
Min tid i Singapore fra 2021 til 2022

For over ett år siden satte jeg kursen mot Singapore for å starte min

treårige bachelorgrad i kommunikasjonsdesign på LASALLE College of

the Arts. Siden de daværende koronatiltakene var strammet inn,

måtte jeg tilbringe de to første ukene mine inne i et hotellrom på JW

Marriott, noe som faktisk var en fin opplevelse i seg selv. Mens jeg

tilbringet tiden i karantene, satte jeg med en følelse av spenning og

var utrolig begeistret for mitt nye liv i Singapore. Etter som dagene

gikk, begynte denne følelsen å forsvinne og følelsen av nervøsitet

begynte sakte å komme istedenfor. Det gikk opp for meg at jeg faktisk

befant meg på andre siden av jordkloden, i et land jeg ikke hadde

godt kjennskap til. Nå som ett år har gått forbi, sitter jeg igjen med en

god følelse over tiden min i Singapore så langt. Hittil har jeg trivdes

utrolig mye og har fått rikelig med erfaringer som jeg mest sannsynlig

ikke hadde fått i Norge. Av den grunn vil jeg gjerne fortelle dere litt

om mine opplevelser i Singapore — alt fra hvordan det er å studere

kommunikasjonsdesign til utfordringer jeg har møtt ved å bo i et nytt

land.

Prosjeksjonskartlegging med p5.js i faget Computation in Design.

Kommunikasjonsdesign går innom en rekke områder innenfor design

som grafisk design, interaksjonsdesign og produktdesign. Både det

visuelle uttrykket og brukeropplevelsen går hånd i hånd når vi

produserer og designer produkter gjennom prosjektene våre. Hittil

har undervisningen min blitt lagt opp til å beherske programmer og

medier som er nyttig i dagens teknologibaserte verden. Jeg har

jobbet med HTML, CSS og JavaScript til å produsere nettsider, samt

visuelle animasjoner. Videre har jeg fått forbedret ferdighetene mine

i diverse Adobe-programmer, som InDesign ved å lage en interaktiv

publikasjon med bruk av programmet. I tillegg til å beherske de ulike

programmene, har jeg også lært ulike designprinsipper og teorier

som hjelper meg med å produsere visuelle tiltrekkende design med

god brukeropplevelse. Alt i alt er jeg mer enn fornøyd med

undervisningen jeg har fått så langt. Det jeg spesielt liker med studiet

mitt, er de forskjellige designområdene jeg får prøvd ut, noe som gir

meg en rekke ferdigheter innenfor design. Det gjør det også enklere

for meg å bestemme meg for hva jeg vil fokusere på innenfor design

de to neste årene av bachelorgraden min.

Skolen min, LASALLE College of the Arts.

Jeg er veldig fornøyd med valget jeg tok ved å søke meg inn på

LASALLE College of the Arts. Ikke bare er arkitekturen til skolen i seg

selv utrolig, men skolen har mange gode plasser hvor man kan sitte å

studere. Som designstudent jobber man mye praktisk, så å ha god

plass er ideelt for oss. Derfor liker jeg å sitte i studioklasserommene

våre ettersom hver av oss får tildelt et eget bord. Noe annet som

også gjør skolelivet, og også hverdagen, mye bedre, er vennskapene

jeg har knyttet så langt. Singapore har et utmerket omdømme for sin

akademisk dyktighet, noe som hjelper å tiltrekke seg mange

internasjonale studenter. Dette er godt merkbart på LASALLE
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ettersom hele 60% av studentene kommer fra andre land i Asia, blant

annet India, Indonesia, Sør-Korea, Kina og Filippinene. Siden det er

mange internasjonale studenter her, har jeg blitt kjent med mange

med ulike bakgrunn. Dette synes jeg er både gøy og lærerikt ettersom

de jeg har møtt er vennlige og åpne, og gjør det lett til å bli kjent,

dele synspunkter og erfaringer på tvers av ulike kulturer.

Meg med venninnene mine etter å ha spist en god middag sammen.

Mesteparten av tiden min i Singapore tilbringes på skolen, noe jeg

egentlig ikke har noe imot. Med vennene jeg har fått, blir skoledagen

enda mer artigere og motiverende ettersom vi ofte sitter og jobber

sammen.

Skolearbeid i studioklasserommet mitt.

Selv om det er lange dager med undervisning tidlig om morgenen,

sitter vi igjen på skolen frem til rundt kl. 22 for å studere. Dette synes

jeg er en god opplevelse i seg selv - å studere med noe man liker,

samtidig som man tilbringer tid med venner. En liten nedtur med

studiet, og også skolesystemet i Singapore, er den enorme

arbeidsmengden vi får. Dette er også grunnen til at jeg tilbringer mye

tid på skolen ettersom jeg må jobbe tritt med skolearbeidet gjennom

hele semesteret for å ikke falle etter. Det positive med dette er at jeg

har blitt bedre til å tilrettelegge tiden min, noe som gjør meg fort

ferdig med skolearbeidet mitt og har derfor tid til å gjøre andre ting

på fritiden.

Min vietnamesiske bakgrunn vil jeg si gjorde det enklere å

tilrettelegge meg raskt inn i miljøet i Singapore. Store deler av

kulturen og miljøet her er allerede kjent for meg, men likevel møtte

jeg på en utfordring jeg ikke hadde forventet. Denne utfordringen var

min evne til å bare bruke engelsk i dagligtalen min. Før jeg kom til

Singapore var jeg nokså selvsikker i engelsken min og tenkte derfor

sjeldent at språket skulle bli en hindring. Jeg tok feil. De første

månedene jeg var her, fant jeg fort ut at det var uvant for meg å gå

fra å snakke norsk hele livet, til å kun snakke engelsk. Jeg innså at

vokabularet mitt ikke var like god som det norske, og hadde derfor

ofte problemer med å uttrykke meg selv. Nå, ett år senere, kan jeg

trygt si at engelsken min har forbedret seg mye. Ord og setninger

kommer ut automatisk og jeg må sjeldent tenke over hva jeg må si,

før jeg faktisk sier det.

Studioet mitt like før jeg flyttet inn.

Å studere tre år i utlandet, er dyrt i seg selv, spesielt i et land som

Singapore. Prisen av å bo her vil jeg si er ganske like som hjemme i

Norge, kanskje hakket billigere. Selv om Lånekassen gir meg fullt lån,
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sitter jeg fortsatt igjen med andre utgifter som lånet ikke dekker.

Skolen min tilbyr ikke studentboliger, så akkurat nå bor jeg i en liten

studioleilighet med husleie til nesten like mye som støtten jeg får fra

Lånekassen hver måned. Derfor er jeg utrolig takknemlig for den

støtten jeg har fått fra dere. Med støtten jeg har mottatt, har dette

gått til å betale deler av husleien, i tillegg til skolepenger. Jeg får

fokusert mer på studiet og mitt sosiale liv, uten å bekymre meg mye

for min nåværende økonomi som utenlandsstudent.

Lysshow på Gardens by the Bay.

Nå som jeg ser tilbake på det første året mitt i Singapore, kan jeg

tydelig se hvor mye oppholdet har hjulpet meg både personlig og for

min utdannelse innenfor kommunikasjonsdesign. Å flytte fra familien

min, vennene mine og miljøet jeg har vokst opp med i Trondheim, har

gitt meg evnen til å være mer selvstendig. Jeg føler meg mye mer

voksen nå som jeg har frihet til å ta egne valg og ha ansvarlighet for

dem. Ved å være borte fra foreldrene mine, som jeg har vært

avhengig av store deler av livet, har gjort meg mer trygg på meg selv

og hvordan jeg håndterer hverdagen på en god måte. Ikke bare å ha

flyttet ut hjulpet meg personlig, men også å flytte til selveste

Singapore. Personlig liker jeg storbylivet i varmere strøk, noe som

beskriver Singapore veldig godt. Jeg trives utrolig godt her og finner

det hektiske og livlige miljøet motiverende og morsomt. Dette hjelper

meg også med å holde motivasjonen oppe mens jeg studerer. Jeg er

utrolig glad i å jobbe med design og føler at kunnskapene og

erfaringene jeg har fått gjennom prosjektene mine og undervisningen

min så langt, har hjulpet meg til å bli en bedre designer. Ved å være i

Singapore har det også gitt meg nye innsyn og perspektiver på

designindustrien, ikke bare i den vestlige designverdenen, men også

den østlige. Alt i alt er jeg super fornøyd!

Nyttårsaften i Singapore! Første gangen jeg feiret både jul og nyttårsaften borte fra

familien.

Før jeg avslutter rapporten, ønsker jeg å takke styret for støtten jeg

har fått dette året og videre takke for støtten jeg kommer til å få de to

resterende årene jeg har igjen. Tusen takk!

Med vennlig hilsen

Ly Thao Nguyen Le
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