
Kristen VGS 
Vennesla

Vi vil at du 
skal lykkes



lykkes. Vi ønsker å se våre elever bli tryggere 
på seg selv, få oppleve faglig mestring og ha 
begeistring i møte med fagene.

Hjertelig velkommen til et studiemiljø med 
masse begeistring, trygge rammer, faglig 
kompetanse og mengder med kreativitet.

Våre
studier

Om du har en drøm du lengter etter å få oppfylt. 
Om du har en lengsel etter at verden skal 
bli et bedre sted. Om du drømmer om å se 
kreativiteten blomstre og få glede andre med 
dine gaver. Om du ønsker å få det du behøver 
for å kunne studere videre. Da er kristen VGS 
Vennesla plassen for deg.

Vi ønsker deg velkommen til tre år fulle av 
energi, kreativitet, drømmer og opplevelser. 
Vi er en skole med høyt faglig nivå og store 
muligheter til å utvikle dine gaver og talenter. 
Våre lærere har ikke bare med seg faglig 
kompetanse, men også erfaringer fra scene, 
arbeidsliv og foreningsliv. Dette er lærere som 
brenner for sitt fag og som elsker å se elever 

Alle utdanningsprogram gir 
generell studiekompetanse. Det 
betyr at du kan studere videre på 
de fleste studier i Norge.

Alle klassetrinn drar på minst en 
reise i løpet av skoletiden.

Harald Rønning
Rektor

Musikk
3 år

Drama
3 år

Påbygg
1 år

Dans
3 år

Studiespes.
med misjon

3 år

Kunnskap og 
begeistring



En hverdag full av

Musikk

Pop
Rock
Jazz
Soul
Gospel
–––

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

Samspill, sceneopplevelse og 
framføring er en sentral del 
av skolehverdagen på KV. Her 
får du stå på scenen og spille 
din musikk. Våre lærere, som 
alle har erfaring fra ulike 
band og artister, vil hjelpe deg 
til å bli trygg foran publikum. 
Dette er en kjempefordel 

ved opptaksprøver til høyere 
studier etter VGS. Gjennom 
konserter og forestillinger, 
skoleturneer og eventer så vil 
du få mange muligheter til å 
glede andre med din musikk.

Fullført musikklinje på KV gir 
generell studiekompetanse 
med fordypning i musikk. 
Dette gir deg mulighet til å 
studere videre på universitet 
eller høyskole etter 
videregående.

Tenk å få ha en hverdag full av musikk. Hverdager 
der du får musisere sammen med profesjonelle 
musikere og sangere, og bli kjent med andre som 
elsker musikk. En skolehverdag der kreativitet, 
musikk, felleskap og fag går hånd i hånd.



Tenk deg en helt mørk scene. Fullsatt 
sal. Musikken spilles svakt og du merker 
forventningen i salen. Det er snart din tur 
til å gå ut. Du er spent og nervøs, men så 
kjenner du lærerens klapp på skulderen 
og ordene: Nå er det din tur, dette klarer 
du. Raskt finner du din plass, og er helt 
stille. I hodet ditt fokuserer du på det du 
har trent og lært. Det føles som tiden står 
stille, og så begynner det, drømmen går i 
oppfyllelse. Det er du som danser...

Vi er den eneste kristne VGS som tilbyr tre 
år med dans, og samtidig studiekompetanse. 
Det er hva du får på KV. Vi er stolte som 
kan tilby treårig danselinje. Vi har erfarne, 
motiverte og kompetente lærere, som har et 
stort mål, at du skal lykkes.

Det er en fordel om du behersker en form for 
dans før du begynner, men det er også mulig 
å begynne uten forkunnskaper. 

Etter fullført danselinje på KV kan du 
fortsette med studium på Universitet eller 
Høyskole, eller gå videre med utdannelsen for 
å bli profesjonell danser.

–––––

Klassisk ballett
Moderne dans
Hip-hop
Jazzdans
Improvisasjon
Komposisjon
–––

Dans



Drama
Vi er alle del 
av en stor 
fortelling.

Hvem er du?
–––

Har du en drøm om å utvikle deg som skuespiller? 
Ønsker du å stå på scenen, spille en rolle og formidle 
et budskap? Liker du å jobbe kreativt i samspill med 
andre?
 
På dramalinjen ved KV er undervisningen lagt opp 
annerledes enn en vanlig skoledag. Her får du bruke 
kreativitet og fantasi som en stor del av læringen. 
Du er hjertelig velkommen til oss både med og 
uten tidligere teatererfaring. Hos oss møter du 
faglig kompetente og motiverte dramalærere med 
et høyt ønske om å bli kjent med deg, og bidra til å 
videreutvikle ditt potensiale. 

I løpet av tre år ved dramalinjen får du generell 
studiekompetanse, samtidig som du utvikler 
ferdigheter innen scenisk formidling, kreativ 
skaperevne og samarbeid. Se for deg muligheten til 
å lære – samtidig som du utvikler og blir kjent med 
deg selv på en helt ny måte. Vi er alle del av en stor 
fortelling. Hvem er du?

“Det beste med å gå på drama, er at du lærer både mer 
om faget og mer om deg selv.” 

Christine Amodei

–––––





Er du urolig for hvor verden er på vei? Har du lyst 
til å gjøre verden til en bedre plass? Har du lyst til 
å hjelpe andre? Drømmer du om et bedre miljø, 
ønsker du å hjelpe mennesker, eller bygge et 
samfunn der alle blir sett og alle er trygge, bygge 
en kirke eller har lyst til å jobbe med bistand og 
misjon, da er misjonslinjen plassen for deg. Misjon, 
betyr oppdrag, et oppdrag som handler om å gjøre 
verden bedre. Vi vil gi deg verktøy for å gjøre det. 

Bli med til Midtøsten, Asia eller Afrika. Vi vil ikke at 
du bare leser om ulike deler av verden, vi ønsker at 
du også får oppleve og se det du lærer om, derfor 
drar vi på en lengre studietur.

Vi vil gi deg tre år med en tydelig retning. Vi 
vil styrke deg som menneske og utruste deg 
for fremtiden. Tre år på KV, er tre år som vil gi 
deg opplevelser for livet.

–––––

Media og 
kommunikasjon, 
Sosialkunnskap,
Politikk og 
menneskerettigheter, 
Entreprenørskap
–––

Studiespes med 
misjonsfag



Media og 
kommunikasjon, 
Sosialkunnskap,
Politikk og 
menneskerettigheter, 
Entreprenørskap
–––

Er du urolig for hvor verden er på vei? Har du lyst 
til å gjøre verden til en bedre plass? Har du lyst til 
å hjelpe andre? Drømmer du om et bedre miljø, 
ønsker du å hjelpe mennesker, eller bygge et 
samfunn der alle blir sett og alle er trygge, bygge 
en kirke eller har lyst til å jobbe med bistand og 
misjon, da er misjonslinjen plassen for deg. Misjon, 
betyr oppdrag, et oppdrag som handler om å gjøre 
verden bedre. Vi vil gi deg verktøy for å gjøre det. 

Bli med til Midtøsten, Asia eller Afrika. Vi vil ikke at 
du bare leser om ulike deler av verden, vi ønsker at 
du også får oppleve og se det du lærer om, derfor 
drar vi på en lengre studietur.

Vi vil gi deg tre år med en tydelig retning. Vi 
vil styrke deg som menneske og utruste deg 
for fremtiden. Tre år på KV, er tre år som vil gi 
deg opplevelser for livet.

–––––

Studiespes med 
misjonsfag



Små klasser
Trygge omgivelser
God oppfølging
–––Påbygg

Har du tatt et yrkesfag eller kanskje fullført 
med fagbrev og ønsker å studere? Da er 
påbygg-linjen hos oss noe for deg. Vi ønsker 
å gi deg det du behøver for å kunne gå videre 
med dine studier.

Vi er stolte over å tilby små klasser, trygge 
omgivelser, du vil bli sett, få god oppfølging og 
veiledning gjennom året.

Du blir del av et kreativt miljø, der de andre 
linjene på skolen skaper en spennende 
skolehverdag. Du har ulike valgmuligheter 
til å delta i musikalske aktiviteter, som f.eks. 
interpretasjon introduksjonsdelen til Musikk, 
Dans, Drama. Det kan også være muligheter 
for å ta programfag fra studiespesialisering, 
for eksempel Politikk og Menneskerettigheter, 
Media og Informasjonskunnskap og 
Sosialkunnskap.

Vi legger stor vekt på det sosiale og at du skal 
kunne trives på skolen. Blant annet arrangeres 
skoletur i løpet av året.

–––––



... om skolen, og har spørsmål om 
elevhjemmet, kostnader, timeplaner, 
aktiviteter på skolen, skolemat eller andre 
ting, så ta gjerne kontakt. Vi vil gjerne høre 
fra deg.

Det er også mulig å komme på besøk og 
være med en helt vanlig skoledag. Da får du 
et godt bilde av skolemiljøet og får oppleve 
hvordan det er å være elev på vår skole. 
Søknadskjema og mer informasjon finner du 
også på vår hjemmeside.

Hjertelig velkommen til en trygg, kreativ, 
inkluderende og målrettet skole for alle.

Vigeland Brugs veg 3
4708 Vennesla

38 15 77 77
post@kv.vgs.no

facebook.com/kvvennesla
kv.vgs.no

Om du vil 
vite mer


