunikasjon. Se skolens
hjemmeside for vårt varierte utvalg.

Fordypning innen realfag gir spesiell
studiekompetanse for studier som f.eks.
lege, tannlege, ingeniør, veterinær eller
realfagsstudier innen matematikk, fysikk,
kjemi, biologi mm.

Fordypning innen språk, samfunnsfag,
økonomi eller mediefag betyr at du
kan velge studier innenfor f.eks. juss,
media, samfunnsfag, lærer, sykepleier,
humanistiske fag, språkfag
og mange andre.

Medier og kommunikasjon

Medier og
kommunikasjon
Medier og kommunikasjon er et studieforberedende
utdanningsprogram med fokus på digital kompetanse,
praktisk medieproduksjon og kommunikasjon.
Som elev får du generell studiekompetanse, 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
design, og utforske sjangere som
reklame, journalistikk, underholdning og informasjon. Hos oss
jobber elevene mye med prosjektarbeid, kreativitet og samarbeid.

Du blir god på å presentere og
uttrykke det du vil fortelle og
jobbe opp mot tidsfrister.
Medier og kommunikasjon er et
fag for alle, da det gir viktig og
verdifull kompetanse for fremtiden
– uansett karrierevalg.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Informasjonsteknologi og
medieproduksjon
Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et yrkesfag
som gir elevene kunnskap om hvordan teknologi,
kommunikasjon og design preger og utvikler samfunnet.

Programfagene skal bidra til at elevene utvikler praktiske ferdigheter og kreativitet. Vg1
IKT og medieproduksjon skal forberede elevene på et samfunn og arbeidsliv i utvikling
gjennom å gi dem kompetanse innenfor informasjonsteknologi, kommunikasjon og
medie-produksjon.

Her lærer du blant annet:
•
•
•
•
•

Idéutvikling og kreativ problemløsning
Om brukerstøtte, nettverk, IT-sikkerhet
og programmering
Innholdsformidling og historiefortelling
Foto, film og grafisk design
Kommunikasjon og markedsføring

Yrkesfaglig opplæring fører fram til
yrkeskompetanse, og etter fullført
yrkesfaglig opplæring kan du gå ut
i arbeid eller ta videre utdanning

Utstyr og
muligheter
LYDSTUDIO

TV-STUDIO

F21 har to lydstudioer som er
tilrettelagt for mange ulike typer
lydproduksjon. Opptaksrommene
er bygget etter standard fra NRK
og Filmparken, med lydtette vegger
for optimal akustikk.

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.

Her kan du spille inn din egen musikk,
eller produsere for eksterne artister.
Både sangere, rappere og musikere
gjør profesjonelle 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.

Fleksibelt og moderne studio
Vi har et moderne film- og fjernsynsstudio som er spesialbygd for bruk i
undervisningen. Innspillings-rommet
kan tilpasses til mange ulike type
sendinger, og har også mulighet for
greenscreen.

www.F21.tv
Besøk nettsiden
vår for å se
våre medieproduksjoner!

I TILLEGG
TIL ET
STERKT
FAGLIG
FOKUS,
TILBYR
F21:

• Egen Macbook til alle elever
• Gratis frokost til alle elever hver dag
• Klasseturer
• Aktivt elevråd
• Leksehjelp
• Sjakkturnering
• Fotball-liga
• Basket-liga
• Fussball-liga
• Spillrom med Playstation og VR-briller
• Bordtennisbord

På F21 er vi stolte
av elevteamet vårt!

F21 ligger på Helsfyr, et sentralt knutepunkt midt i Oslo.
Helsfyr er i kraftig utvikling, og har fått et yrende byliv
med kaféer, butikker og innbydende grøntområder.

«Disse gjør at vi
kan best mulig kan
hjelpe elevene våre
mens de går her,
både sosialt og
faglig.»

Elevteamet består av:

•
•
•
•
•
•
•
•

Rådgiverne
Politikontakt
Helsesykepleier
Miljøarbeider
Skolepsykolog
Minoritetsrådgiver
Skolelege
Fysioterapeut

Fra Helsfyr kommer du deg til sentrum på noen minutter
– i tilfelle du ønsker å ta deg en tur i en midttime.

Velkommen til

ÅPEN DAG!
Mandag 17. januar kl. 15.30 - 19.00
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Fyrstikkalleen 21, 0661 Oslo
fyrstikkalleen@ude.oslo.kommune.no
Tlf. 23 46 37 00
Besøk oss på nett:
https://f21.vgs.no/
www.f21.tv
facebook.com/fyrstikkalleenskole
instagram.com/f21skole
https://apendag.f21.no/

