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Vi vil at du

VÅRE UTDANNINGSPROGRAM
Alle utdanningsprogram gir generell studiekompetanse. 

SKAL LYKKES
MUSIKK

En skolehverdag der musikk, 
felleskap og fag går hånd i hånd. 

STUDIE- 
SPESIALISERING
Innen språk, samfunnsfag og 
økonomi.

MEDIER OG 
KOMMUNIKASJON
Gir deg kompetanse til å lage 
medieprodukter for fremtiden.

VG3 PÅBYGG
Kvalifiserer deg til høyere 
utdanning.

DANS
Gjennom forestillinger, 

produksjoner og visninger.

DRAMA
På dramalinjen brukes kreativitet 

som en stor del av læringen. 

PLASS TIL ALLE 
SKAPERGLEDE

HØY FAGLIG KOMPETANSE
TRYGGHET OG TRIVSEL

Kristen VGS Vennesla er en liten 
internatskole med godt miljø og 

godt samhold, med mulighet for å bo på internat 
hvis du ønsker det. Skolen har fokus på faglig 

kvalitet, kristne verdier og trivsel. Variasjon i 
utdanningsprogram gir et kreativt miljø og en 

spennende skolehverdag. 

KV er et samarbeid mellom Normisjon og 
Filadelfia Vennesla.



Studie- 
spesialisering

STUDIESPESIALISERING | Kristen VGS Vennesla

Sosialkunnskap 
I sosialkunnskap lærer du om ulike typer 
utfordringer i sammfunnet. 

Politikk og mennesker
Her vil du lære om hvordan ulike 
ideologier er med på å forme verden. 

Misjon  
Misjon har å gjøre med oppdraget Jesus 
ga oss. Misjonsoppdraget handler om å 
formidle Jesus frelse til verden. 

Kristen VGS Vennesla tilbyr studie- 
spesialisering innen språk, 
samfunnsfag og økonomi. 

Entreprenørskap 
Om vi skal forandre verden, behøver 
vi å tenke nytt, være kreative og lære å 
gjennomføre et prosjekt.

Medie- og informasjonskunnskap
Media fyller størstedelen av vår hverdag 
og fritid. I dette faget få du lage egne 
produksjoner, samtidige som du lærer 
om hvordan media påvirker oss. 

TRE ÅR PÅ KV ER TRE 
ÅR SOM VIL GI DEG 

OPPLEVELSER FOR LIVET



MUSIKK | Kristen VGS Vennesla

på KV. Gjennom konserter, forestillinger, 
skoleturneer og eventer, vil du få bred 
erfaring som musiker.

Hver uke arrangeres huskonserter for 
alle musikkelever.

Lærerne vil hjelpe deg til å bli trygg 
foran publikum.

En skolehverdag der kreativitet, 
musikk, felleskap og fag går hånd i 
hånd.

Musikklinje har fokus på rytmisk musikk. 
Det betyr at moderne musikk, pop, rock, 
jazz, soul og gospel preger linjen. 

Samspill, sceneopplevelse og fremfø-
ring er en sentral del av skolehverdagen 

INSTRUMENT
KOR

MUSIKKTEORI
MUSIKKHISTORIE

PRODUKSJON



DANS | Kristen VGS Vennesla

KLASSISK BALLETT
MODERNE DANS
HIP-HOP
JAZZDANS
IMPROVISASJON
KOMPOSISJON

kreativitet gjennom blant annet tverr-
faglig arbeid med musikk, dans og 
drama.

Etter fullført danselinje kan du fortsette 
med studier på universitet eller høy-
skole, eller gå videre med utdanning for 
å bli profesjonell danser.

Kristen VGS Vennesla er den eneste 
kristne videregående skolen i landet 
som tilbyr tre år med dans.

Vi har erfarne og motiverte lærere som 
har som mål at du skal lykkes.

På danselinjen lærer du teknikker innen 
jazz, moderne og klassisk. Du lærer å 
bruke dine danseegenskaper og din 



DRAMA

DRAMA | Kristen VGS Vennesla

DRAMADRAMADRAMA
Det beste med å gå på 
drama, er at du lærer 

både mer om faget og 
mer om deg selv

Christine Amodei

På dramalinjen ved KV bruker vi 
kreativitet og fantasi som en stor 
del av læringen.

Du er hjertelig velkommen til oss, med 
eller uten tidligere dramaerfaring.

I løpet av tre år ved dramalinjen vil 
du utvikle ferdigheter innen scenisk 
formidling, kreativ skaperevne og 
samarbeid.

TEATERPRODUKSJON
TEATERHISTORIE
SCENISK FORMIDLING
KREATIV SKAPEREVNE
SAMARBEID



Medier og 
kommunikasjon 

Vårt mål er å gi deg kompetanse til å 
lage medieprodukter som er relevante i 
dagens samfunn.

Når du er elev ved KV, får du også 
mulighet til å være en del av Filadelfias 
TV-team.

Høsten 2021 starter vi opp utdannings-
programmet medier og kommunikasjon.

Vil du å lære å formidle ved hjelp av 
bilde, lyd og tekst, da er medier og 
kommunikasjon linjen for deg. Her lærer 
du mediefagene på en skole som er full 
av kreativitet. Du får også muligheten 
til å lage medieproduksjon sammen 
med musikk-, dans-, og dramaelevene. 

MEDIESAMFUNN
MEDIEUTTRYKK
BILDE 
TEKST
LYDDESIGN

NYTT 
UTDANNINGS- 

PROGRAM!

MEDIER OG KOMMUNIKASJON | Kristen VGS Vennesla



Påbygg 
Du blir del av et kreativt miljø hvor du 
har ulike valgmuligheter til å delta i 
musikalske aktiviteter, som for eksempel 
huskonserter og forestillinger.

Har du tatt yrkesfag, eller har et fag-
brev, og ønsker å studere?

Her kan du få det du trenger for å ta 
høyere utdanning.

Vi tilbyr små klasser og trygge omgi-
velser, der du blir sett og får god 
oppfølging og veiledning gjennom 
året. Undervisningen holder høy faglig 
kvalitet.

TRYGGE OMGIVELSER
GOD OPPFØLGING
GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGG | Kristen VGS Vennesla



Minner for livet. Afrikatur for studiespesialiserende.

Grunn til å feire. Avslutningsfest 
for VG3

Internatet. Sosial samling i 
oppholdsrommet.

Nissejenter. Dramaelevene har 
nisseteater i julegada i Vennesla.

Gøy på scenen. Elevene 
har flere forestillinger i løpet 
av året - her fra  Q42.

Aktivitetsdag. Alle er med og alle gir jernet - selv om det viktigste er å delta...eller? :-)



VIL DU VITE MER?
Vi vil gjerne høre fra deg:

381 57 777

post@kv.vgs.no

Det er mulig å hospitere og være med en 

helt vanlig skoledag. Da får du et godt bilde 

av skolemiljøet og kan oppleve hvordan det 

er å være elev på skolen vår. 

Søknadsskjema og mer informasjon 

finner du på:  

www.kv.vgs.no

Hjertelig velkommen til en trygg, kreativ, 

inkluderende og målrettet skole for alle.

Skolen eies av Normisjon Region Agder og 

Filadelfia Vennesla.

Internatlederne. Robert og Maria bor sammen med sine to 
sønner på internatbygget, og har ansvaret for internatet.

Internatet
ungdommer fra hele landet. Kanskje blir 
noen av disse vennene dine for resten 
av livet?

 » Miljøteam som tar initiativ til 
aktiviteter sammen med elever

 »  ✓Kristne ungdomsmøter, bibelgrupper 
og daglige andakter

 »  ✓Sang- og musikkmuligheter i våre 
3 øvingsbinger 

 »  ✓Sentrum, kino og ny svømmehall 
i nærheten

 »  ✓Treningsstudio som nærmeste nabo

 » Togstasjon og bussforbindelse til 
Kristiansand ligger 2 minutters gange 
fra internatet

Kristen Vgs Vennesla har internat på 
skolen, for de som ønsker det. Vi tilbyr 
alle internatelever enkeltrom, med felles 
oppholdsrom og kjøkken.

Alle elever kan bestille varm lunsj og 
middag hver ukedag. Vi har internat-
ledere og miljøarbeidere som bor på 
internatet. Disse gir elevene tett opp- 
følging.

Dette er et sted der du får være en del 
av et nært og godt fellesskap og ha det 
gøy. Her kan du bo sammen med andre 



Vigeland Brugs veg 3

4708 Vennesla

38 15 77 77

post@kv.vgs.no

facebook.com/kvvennesla

kv.vgs.no


