
FORSKERLINJE
Fordypning i biomedisinsk forskning,  
teknologi og innovasjon



HVA ER OSLO CANCER  
CLUSTER INNOVASJONSPARK?

Skolen vår ligger i en innovasjons park, 
som gir unike muligheter for samarbeid 
med noen av verdens ledende forskere 
innen realfag. Gjennom mange år har 
samarbeidet med OCC gitt oss unike 
læringsmuligheter i samarbeid med 
forskning og næringsliv. Som elev på 
forskerlinjen hos oss vil du få anledning 
til å bli kjent med forskerlivet fra inn
siden, gjennom praksis og egen mentor.

Har du stor interesse  
og talent for realfag, og  
tenker deg en karriere  
innen forskning,  
teknologi og innovasjon?  

Lurer du på hvordan forskere i realfag 
jobber for å finne ny kunnskap og nye 
innovasjoner? Da vil vi gjerne ha deg 
som elev på vår nye forsker linje på 
Ullern videregående skole.

https://ullern.vgs.no/samarbeidsprosjekter/innovasjon-og-samarbeid/skolefaglig-samarbeid/


HVA VIL DU FÅ  
SOM ELEV HOS OSS?

• Du vil få studiekompetanse med 
full pott ekstrapoeng

• Du kommer til å få kjennskap til 
hva forskning dreier seg om både i 
teori og i praksis

• Du kommer til å ha dine egne 
forskningsprosjekter

• Du kommer til å være utplassert 
på forskningslaboratorier hos  
anerkjente forskere

• En mentor fra innovasjonsparken

• Lærere som har forsknings
erfaring og som tenker tverrfaglig

• Du blir bedre forberedt på  
universitetsstudier

VG1 VG2 VG3 SUM

FELLESFAG

Norsk 4 4 6 14

Matematikk 1T/R1 5 5

Naturfag 5 5

Engelsk 5 5

Geografi 2 2

Fremmedspråk 4 4 8

Historie 2 4 6

Samfunnsfag 3 3

Religion 3 3

Kroppsøving 2 2 2 6

Biologi 2* 5 5

PROGRAMFAG REALFAG 20 15 35

Realfaglig matematikk

Teknologi og  
forskningslære

Programmering  
og modellering

Entreprenørskap  
og bedriftsutvikling

Fysikk

Kjemi

Biologi  

MAT1100U**

SUM TIMER 32 32 33

 *Biologi 2 er et programfag  

**Det er mulighet for å ta Calculus i Vg3 for elever  
som har forsert matematikk 

FAG- OG TIMEFORDELING

https://occinnovationpark.com


BLI EN DEL  
AV DETTE! 
Se mer på ullern.vgs.no

Søk Ullern videregående skole.

Besøk oss på åpen dag,  
eller ta kontakt for omvisning.

Kontaktperson: Eileen Holm Klavenes 
eileen.holm.klaveness@ude.oslo. 
kommune.no

VELKOMMEN 
TIL OSS

lik oss!

http://ullern.vgs.no
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