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For meg var det å gå på MK-linja på Nesodden Vgs utrolig bra.
Både på grunn av at vi hadde mye mediefag, som jeg har stor interesse for, men også fordi vi hadde et veldig sammensveisa og godt
klassemiljø. Både mellom medelever og mellom elever og lærere.
På media hadde vi en veldig variert skoledag med mye valgmuligheter,
og det tror jeg er veldig viktig for en del ungdom som skal begynne
på videregående skole. Ofte fikk vi mulighet til å velge selv hvordan vi
ville løse oppgavene vi fikk ved å bruke kreativiteten.

http://www.kortfilmfestivalen.no/
film/2011/Oppslag-i-en-OBOSblokk

Det å føle at man virkelig mestrer noe man liker å drive med gir helt
klart mer motivasjon til å gjøre det bra i alle de andre fagene også.
Selv om jeg i dag ikke jobber eller studerer noe som er direkte knyttet
til det vi gjorde på MK, så ser jeg tilbake på media som et veldig godt
valg. For min del hadde jeg ikke gjort noe annerledes hvis jeg kunne
velge igjen.
Selv om jeg ikke har fortsatt med en ren medieutdanning innen for
eksempel film eller grafisk design, så er den kunnskapen og kompetansen jeg fikk på MK svært nyttig. Det er noe jeg får bruk for hver
eneste dag og åpner også muligheter til å ta småjobber og oppdrag
som krever kunnskap og evner til å fremstille medieprodukter. Jeg
har også fått videreutviklet det jeg lærte på media til å gjøre ting som
er mer komplisert og krevende. Nå nylig har jeg for eksempel laget et
iPhonespill som etter kort tid havnet høyt oppe på topplistene i App
Store. Ellers har jeg tatt en del spennende freelancejobber hvor jeg har
designet magasiner, logoer, nettsider og lignende.
Akkurat nå holder jeg på med å skaffe realfagskompetanse så jeg kan
begynne å studere ingeniørfag med fordypning innen industriell design. Jeg ser på den kompetansen jeg fikk på MK som en stor fordel i
en slik utdanning, og vil helt klart fungere som gode byggesteiner. Hvis
jeg ikke hadde gått media, ser jeg for meg at jeg ikke hadde hatt like
gode forutsetninger.

