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Hva er skolefaglig samarbeid?  
Ullern videregående skole er en del av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. Dette tilfører elevene og 

lærerne ved Ullern en ekstra dimensjon i sitt daglige virke, utviklings- og læringsarbeid. De får jobbe 

tett opp mot forskere og fagfolk i ulike bedrifter og institusjoner. Ideen med denne banebrytende 

måten å kombinere skole og utdanning med forskning og næringsliv er, at elevene tidlig får mulighet 

til å komme tettere på det arbeidslivet de om litt skal ut i. De blir motivert av å jobbe med reelle 

oppdrag med fremragende fagfolk på mange ulike områder. I tillegg får både lærere og elever nyte 

godt at den kunnskapen og erfaringen som samarbeidspartnere har, noe som fører til at alle lærer 

mer.  

Den store fordelen med samlokaliseringen, det er vi er i det samme bygget, er at det å samarbeide 

godt fungerer bedre når det er utviklet gode relasjoner over tid, det er hyppige møter både i formelle 

og uformelle sammenhenger. Det å kunne bli godt kjent er et viktig fundament for å utvikle et 

bærekraftig samarbeid som skal vare over tid.  

Ullern videregående skole utgjør de to nederste etasjene i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. 

Kongstanken bak prosjektet er å skape nye muligheter for læring og utvikling i elevers og læreres 

hverdag. Samarbeidet er sikret gjennom en forpliktende samarbeidsavtale der skolens 

samarbeidspartnere, både i bygget og med andre eksterne parter, skaper muligheter for at elever får 

lære på nye måter, med nye mennesker og på andre arenaer. I den skolefaglige samarbeidsavtalen 

ligger mange ulike prosjekter som er i stadig utvikling. Avtalen gjelder for alle fag og 

programområder ved skolen.   

Samarbeidsavtalen er inngått mellom Utdanningsetaten i Oslo og Oslo Cancer Cluster 

Innovasjonspark A/S. Ullern videregående skole og Oslo Cancer Cluster forvalter avtalen og 

gjennomføringen i det daglige.  

 

  



 

Hvorfor samarbeider Ullern videregående skole med Oslo Cancer 
Cluster?  
På Ullern videregående skole står samarbeid sentralt. Gjennom 

de siste 15 årene har samarbeid vært en bærebjelke i skolens 

utviklingsarbeid. Dette gjelder samarbeid mellom elever og 

lærere, mellom lærere og ledere og ikke minst et godt 

samarbeid mellom lærerne om elevenes læring. Samarbeid med 

foresatte og lokalmiljø, samt samarbeid med eksterne 

kompetansemiljøer som Universitet og høyskole står også 

sentralt i skolens satsning på samarbeid. I tillegg er vi på Ullern 

videregående skole opptatt av at elevene skal bli gode til å 

samarbeide. Samarbeidsevner ser vi på som en av de viktigste 

kompetansene elevene kan ha med seg ut i videre studie og 

arbeidsliv. De skal møte et fremtidig arbeidsmarked som vi begynner å se konturene av i dag. Her 

står samarbeid, innovasjon, omstillingsevne og det å kunne lære å lære sentralt.   

Samarbeidet med Oslo Cancer Cluster inngår som en viktig del av Ullern videregående helthetlige 

satsning og grunnsyn. Vi samarbeider med forskning og næringsliv fordi mener at:  

 Elever lærer mer når de samarbeider tett med forskning, næringsliv og fagfolk 

 Vi vil forberede elevene best mulig for morgendagens samfunn og arbeidsliv gjennom 
praktisk erfaring 

 Vi ønsker at elevene skal utvikle gode samarbeidsevner  

 Vi tror på godt integrert læring på andre arenaer enn verksted og klasserom 

 Vi ser at det gir kompetanseutviklingsmuligheter for ansatte, noe som øker motivasjonen hos 
lærere og kommer elevene til gode.  

 

  



 

Hvordan samarbeider vi?  
samarbeidsprosjektene som lærere og elever deltar i går på kryss og tvers av fagområder, 

programområder og trinn. Vi har organisert samarbeidet på skolen rundt ulike former for samarbeid:  

 Innplassering: Vi henter ekspertisen inn til skolen. Forskere, næringslivsledere og andre 
fagpersoner kommer til skolen for å bidra på ulike måter. Det være seg gjennom seminarer, 
workshops, forelesninger og debatter.  

 Utplassering: Elever får muligheten til å komme ut av skolen og besøke ekspertisen der de 
holder til. Det kan være gjennom praksisplasser, utplasseringer, hospitering og ulike besøk.  

 Felles prosjekter. Elever, lærere og eksterne partnere går sammen om et felles prosjekt, der 
stedet ikke er det viktige. Eksempel på dette kan være Innovasjonscamper.  

 Hverdagssymbiose: Gjennom å være i samme bygget har Ullern vgs en unik mulighet til å ha 
prosjekter i hverdagen. F.eks. får elever på tilrettelagt arbeidslivstrening gjennom å utføre 
ulike oppdrag og arbeidsoppgaver for ulike leietakere i bygget.  

 Nettverk. I avtalen ligger det også prosjekter som fremmer nettverksbygging både mellom 
elever, lærere og forskere. Ikke bare i bygget, men i byen, nasjonalt og internasjonalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtalen er vårt grunnlagsdokument. Likevel er den i stadig utvikling der vi til enhver tid vurderer hva 

som vi mener vil være beste for elevene. Vi er en kontinuerlig utviklingsprosess der nye ideer oppstår 

og prøves ut. Det er ikke alle prosjekter som er beskrevet i avtalen slik den foreligger i dag, men alt 

samarbeidet springer likevel ut i fra dette. Som øverste organ er det nedsatt et utdanningsutvalg 

med til sammen 5 medlemmer. Her sitter en representant for OCCI og fra Utdanningsetaten (UDE), 

samt representanter fra Oslo Cancer Cluster og Ullern vgs. UDE har delegert representasjonsansvaret 

til rektor på Ullern vgs. Utdanningsutvalget møtes etter behov, ca 2-3 ganger i året. Det er 

utdanningsutvalget som skal godkjenne prosjektplaner i henhold til avtalen. Likevel, 

utdanningsutvalget har som oppgave å "å spesifisere det nærmere innholdet i dette samarbeidet 

innenfor rammene av denne avtalen. Det skolefaglige samarbeidet skal tilpasses de til enhver tid 



 

gjeldende læreplaner, samfunnets utvikling, den teknologiske utviklingen, skolens behov og 

forholdene for øvrig" 

I det daglige samarbeidet er det i år (og siden 2010) Bente Prestegård fra OCC og Esther Eriksen fra 

Ullern som forvalter den prosjektstyringen og koordinerer samarbeidet på vegne av Ullern og OCC.  

 

Erfaringer så langt – hva må til for å få det til?  
 

 Forankret i læreplan og kompetansemål. Eierskap hos lærerne.  

 Erkjenne at ting tar tid. Det er viktig at det ikke bare blir noen spennende "stunts", men 
planlegge og gjennomføre med tanke  

 Kommunikasjon:  
o Bruke tid på intern kommunikasjon – felles forståelse i skolens personalet  
o Bruke tid på å formidle og gjenta for elever hva samarbeidet består i.  
o Vise fram det vi får til, både til lærere, elever, foreldre og andre 

 Evaluere og justere prosjektet fortløpende – erkjenne når prosjekter ikke fungerer slik vi 
ønsker.  

 Sette av tid og ressurser. Dette vil for eksempel si at å øremerke ressurser til skolens 
prosjektleder, samt gi nedslag for undervisning til lærere som jobber mye med 
samarbeidsprosjekter.  

 En person på skolen bør ha hovedansvar for koordinering av de ulike prosjektene.  

 Vi har vært avhengige av at våre samarbeidspartnere er så dedikerte og engasjerte i 
prosjektet  



 

Gjennomførte samarbeidsprosjekter i skoleåret 
2015/2016 

Rammebetingelser 
Skoleåret 2015/2016 flyttet skolen inn i nytt skolebygg sammen med Oslo Cancer Cluster og de andre 

leietakerne i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. Det har vært et år der alle parter har hatt mye å 

gjøre med innflytting og oppstart. Likevel har vi gjennomført mange spennende prosjekter, og vi er i 

gang med planlegging av flere nye. Det er nå det begynner å virkelig ta fart! Vi har vært opptatt av å 

tenke langsiktig når vi planlegger prosjekter slik at det ikke bare skal blir engangshendelser, men at 

det kan bli noe som gjentas i flere år framover.  

 

Det har vært inspirerende å flytte inn under samme tak og være i det samme bygget. Det har gjort at 

samarbeid i hverdagen blir mye enklere. I september inviterte Oslo Cancer Cluster Inkubator til en 

bli-kjent-kveld for leietakere i bygget. Dette var en god start der vi alle ble litt kjent, og et av møtene 

denne ettermiddagen endte i et spennende prosjekt. Leietakere i bygget deler også samme kantine, 

noe som gjør at elever, lærere og ledere på skolen møter samarbeidspartnere og omgås forskere og 

andre fagfolk i hverdagen.  Representanter fra leietakerne har også deltatt i sosiale arrangementer 

på skolen som for eksempel trappeløp.  

1På bildet til venstre ser vi leietakere i bygget på Kick-Off der de gjennomfører bli-kjent-leker. En ettermiddag som resulterte i 
oppstarten av et vippebordprosjekt (se under). Bildet til høyre viser Ketil Wideberg fra Oslo Cancer Cluster på startstreken i skolens 
årlige trappeløp!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenfor følger en oversikt over prosjekter som er gjennomført skoleåret 2015/2016.  



 

Samarbeidsprosjekter gjennomført i skoleåret 2015/2016 
Når Beskrivelse av prosjektet Samarbeidspartnere Hvem deltok?   

Aug 
2015 – 
juni 
2016 

Miljømester og 
arbeidstrening. Elever på 
tilrettelagt avdeling på Ullern 
gjennomfører 
arbeidsoppgaver som 
posthenting og fruktkurv-
utlevering for leietakere. Her 
deltar mellom 10 – 15 elever.  

Oslo Cancer 
Cluster/Inkubator 

Miljømester er en 
stilling delt mellom 
OCC og Ullern.  

Nytt 
 
Fast  

Aug 
2015 

Elever fra Medier og 
Kommunikasjon bistår på 
OCCI åpningsseremoni. 

OCC og Medvind 
(eventbyrå)  
 

4 elever på MKVg3.  Nytt 

Sept 
2015 

Forelesning om Ultimovacs i 
faget økonomi og ledelse. 
Elevene besøkte Ultimovacs i 
sine lokaler i 
innovasjonsparken.  

Ulimovacs v/Øyvind 
Arnesen 

8 elever og 1 lærer 
fra vg3.  

Nytt 
  
Mulig-
het 

Sept 
2015 
(hele 
året) 

Elev på helse og oppvekstfag 
i praksis som forsker på 
institutt for kreftforskning. 
Praksisplassen er en del av 
faget Prosjekt til fordypning 
(PTF) der  det gis vurdering 
og karakter.  

OUS: Seksjon for 
kreftgenetikk ved 
institutt for 
kreftforskning. 
Veileder: Eldri Undlien 
Due og Inger Reese 
Bergheim  

1 elev på HO 
Oppfølging av 
faglærer (besøker 
elever der de er i 
praksis).  

Nytt 

Okt 
2015 

Utplassering av MK-elever på 
kommunikasjons-avdelingen  

Kommunikasjons-
avdelingen OUS ved 
Anders Bayer  

2 elever Vg2 MK 
 

Videre-
føring 
siden 
2012 

Okt 
2015 – 
Juni 
2016 

Oppstart pilotprosjekt 
Elektrofag – Vippebord 
Elever på elektrofag lager  

Eirik Torheim  
Lillian 
OCC inkubator  

6 elever Vg1 
elektro. Lærer.  

Nytt 
- 
Fort-
setter 

Okt 
2015 

Utviklingsprosjekt 
internasjonalisering. 3 lærer 
reiste til Hong Kong for å 
utforske 
samarbeidsmuligheter i Kina 

OCC 
UDE 
 

3 lærere 
Fagkoordinator 
øknomi og språkfag 

Nytt 

Okt 
2015 

Elever i faget sosiologi og 
sosialantropologi intervjuer 
repr. Fra OCC i prosjekt om 
sosiale systemer og metode  

OCC 2 elever 
Lærer 

Nytt 

Okt 
2015 

Besøk hos 
Sykehusapotekene. 
Omvisning og framvisning av 
robot 

Sykehusapotekene 
- Leietakere i OCCI 

18 elever Vg3 
Apotektekniker 
(helse og 
oppvekstfag)  

Nytt 

Nov 
2015 

Beøk og foredrag hos 
advokatbyrå i inkubatoren 
Stenstrup og Stordrange. 

Stenstrup og 
Stordrange. 

Ca 30 Elever i 
rettslære samt 
lærer 

Nytt  

Nov 
2015 

Kompetanseutvikling i 
realfag (KUR) . seminar for 

Guro E. Lind, Inst. for 
kreftforskning, Dag 

Ca 40 
realfagslærere fra 

Videre-
føring 



 

realfagslærere – hele Oslo. 
Tema: Epigenetikk 

Erik Undlien, Avd. for 
med genetikk, UiO, 
Philippe Collas, Avd. 
for molekylær med. 
UiO 

Ullern og andre 
Osloskoler.  
Seminaret holdes i 
Innovasjonsparken 

siden 
2014 

Nov 
2015 

Forelesning om psykologi og 
ledelse 

Psykolog Marit 
Mogstad  

Ca 30 elever og 
lære i faget 
psykologi Vg3 ST 

N ytt 

Des 
2015 

Elev-utplassering OUS 
institutt for kreftforskning   

Tumorbiologi OUS 6 elever Vg3 biologi 
5 dager 

Videre-
føres 

Des 
2015 

Samarbeidsdagene (2 dager): 
Elevene på Vg1 får møte og 
lære mer om hele ideen og 
historien rundt OCCI. 
Omvisning hos leietakere. 
Ideutviklingsworkshop – 
samarbeidsideer 

leietakere i bygget: 
Kreftforeningen, Avd. 
for molekylær 
patologi, 
sykehusapoteket, 
Ullern, OCC  

Alle elevene på Vg1 
– ca 300 
 

Nytt 
 
Fort-
settes 

Des 
2015 

Gi av deg selv-dagen:  
En elev, Kaia Fernberg, 
jobbet en dag gratis på lab. 
For å tjene penger til Ullerns 
humanitære prosjekt.  

Intersint, Oslo Cancer 
Cluster 
 
 

En elev Nytt 

Jan 
2016 
- 

Etablering av 
ungdomsbedrift U-Casters. 
Leverer medietjenester til 
leietakere i OCCI. Eks. Cancer 
Crosslinx, Dagens Medisin  

OCC Ca 6 elever Vg2 MK Nytt 
 
Fort-
settes 

Feb 
2016 

Elev-utplassering OUS 
 

OUS 
Medisinsk Fysikk 

6 Elever i 
programfag fysikk 
og kjemi Vg2 ST 
5 dager 

Videre-
ført 
siden  

Feb 
2016 

Elev-utplassering  institutt 
for kreftforskning 

OUS 
Strålingsbiologi  

6 Elever i 
programfag fysikk 
og kjemi Vg3 ST 
5 dager 

Videre-
føring 
siden  

Mars  
2016 

Faglig fordypning for elever i 
markedsføring og ledelse hos 
kreftforeningen 

Kommunikasjons-
avdelingen  
Kreftforeningen 

30 elever 2 dager i 
programfaget 
markedsføring og 
ledelse. Med lærer 

nytt 

Mars 
2016 

Innovasjonsdager. Foredrag 
og seminarer/workshops om 
innovasjon og kreativitet.  
Innovasjonscamp 

Ferd sosial 
entreprenører 
Ungt Entreprenørskap 
Oslo Depict  

4 hele dager for ca 
100 elever på Vg2 
ST og MK.  

Nytt 
 
Fast 
(revidert 
form) 

April  
2016 

Elev-utplassering hos 
Folkehelseinstituttet 

Folkehelseinstitutett 6 elever utplassert 5 
dager. Vg2 realfag. 

Videre-
ført 
siden  

April 
2016 

Yrkesorientering på helsefag: 
– hvordan er det å jobbe 
som forsker? 

OUS 
Else Marie Inderberg 

30 elever på Helse 
og oppvekstfag 

Nytt 



 

April 
2016 

Foredrag - Yrkesorientering: Steenstrup og 
Stordrange 

Økonomi og ledelse Nytt 

Mai  
2016 

Storforelesning om 
Entreprenørskap og 
bedriftsetablering 

Hanne Mette D. 
Kristensen  
OCC  

90 elever på Vg1ST Nytt 

Mai 
2016 

Elever på Helsefag besøker 
Kreftregisteret og lærer om 
hva de jobber med 

Kreftregisteret 30 elever på 
helsefag Vg1 

Nytt 

Mai 
2016 

Elever på helsfag besøker 
Vardesenteret 

Vardesenteret 30 elever på 
helsefag Vg1 

Nytt 

Mai 
2016 

Elever i biologi samarbeider 
med Kreftregisterets 
livmorhalsprogram: Hvordan 
få ut informasjon til riktig 
målgruppe 

Kreftregisteret 3 elever biologi ST Nytt 

Mai 
2016 

Curida besøker elever i 
sosiologi og 
sosialantropologi. Tema: 
produksjon og arbeid.  

Curida 25 elever i sosiologi 
og sosialantropologi  

Nytt 
Mulig-
het 
 

Mai 
2016 

Oppstart samarbeid med 
IBM Watson. Elever driver 
setningsanalyuse for å "lære" 
Watson norsk.   

IBM Norway 14 elever vg1 ST 
Språkfag 

Nytt 
Mulig-
heter 

Juni 
2016 

Utplassering molekylær 
patologi 

OUS avdeling for 
patologi  

3 elever biologi vg3 Videre-
ført, nye 
lokaler 

Juni 
2016 

Oppstart av programfaget 
entreprenørskap og 
bedriftsutvikling 1 – 
workshop med 
samarbeidspartnere 

OCC 
Ungt Entreprenørskap 
Oslo 

Ca 20 elever og 
lærer 

Nytt 

 

 

  



 

Nye prosjekter i år 
Det er stadig nye prosjekter som starter opp.  Her vil vi presentere litt mer rundt noen utvalgte.  

Vippebord 
I september arrangerte Oslo Cancer Cluster Inkubator en minglekveld for 

alle leietakere i bygget. Målet var å bli litt mer kjent med hverandre. 

Elever fra Ullern vgs hjalp til med noen "icebreaker"-leker. Mange kom i 

prat, blant annet elektrolærer Thorstein Bundli og Forsker Erik Torheim. 

Torheim fortalte at han bygger opp en lab, men mangler en del utstyr. 

Thorstein foreslo at elevene kanskje kunne hjelpe. Det ble arrangert 

oppstartsmøte der Torheim la fram ulike behov de hadde. 

Elektroavdelingen Fant ut at de ville gi elevene oppdraget med å lage et vippebord. Torheim var 

opptatt av at elevene ikke skulle få et ferdig bilde/oppskrift på hva de skulle ha, men ga heller 

elevene en funksjonsbeskrivelse. På denne måten stimuleres også innovative ideer.  

Elevene utviklet så en modell for et vippebord som kan dreie med ulike hastigheter og samtidig vippe 

i ulike retninger. De brukte 3D-programvare for å lage skissene. De laget også et budsjett og 

presenterte dette så for Oslo Cancer Cluster Inkubator og Torheim. Elevene fikk gode 

tilbakemeldinger og begynte så å jobbe med å produsere bordet. Elevene går på Vg1 elektro og har 

hatt stort engasjement i prosjektet og har jobbet mye utenom sin vanlige skoletid.  

Elevene melder tilbake at 

dette har vært veldig 

spennende å være med på, 

at det har vært utfordrende 

og veldig motiverende. 

Prosjektet er et godt 

eksempel og på flere sider 

ved det skolefaglige 

samarbeidet:  



 

 
- En vinn-vinn situasjon der begge parter får noe igjen for samarbeidet  
- Elevene får jobbet med faget sitt med et reelt oppdrag som utfordrer og strekker elevene. 

Oppdraget inngår i faget prosjekt til fordypning og gis vurdering. 
- Elevene må jobbe tverrfaglig, de ikke bare bruke elektrofagskompetanse, men også lage 

budsjett og ha en muntlig presentasjon som begge inngår i fellesfagene praktisk matematikk og 
norsk.  

- Elevene opplever stor grad av mestring og motivasjon 
- Elevene kan selv se produktet i bruk når de er ferdige, det å skulle produsere noe som det er 

behov for og som de kan følge fra idé til ferdig produkt i bruk gir opplevelse av meningsfylthet i 
skolearbeidet. 

- Oppdraget stimulerer innovativ tenkning. Elevene lager et vippebord som ingen har laget før.  
- Prosjektet viser hvordan mange ulike fagområder kan involveres i samarbeidet.  
- Prosjektet er også et eksempel på hvordan hverdagssymbiosen, det at forskning, næringsliv og 

utdanning er i samme bygg fører til at mennesker møtes. Der kloke og iderike mennesker møtes, 
der skjer det nyskapning! Vippebordet er i ferd med å ferdigstilles i juni 2016.  

 

U-Casters  
 

En gruppe elever på linjen Medier og kommunikasjon startet skoleåret 2015/2016 ungdomsbedriften 

U-Casters. De leverer medietjenester av ulike slag (film, streeming, foto, lyd, lys og produksjon). 

Elevene bistår også ved ulike events som vertskap ved siden av å styre lys og lyd. Slik presenterer 

elevene bedriften sin på hjemmesiden de har laget: http://ucasters.businesscatalyst.com/index.html 

 

Oslo Cancer Cluster har kjøpt flere medietjenester fra U-

Casters. Det første oppdraget var under Cancer Cross 

Links, Oslo Cancer Clusters største årlige arrangement. 

U-Casters sørget for at hele konferansen ble streemet 

slik at man kunne følge den fra både Kina og USA.  

 

Samarbeidet med U-Casters er et godt 

eksempel på det skolefaglige samarbeidet. 

Elevene får praktisk trening i sine fag med 

relle oppdrag der de får trening i å forholde 

seg til det arbeidslivet de skal ut i etter 

skolen. Erfaringene fører til at de lærer mer i 

fagene sine, samt at det motiverer. I tillegg 

får elevene verdifull erfaring som gründere 

med å starte sin egen bedrift.   

http://ucasters.businesscatalyst.com/index.html


 

Helsefag: Praksisplass i faget Prosjekt til fordypning.   
Fra høsten 2015 startet Ullern videregående skole opp flere nye studieløp ved skolen, et av dem var 

et treårig tilbud på helse og oppvekstfag. Dette er en slags hybrid mellom studiespesialisering og 

helse og oppvekstfag. Etter tre år kan elevene velge om de vil gå ut i lære og ta fagbrev som 

helsefagarbeidere, eller om de vil gå videre på høyskole/universitet. Tilbudet passer perfekt for 

elever som ønsker for eksempel å bli sykepleiere eller jobbe innen helse på ulike områder. I 

samarbeidet med Oslo Cancer Cluster vil helsefag få en stadig økende plass siden det her er mange 

muligheter for at elevene skal kunne lære mer gjennom en tett integrasjon med det helsefaglige 

miljøet i og rundt Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark.  

Helsefagstilbudet på Ullern er mer praktisk rettet enn et vanlig 

studieforberedende løp. De er for eksempel fra Vg1 en hel dag 

ute i praksis hver uke. Her får elevene mulighet til å prøve seg i 

arbeidslivet og å teste hva de kunne tenke seg å jobbe med i 

framtiden. I den skolefaglige samarbeidsavtalen står det at 

OCC skal skaffe praksisplasser til elever på Helsefag. Dette har 

vi startet opp med allerede i år.  

 

Eleven Kaja Rogos i 1HOB kom til Ullern høsten 

vgs med ønske om å bli forsker. Gjennom det 

skolefaglige samarbeidet Ullern har med Oslo 

Cancer Cluster fikk hun da mulighet til å være et 

helt år i praksis hver torsdag på Oslo 

Universitetssykehus, seksjon for kreftgenetikk 

ved institutt for kreftforskning. Veilederne 

hennes har vært Eldri Undlien Due og Inger 

Reese Bergheim som har fulgt henne tett opp 

hele året. Praksisen er knyttet til faget prosjekt 

til fordypning der elevene skal få vurdering og 

karakter. Ved at eleven er i praksis i umiddelbar 

nærhet betyr dette at det er lett for lærer og 

veileder å ha en tett relasjon underveis, og at 

eleven får en tettere oppfølging underveis. Både 

veilederne og Kaja har hatt en spennende 

opplevelse og meget gode erfaringer. Det unike har vært at Kaja har samtidig vært ute i praksis og 

fått lære mye om arbeidsliv og oppgaver utenfor skolebenken, men at hun samtidig er på skolen og 

ikke er langt borte fra venner, lærere og skolemiljø. Dette tror vi øker både lærelyst og 

læringsutbytte for elevene. Vi gleder oss til å utvide samarbeidet med flere elever i praksis i årene 

som kommer. Etter praksistiden har Kaja nå fått tilbud om ekstrajobb som innkallingshjelp på laben.  

 



 

Samarbeidsdagene  
Det tar tid å bli godt kjent med hverandre i et stort bygg og nytt der alle har sine travle hverdager. Vi 

hadde som mål at alle elever på Vg1 skulle før jul kjenne til hva det skolefaglige samarbeidet handler 

om å få en omvisning og informasjon hos de ulike leietakerne i bygget. Siste uken før juleferien 

arrangerte vi da samarbeidsdagene. Det er til sammen 300 elever på Vg1, fra 4 ulike 

utdanningsprogram. Vi delte derfor dagene i to, slik at 150 elever deltok hver dag og vi gjennomførte 

to dager med samme opplegget. Vi startet dagen med å samle alle elevene i Kaare Norum 

auditorium. Jónas Einarsson fortalte historien om Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og viste 

elevene hvordan de både er del av en større helhet og en lang historie, samtidig som de er med å 

skape noe helt nytt gjennom samarbeidet og samlokaliseringen av utdanning, forskning og 

næringsliv. Han la vekt på grunnideen hos Oslo cancer Cluster, det å bringe ekspertmiljøer sammen 

for å nå deres visjon som er å bedre livskvaliteten til kreftpasienter. Bente Prestegård, prosjektleder 

for det skolefaglige samarbeidet hos OCC og Esther Eriksen, Ass. Rektor ved Ullern videregående 

skole presenterte hvordan Ullern og Oslo Cancer Cluster har samarbeidet på mange ulike områder. 

Elevene ble også oppfordret til å komme med ideer til nye samarbeid om de hadde det.  

 

 

 

  



 

Elevene ble så delt i grupper på kryss og tvers og fikk en omvisning hos Oslo Cancer Cluster Inkubator 

i rød blokk), hos Kreftregisteret i gul blokk og hos OUS; Patologisk avdeling og Sykehusapotekene i blå 

blokk. Alle tok vel imot elevene og gjorde en flott jobb disse dagene. Elevene opplevde det veldig 

spennende og lærerikt å få lov til å se hvordan de andre leietakerne har det, og litt om hva de jobber 

med.  

Etter lunsj fikk elevene sitte i grupper der de fikk i 

oppdrag å komme med forslag og ideer for gode 

samarbeidsprosjekter som de tenkte ville være læreriktig 

å spennende. Til slutt ble noen av disse ideene 

presentert for alle elevene i Kaare Norum Auditorium. En 

av ideene om et eget rom, en "innovasjonslounge" har 

blitt tatt videre i et prosjekt som skal utvikles i året som 

kommer (se under).  

 

Vi håper å fortsette med samarbeidsdagene som et årlig prosjekt. På denne måten får alle elever på 

Ullern en forståelse for historie, bakgrunn og målsetningen med Innovasjonsparken. De får i tillegg 

bedre fysisk kjennskap og nærhet til de andre leietakerne. Ikke minst får elevene mulighet til å 

komme opp med gode ideer for samarbeidsprosjekter. Det er svært viktig å få høre elevenes stemme 

i utviklingen av gode samarbeid for at de skal kunne virke godt over tid.  

Innovasjonsuka 
Ullern videregående skole ønsker å ruste elevene til et godt liv. Det vil si at vi ønsker at de skal lære 

mest mulig i fagene, men i tillegg også lære hvordan de kan klare seg godt i den verden og 

virkeligheten de skal ut i etter skolen. Det er mange kompetanser som stadig blir viktigere for å klare 

seg godt i det framtidige arbeidslivet og i sitt eget liv. Det er for eksempel evnen til å samarbeide 

godt, noe elevene på Ullern trenes i kontinuerlig.  

Elevene skal både lære 

hvordan man samarbeider 

som en ferdighet, men også 

erfare hvordan det å dele 

kunnskap og skape noe 

sammen gjør at man til slutt 

lærer mer. I tillegg er det 

viktig å kunne tenke 

kreativt, kunne takle 

motstand, kunne utvikle 

ideer og være i stand til å 

gjøre noe med disse ideene.  

 



 

I år satt vi av en hel uke til å jobbe tverrfaglig, innovativt og med faglig fordypning. Timeplanen ble 

løst opp og ulike opplegg ble arrangert på alle trinn. På vg2 var det mange elever som var på 

utenlandstur i språkfagene, men ca 100 elever var på skolen. Elevene fikk et opplegg som vi kalte 

Innovasjonsuka. Dette var en blanding av foredrag og inspirasjon – at elevene skulle lære om hva 

innovasjon og sosialt entreprenørskap handler om, og de skulle trenes i å jobbe i kreative prosesser. 

To dager ble satt av til å gjennomføre en Innovasjonscamp der elevene konkurrerer om å komme opp 

med gode ideer til et reelt oppdrag fra en ekstern oppdragsgiver. For å få til dette samarbeidet vi 

med Oslo Cancer Cluster Inkubator og Ungt Entreprenørskap Oslo. OCC skaffet foredragsholdere fra 

Ferd sosiale entreprenører og oppdragsgiver fra Depict A/S.  

Evalueringen i etterkant viser at elevene synes det var spennende og lærerikt, men at det kanskje vil 

være tilstrekkelig med to dager i stedet for 4. Neste år planlegger vi derfor en Innovasjonscamp på 

Vg2 i uke 7 på to dager. Vi ønsker også at dette skal bli et fast opplegg på Vg2 framover.  

 

Det er mye arbeid i å planlegge slike store 

opplegg. Vi ser stor nytte av å lage systemer som 

kan gjentas og bli tradisjoner slik at mange av 

samarbeidsprosjektene er forutsigbare og faste 

innslag i skolens årshjul.  

 

 

 

 

Innovasjonsdagene på Vg2 er et eksempel på dette. Alle elever på Ullern vil da ha deltatt på minst en 

Innovasjonscamp i løpet av sin tid som elev. Våre samarbeids-partnere får bedre tid og 

forutsigbarhet til å skaffe relevante deltagere og kontakter, noe som gjør samarbeidet lettere.  

  

2 fra Ludvigsenutvalget 2015 om Framtidens skole 



 

Elever fra apotekteknikk i samarbeid med sykehusapotekene 
 

Fra høsten 2015 startet Ullern opp med tilbud i apotektekniker Vg3 

som eneste skole i Oslo. Eleven på apotek går to år på andre skoler, for 

så å spesialisere seg siste året på Ullern. Sykehusapotekene A/S har 

også flyttet inn i Innovasjonsparken i år, og her har partene startet opp 

med samarbeid. I år har elevene på apotek fått komme på besøk og se 

blant annet roboten som Sykehusapotekene har. Dette er utstyr som 

elevene aldri ville få mulighet til å se og lære om med det vanlige 

tilbudet skolen kan gi.  

 

  



 

IBM-Watson 

1. juni 2016 ble IBM-Norge medlem i Oslo Cancer Cluster. De flytter inn i rød blokk i 5. etasje. Men 

allerede før de flyttet inn tok de kontakt med skolen for å starte opp med samarbeid med elevene. 

Det første samarbeidsprosjektet er knyttet til arbeid med "Watson". Det er en datamaskin som 

jobber ved hjelp av kunstig intelligens. Watson utvikles stadig, og nå ønsker IBM å kunne bruke den 

for jobbe med kreftforskning – og hjelpe til med å løse kreftgåten. Men, Watson kan foreløpig ikke 

norsk, og det er her elever kommer inn. De skal hjelpe Watson å lære norsk slik at den kan bruke det 

i kreftbehandling og forskning. Dette gjøre de i excel ved at de sjekker at Watson har valgt riktig 

ordklasser når den prøver å lese norsk.  For elevene er det flott å kunne være med å faktisk bidra til 

et så viktig arbeid. Her får de bruke basiske norsk og språk-kunnskaper. I første omgang er det 14 

elever som deltar i en periode. Det er mulig at prosjektet utvides etter hvert. Les mer om 

samarbeidet her:  

http://www.digi.no/artikler/norsk-skoleungdom-skal-laere-ibms-superdatamaskin-norsk/348596 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever på Vg1 får høre at de skal være med å løse kreftgåten av Thomas Angerlo, Innovasjonsdirektør i IMB Norge 

 

Samarbeidet med IBM viser hvordan også språkkunnskaper er viktig. I det skolefaglige samarbeidet 

er det muligheter for alle mulige fagområder å finne interessante og lærerike samarbeid. I tillegg har 

vi her fått en sterkere tilknytning til et teknologi-miljø, noe skolen ønsker å utvikle videre. Det at IBM 

skal være i samme bygg gjør at mulighetene blir ekstra mange.  

  

http://www.digi.no/artikler/norsk-skoleungdom-skal-laere-ibms-superdatamaskin-norsk/348596


 

Forelesninger/besøk i økonomi og samfunnsfag  
 

I løpet av året har mange lærere oppdaget 

mulighetene til å kunne bruke ekspertisen i 

Innovasjonsparken til kortere eller lengre opplegg 

der elevene får muligheten til å komme på besøk til 

fagfolk i sitt eget skolebygg. I år har for eksempel 

elever i økonomifag og rettslære kunnet besøke 

fagmiljø uten å måtte reise langt. Vi ønsker at flere 

lærere ser disse mulighetene etter hvert som de 

blir bedre kjent med de andre som er i bygget og de 

mulighetene som finnes.  

 

 

Elever jobber frivillig for bedrifter til inntekt for skolens humanitære 
prosjekt 
 

Ullern videregående skole har et humanitært prosjekt, en jenteskole i Sierra Leone som elevene 

samler inn penger til. Hvert jobber elevene en arbeidsdag der inntektene går til jenteskolen 

"Prosperity". I år var det flere elever som fikk jobb hos Oslo Cancer Cluster Inkubator denne dagen. 

Noen jobbe med "sjauing", mens en elev, Kaia Fernberg, jobbet på laben til Intersint slik at dagen 

også fikk et tydelig faglig innhold for denne realfagseleven.  

Etter denne dagen sa Kaia: Dagen har vært innholdsrik og 

spennende! Jeg har pippetert og sentrufigert celleprøver fra 

musenyrer og kreftceller fra lever til et menneskefoster. Etter 

det tilsatte vi et blått fargestoff og strøm, så proteinet trakk 

seg inn i en gel for å kunne se etter forskjeller i proteinnivået - 

noe det var!  

 

Dette er små eksempler på hvordan symbiosen gir mange 

muligheter i hverdagen – vi kaller det en hverdagssymbiose. 

Her gis elevene på Ullern spesielle muligheter. Etter hvert som 

flere og flere blir kjent, oppstår stadig flere slike møter og 

samarbeid.  

  



 

Oppsummering nye prosjekter 
Vi har her presentert et knippe av noen av de nye prosjektene som har blitt igangsatt i år. Til sammen 

har det blitt gjennomført 27 ulike prosjekter, stort og smått i løpet av dette skoleåret. I tillegg har vi 

videreført flere samarbeidsprosjekter som vi har gjennomført i mange år tidligere.  

 

Et eksempel på dette er fysikkelever som var utplassert 

på strålingsbiologi hos naboene våre på medisinsk fysikk i 

strålingsbygget på Radiumhospitalet (OUS). Elevene 

hadde innholdsrike dager der de får lære masse nytt og 

prøve seg på utstyr de ikke har muligheten til i vanlige 

klasserom! De får for eksempel prøve seg på en 

lineærakselerator.  

 

 

Utplasseringen på medisinsk fysikk er et godt eksempler på hvordan samarbeidet med Oslo Cancer 

Cluster gir elevene tilgang på utstyr som skolen aldri kan ha muligheten til å la dem lære om og prøve 

i vanlig undervisning.  

  



 

Planlagte nye samarbeidsprosjekter for skoleåret 
2016/2017 
Hvert år vurderer vi gjennomførte prosjekter opp mot målene som var satt. Deretter justerer vi, 

viderefører eller endrer prosjekter for å sikre at de ikke ender opp som "prosjekter for prosjektenes 

skyld". Målet er at vi hele tiden har fokus på god kvalitet og har blikket på elevenes læring.  

Ideutvikling og implementering av nye prosjekter:  
Her vil vi beskrive prosjekter som er under utvikling framover.  

Praksisplasser og lærlingplasser elektrofag      
Et viktig punkt i avtalen er muligheten for at OCC skaffer lærlingplasser til elever på elektrofag. Vi er i 

gang med dette arbeidet. Først og fremst er det å kartlegge hvilke muligheter som finnes i selve 

Innovasjonsparken, for så også å se til andre samarbeidspartnere. Vi er nå inne i denne 

kartleggingsfasen. Elever som går på elektrofag går to år på skole og to år i bedrift. Muligheten for at 

elevene kan være i nærheten av skolen og skolemiljøet med lærerne også læretiden vil kunne ha en 

stor effekt på lærlingenes læring og motivasjon.  

I tillegg til læreplasser ønsker vi også å få til et samarbeid rundt praksisplasser på elektrofag. Ideelt 

sett vil elever være i praksis i en bedrift i løpet av tiden på skole, for så å kunne gå over i lære i 

samme bedrift etter endt skoletid.  

Vi er i startgropa med dette arbeidet, og det tar tid å bygge opp. Vi håper å få til noen praksisplasser i 

skoleåret 2016/2017 og læreplasser allerede for skoleåret 2017/2018.  

Praksisplasser helse- og oppvekstfag 
På samme måte som med elektrofag er i planlegging og kartleggingsfasen når det gjelder mulighet 

for læreplasser i helsearbeiderfaget. De første lærlingene i helsearbeiderfaget vil først kunne være 

fra høsten 2018 da elevene som nå går på Vg1 helsefag skal gå et treårig løp før de evt. Går ut i 

praksis. Her ønsker vi å få til læreplass på sykehuset. Elevene som er ferdig med Vg3 vil være 19 år og 

muligheten for å få læreplass på sykehus er da større. Vi jobber aktivt med dette da vi tenker at det å 

kunne tilby slike læreplasser vil være en veldig positivt for elevene og attraktivt for potensielle 

søkere.  

PÅ samme måte jobber vi med å skaffe flere praksisplasser gjennom samarbeidspartnerne våre. 

Dette gjelder først og fremst for elever på Vg1 og Vg3, da elevene på Vg2 stort sett er i praksis i 

bydelen på sykehjem.  

IBM-samarbeid – "lær kidsa koding"  
IBM-Norge flytter inn i bygget i løpet av 2016, og vi er i gang med å planlegge og utvikle ideer for 

flere samarbeidet. I høst planlegger vi ha «kodekurs» på ettermiddag/kveldstid for elever fra alle 

trinn og utdanningsprogram. Dette er et tilbud og kurs som IBM har utviklet for ungdomsskolen, og 

de ønsker å utvide og prøvde ut også for videregående skole. Det er stor interesse for slike kurs blant 

elevene.  



 

Entreprenørskap og innovasjon  
Fra høsten starter vi opp med programfaget "Entreprenørskap og bedriftsutvikling" på ST. Allerede 

før sommeren skal elevene som skal ha dette faget til høsten ha en workshopdag der de startet opp. 

Elevene skal i dette faget selv starte egne ungdomsbedrifter. Samarbeidet med oslo cancer cluster 

inkubator vil bli meget verdifullt for å kunne gi elevene i faget noe mer en vanlig undervisning. De vil 

få egne mentorer i samarbeidsbedrifter, og de har muligheten til å ha faglig ekspertise og erfaring 

som de kan samarbeidet tett med gjennom hele året. Vi ønsker å bygge opp et fagmiljø på skolen 

rundt faget entreprenørskap, og her gir samarbeidet med Oslo Cancer Cluster unike muligheter. I en 

innovasjonspark og der Oslo Cancer Cluster er opptatt av å «utdanne morgendagens forskere og 

entreprenører»  mmøtes vi med en stor felles interesse rundt dette prosjektet.  

«Innovasjonsrom» 
En av ideene fra elevene på Vg1 på samarbeidsdagene var å lage et fysisk rom, en 

"Innovasjonslounge". En møteplass for elever, lærere, forskere og bedrifter. Et sted for å lære mer, 

skape noe, samarbeide og for å utvikle nye samarbeid.   

I februar tok OCC kontakt med Ullern vgs for å diskutere en idé om å sammen utvikle et sted, et rom 

som kan brukes som "navet" i det skolefaglige samarbeidet mellom Ullern vgs og Oslo Cancer Cluster. 

Oslo Cancer Cluster Inkubator disponerer et rom som ligger i skolens området. Rommet har samme 

størrelse som et vanlig klasserom, men har ikke vinduer og er dermed ikke godkjent som vanlig 

undervisningsrom.  

Her ser vi en strålende mulighet til å videreutvikle ideene fra elevene, og sammen med Oslo Cancer 

Cluster kunne få til et prosjekt som kan støtte og skape gode vekstmuligheter for vårt samarbeid. 

Med et slikt rom så former vi sammen et felles sted som hverken er hos den ene eller andre parten, 

men som er vårt.  

Ideen er at rommet skal gjenspeile det som skjer i det skolefaglige samarbeidet, men også være et 

fysisk møteplass for samarbeidspartnere. Det skal være et sted der ideer blir til, utarbeides og også 

gjennomføres.  Det skal være et fleksibelt sted som kan romme både elever som slapper av i gode 

samtaler, formelle møter med eksterne partnere, raske oppdateringsmøter, workshops, seminarer, 

gruppeundervisning osv. Det er også et godt rom for å ta imot besøk til skolen og OCC.   

Rommet er altså et sted som både virker samlende for eksisterende samarbeid, men også som 

utgangspunkt for å skape og spre nye ideer for samarbeid.  

 

 


