
HJERTET  
AV ULLERN



ELEVAKTIVITETER 

Elevrådet og skolemiljøutvalget 
er viktige initiativtakere til felles 
opp levelser på skolen. Aller best 
er det når du og medelevene dine 
tar initiativ og får til noe sammen. 
Har du lyst til å engasjere deg i 
skolemiljøet? Vil du bli fadder? 
Være med i u-prosjekt? U-kake? 
U-pant? Ullernrevy? Årbok? Alle 
for Ullern? Amnesty-gruppe?  
Idrettsstyre? Skolemiljøutvalg? 
Eller sangkor, husband, sjakkturn-
ering, filmklubb, teatergruppe...? 
Bli med i ulike elevaktiviteter  
gjennom Hjertet av Ullern! 

HJERTET  
AV ULLERN
I første etasje på skolen, i hjertet av 
bygget, der finner du oss. Hit kan 
du komme om det er noe du lurer 
på, om du har noe du vil dele, når 
noe er ugreit, du har noen fagvalg 
du trenger veiledning i – eller hvis 
du vil henge med noen i pausen. 
I det samme området finner du 
biblioteket, som er et utgangspunkt 
for ulike elevaktiviteter. I Hjertet av 
Ullern møtes mennesker hver dag. 



KARRIEREVEILEDNING
• Trenger du noen å legge yrkes-og 
utdanningsplan med?
• Kunne du tenke deg å snakke med 
en som vil hjelpe deg i mylderet av 
muligheter?
• Er du usikker på hvilke slags studier 
som passer til deg?
• Kunne du tenke deg å studere i 
utlandet?
• Har du behov for å vite hva du kan 
bruke dine egenskaper til i yrkeslivet?
• Lurer du på hvilke yrker som trengs 
i framtiden?

Karriereveiledning hos oss inne bærer 
tett oppfølging fra Vg1 og ut Vg3. 
Vi får besøk av store og anerkjente 
universiteter og høgskoler fra inn- og 
utland gjennom hele året.

RÅDGIVERE, MILJØARBEIDERE 
OG HELSESØSTER

Vi er R-team og er en viktig del av 
Hjertet av Ullern. Vi har tett kontakt 
med lærerne, skolehelsetjenesten, 
politiet, psykolog og utdannings-
institusjoner i Norge og utlandet – 
pluss mange andre. Viktigst av alt: 
R-team er her for deg! 

SAMARBEID | OMSORG |  
AMBISJONER

I Hjertet av Ullern har vi en ambisjon 
om å bytte ut høye skuldre og stress 
med god selvfølelse, selvtillit og tro 
på framtiden. Vi skal møte hverandre 
med gjensidig omsorg fordi vi er en 
samarbeidsskole – med et brennende 
hjerte for elevene.   



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

Du finner mer om Hjertet av Ullern på 
skolens hjemmside og på Facebook: 
Rådgiver Ullern Vgs. Der kan du se 
hvem vi er og hva som skjer. Der finner 
du også hvem som er kontaktperson for 
de ulike elevaktivitetene på skolen. 

Vi gleder oss til å bli kjent med deg. 
Sammen er vi hjertet av Ullern!

Lurer du på noe?  
Kontakt oss gjerne!

Kontaktperson: Jørgen Aanderaa 
jorgen.aanderaa@ude.oslo.kommune.no

RETT FRA 
HJERTET


