
Vil du bli tekniker innen lys, lyd, scene, 
 rigging eller AV? Fagskolen i Oslo starter 
nå opp en sceneteknisk fagskole!

Oppstart  
høsten 
2023!



Jeg har hørt noe om en ny utdanning 
for lys, lyd, av og sceneteknikere, 
blir det noe av?
Ja! Fagskolen i Oslo jobber med god
kjenning av sin nye utdanning for scene
teknisk produksjon, søknad er sendt 
NOKUT og det er ansatt en fagansvarlig 
i 50% stilling. Arbeidet med å ferdig
stille studie planer, samle lærekrefter og 
praksis plasser ute i bedriftene er godt i 
gang. 

Utdanningen vil dekke de 4 hovedom
rådene lys, lyd, scene/rigging og AV på 
lik linje og vil gi studentene nødvendig 
kunnskap om bransjen som helhet og sitt 
eget fag spesifikt til å kunne jobbe i flere 
ulike roller i bedriftene. 

Når starter den? 
Vi forventer å kunne ta inn studenter ved 
utdanningen høsten 2023. Høsten 2022 
blir det et kortvarig pilotprosjekt som 
er åpent for alle og som vil gi en liten 
smakebit på hva den ferdige utdanningen 
inneholder. Du vil finne studiet på Sam
ordna opptak for 2023.

Hvem er utdanningen for?
Utdanningen er både for de med litt 
fartstid i bransjen som ønske å formali
sere sin kompetanse, få litt faglig påfyll 
eller kanskje ønsker å spesialisere seg 
ytterligere og for de som ikke har jobbet i 
bransjen før, men som vil opparbeide seg 
nødvendig kompetanse for å kunne sikre 
seg en jobb i bransjen. 

Hvilke kriterier er det for å 
komme inn? 
Du kan søke opptak på grunnlag av 
 bestått fagprøve i enkelte fag: automa
tiker, dataelektroniker, energimontør, 
ITdriftstekniker, ITutvikler, medie
designer og medietekniker. 

De som ikke har bestått fagprøve i oven
nevnte fag og er eldre enn 23 år kan søke 
opptak på grunnlag av realkompetanse.
 
Hva koster det? 
Studiet er en del av det nasjonale løpet 
for høyere utdanning og koster derfor 
ikke noe for studentene. 

Hvor lenge varer studiet?
Studiet er på 90 studiepoeng, som tilsier 
1.5 år heltid eller 3 år deltid. 

Hvor foregår studiet? 
Studiet baserer seg i stor grad på nett
undervisning med noen faste samlinger i 
året, samt en stor mengde praksis ute i 
bransjen hos de ulike bedriftene. 

Mer info?
Ta kontakt med fagansvarlig for utdan
ningen, Hans Peter Jenssen enten via 
epost, telefon eller sosiale medier.

Hovedorganisasjonen VIRKE og CREO 
har sammen med Fagskolen Oslo utviklet 
utdanningen på høyere nivå.

Vil du bli tekniker innen lys, lyd, scene/rigging eller AV?  Norges 
eneste utdanning i sceneteknisk produksjon vil gi svært gode 
 arbeidsmuligheter i mange år fremover!

Kontakt: 
Hans.jenssen@osloskolen.no
Telefon: +47 977 57 907

https://www.virke.no
https://creokultur.no
mailto:Hans.jenssen@osloskolen.no
https://fagskolen-oslo.no
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