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Viktor Ivarsson.
- Jag går på Högskolan i
Falun och läser Film- och
TV-produktion nu. Jobbat
som klippare ett år efter
skolan. Det bästa med
Media var att jag fick
utvecklas i min egen takt.
Och allt kul runtomkring.

Studerar
Gör på fritiden
Bästa med skolan
Läsa vidare

TREDJE ÅRET PÅ MEDIA
TRÄNAR, FOTOGRAFERAR
SAMMANHÅLLNINGEN
FYSIOTERAPEUT

VÄLKOMMEN TILL MEDIA I SANDVIKEN!
Nya Media på Bessemerskolan utvecklar en ny inriktning mot sociala
medier. Du skapar egna ytor för att berätta dina eller andras drömmar,
historier och vardag - eller bara sånt som måste berättas.
Fota, filma, animera, livesänd, klipp film, redigera foton och lägg ut på
sociala medier. Efter en tid vill du utveckla dina nya kunskaper. Det får
du göra på Media!
Bli en skickligare fotograf och filmare för att nå ut bättre med dina
projekt.
Sista året samarbetar du med kompisar, i nya nätverk, med uppdragsgivare och företag.
Det gör du i stora och små projekt utanför skolans väggar.
När du är färdig med skolan och använt individuella valen rätt har du
samma behörighet till högskolan som samhällsvetenskapliga programmet!

Arianna Romano.
- Jag läser på högskolan i
Falun, Film- och TVproduktion.
- Det bästa med Media på
Bessemerskolan var allt vi
fick göra utanför skolan.
Som tex alla uppdrag kring
Göransson Arena.

Men det vi jobbar hårdast med är din trivsel, att det ska kännas roligt
att komma till skolan och din lust att skapa.

- Jag tycker att jag lärt mig mycket av att få jobba i projekt
och ta eget ansvar. Foto är min grej man jag har också gjort
massor med TV och film. Innan jag börjar plugga på högskolan vill jag ut och resa och uppleva äventyr.
- Innan gymnasiet tänkte jag inte så jättemycket på gymnasievalet.
Jag visste att jag vill kombinera praktiskt med teoretiskt och jag tyckte om att fotografera så då var valet ganska enkelt.
- Eftersom jag inte hade fastnat för någon annan linje och inte riktigt
vet vad jag vill göra efter gymnasiet så tänkte jag mest på att ha kul
just nu och tänkte inte så mycket på tiden efter gymnasiet.
- Det bästa med Media är friheten och sammanhållningen.
Man får göra sånt man själv tycker är kul och får komma med många

Välkommen till Media på Bessemerskolan önskar lärare och elever!
Joel Tromark.
- Nu läser jag Film- och
TV-produktion på högskolan i Falun.
- Det bästa med Media
var friheten att bestämma
själv. Jag ville göra mycket
olika saker och det fick
också.

“Det ska kännas
roligt att komma
till skolan”

”

MAJA ROODZANT

Jag ville blanda
praktik och
teori

egna idéer och synpunkter om vad man vill göra.
- Lärarna är positiva och stöttar en alltid.
Man lär sig mycket av att få jobba i projekt och det är mycket eget
ansvar, samtidigt har man tryggheten av att lärare eller andra elever
kan hjälpa en om man fastnar eller problem uppstår.
Sen tycker jag att det har varit jättekul att få arbeta så mycket med
elever i andra årskurser, redan från ettan. Och alla resor vi gjort.
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ÅR TRE PÅ MEDIA
FOTAR OCH SER FILM
ATT GÖRA DET MAN VILL
FILM- OCH TV

LUCAS AHO
- Jag har sedan länge varit intresserad inom film och ser det som
en fantastisk konstform.
- Jag har utvecklats mycket som person sen jag började på Media.
Det är nog alla projekt och samarbeten med kompisar som gjort
det.
- Jag är glad att mina föräldrar föreslog att jag skulle välja något jag är
intresserad av istället för att gå på Samhällsvetenskapligt program.
- Media och samhälle har en nästan lika bred utbildning så man behöver inte oroa sig när man sedan söker till högskola bara man satsar
lite grand under gymnasiet.
- Redan första årskursen fick vi jobba i skarpa lägen med livesända
TV-produktioner. Vi fick t.ex. ansvaret att sända Stålfejden som är en
brottningstävling. Året efter gjorde vi Idrottsgalan på Göransson

”

Jag ville gå
något som intresserade mig

Arena i samarbete med MittMedia. Jag skötte en av TV-kamerorna.
- Jag har sedan länge varit intresserad av film och ser det som en fantastisk konstform jag velat lära mig mera om samt sedan jag varit liten
har jag fotograferat och äger nu en liten samling på tre äldre kameror.
Jag gillar själva kameratekniken
- Jag är osäker på hur min framtid kommer att se ut och vad jag vill
göra efter gymnasiet men det jag skulle kunna tänka mig är att kanske
söka vidare till film på Högskolan Dalarna men det är något jag inte
riktigt bestämt mig för ännu.

APHATSARA KETMANEE
-Eftersom jag gillar att jobba med programvaror som är kreativa och samtidigt få högskolebehörighet blev valet naturligt. Jag gillar också att rita och skapa små berättelser.
- Vi får fri tillgång till hela Creative Cloud och det är en hel värld av
program som intresserar mig. Vi har också alltid tillgång till skolans
studior och kan boka kameror och teknik när vi vill.
Även på helgerna om man vill det.
- Jag har hela tiden fått vara med och producera uppdrag till både
företagare och kultur- och sportevenemang av olika slag.
T.ex. har vi gjort tre reklamfilmer för Toyota i Sandviken.
Där fick jag göra en helt egen animerad reklamfilm. De var jättenöjda!

ÅR TRE PÅ MEDIA
RITAR OCH ANIMERAR
ALLA BRA PROGRAMVAROR
ANIMATION

”

Det var en vän
som fick mig att
söka Media

- Jag har också producerat live-TV i Göransson Arena.
Det har varit elitseriematcher med SAIK bandy och Idrottsgalan två
år i rad.
- Sista året har vi startat ett UF-företag där vi producerar både foto,
film, animation och TV-produktioner.
Vi har samarbetat om allt i våran grupp och mitt särskilda ansvarsområde har varit marknadsföring och animation.
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Jobbar som FILMKLIPPARE
Gör på fritiden DIGITAL DESIGN
Bästa med skolan JOBBA PRAKTISKT

Pluggar ÅR TRE PÅ MEDIA
Gör på fritiden ÄR TRÄNARE OCH SKEJTAR
Bästa med skolan UT I VERKLIGHETEN DIREKT

”

JOEL FORSLIN
- Jag ville göra något jag var intresserad av men
även så att jag fick chansen att plugga på högskolan.

Jag visste att
man fick använda proffsig
teknik

”

ALICIA LUNDAHL
- Helt säker på valet av Media blev jag när jag
förstod vad högskolebehörigheten innebar. Att jag
skulle kunna plugga vidare efter gymnasiet.

- När jag skulle välja i nian visste jag att jag var intresserad av filmoch TV och när jag förstod att man kunde läsa vidare efter skolan
blev Media det självklara valet.

Det var korta informationsfilmer från olika evenemang som
Göransson Cup och från matcher med SAIK-bandy.
Den typen av uppdrag har fortsatt under hela utbildningen.

Alicia gick ut Media för fem år sedan.
- Nu jobbar jag som filmklippare på ett företag som heter B-reel som
producerar både reklam, långfilm och dokumentärfilm.

- Jag ”praoade” på Media redan i årskurs åtta och det var nog då jag
bestämde mig för att gå på Bessemerskolan Media.
Redan då fick jag vara med när eleverna gjorde skarpa uppdrag utanför skolans väggar.
- När jag väl började fick jag också redan första året göra helt egna
uppdrag på Göransson Arena.

- Nu sista året har det varit naturligt att starta ett UF-företag
eftersom vi också tar betalt för uppdragen. Den teknik vi använder
på skolan är riktigt vass och proffsig. Det gör det lättare att jobba på
ett professionellt sätt.
- Jag har också utvecklats mycket som person när jag jobbat med
männsiskor utanför skolans väggar.

- Det senaste jag klippt är dokumentären om filmskaparen Ingemar
Bergman.
- Efter skolan jobbade jag två år för att spara pengar. Sen började jag
plugga på Medieinstitutet i Stockhkolm.

Jag ville jobba
mycket praktiskt
och det fick jag
också

- Jag visste nog ganska tidigt att jag ville gå Media eftersom jag
hållit på så mycket på fritiden.
Helt säker på valet av Media blev jag när jag förstod vad högskolebehörigheten innebar. Att jag skulle kunna plugga vidare efter gymnasiet.
- Det bästa med Media var nog att det var så mycket praktiskt arbete
för det är det jag gillar.

Hur är det med behörigheten till Högskolan?
Om du väljer Media på Estetiska programmet har du samma grundläggande behörighet till Högskolan som om du gått
Samhällsvetenskapligt program.
Det gäller tex jurist, polis, eller stadsvetare.
Lägg till Matematik 2b och Psykologi 1 som individuellt val.
Då kan du läsa till beteendevetare, socionom eller psykolog.
Lägg till Matematik 3b
Då kan du läsa till ekonom, datavetare eller logistiker.
Om man vill studera vidare inom media?
Inget kan vara bättre än Estetik & Media!

“ETT HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
PROGRAM”

Vilka kurser är lika för alla studieförberedande program?
De som kallas gymnasiegemensamma ämnen.
Vilka övriga ämnen är obligatoriska för Estetik och Media?
De som kallas inriktningsämnen.
Vilka kurser får man välja själv?
De som kallas programfördjupning och individuellt val.
INRIKTNINGSÄMNEN
Digitalt skapande 1
Medieproduktion 1
Medieproduktion 2
Medier, samhälle &
kommunikation

400p
100
100
100
100

PROGRAMFÖRDJUPNING
Digitalt skapande 2
Film- och TV-produktion 1
Film- och TV-produktion 2
TV-produktion
Filmproduktion
Fotografisk bild 1
Fotografisk bild 2
Fotografisk bild 3
Fotografisk bild 4

500p
100
100
100
100
100
100
100
100
100

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN
1150p
Engelska 5
100
Engelska 6
100
Historia 1b
100
Historia 2b – kultur
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1b
100
Naturkunskap 1b
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1
100
Svenska 2
100
Svenska 3
100
PROGRAMGEMENSAMMA
ÄMNEN		
150p
Estetisk kommunikation 100
Konstarterna och samh
50
Individuellt val
200
Gymnasiearbete
100

Kärnämnen.
Man läser samma gymnasiegemensamma
ämnen som tex Samhällsvetenskapsprogrammet. Ofta med samma
lärare. Det är en myt att
man inte kan söka till
högskolan. Det kan man
verkligen!

Att jobba i grupp.
På Media är det bra
gemenskap. Dels får
man lära sig att driva ett
projekt från början till slut.
Sen blir man ju samtidigt
bra kompisar också.

Bessemerskolan Media, Industrivägen 6, 811 80 Sandviken
therese.lundmark@edu.sandviken.se dan.evensen@edu.sandviken.se www.bessemerskolan.se

