


Vi er elever på Ullern og representerer alle Ullernelev-
ene. Du er hjertelig velkommen til å bli en av oss!

På vår skole føler vi at eleven står i sentrum. Det gis 
muligheter og det kreves innsats. Vi lærer mye og 
trives godt. Det henger nemlig sammen. Tre år på 
Ullern skal gi deg både kunnskap og venner for livet!

velkommen til oss

Peder og Embla



De første elevene startet på Ullern allerede 1901. Nå 
gleder vi oss til et nytt kapittel i skolens rike historie. 
Etter fire år i Vika er vi tilbake til nye muligheter på 
gamle tomter. Et flunkende nytt skolebygg med de 
beste forutsetninger for læring og trivsel står klart.

Vi jobber for at Ullernelevene skal utvikle seg både 
faglig og menneskelig. De skal stå godt rustet for 
fremtiden. Vår visjon er å skape gode faglige presta-
sjoner og utvikle talentet i hver enkelt. 

Vi vil gi Ullerneleven gnist, glød og motivasjon. Vi vil 
gi tett oppfølging av hver enkelt i et godt og trygt 
skole miljø. Vi vil utvikle viktige egenskaper som å 
reflektere, kreere og kommunisere. De skal lære å ta 
ansvar, kjenne sine talent og styrke evnen til å handle. 

Ullern har hatt en svært god utvikling det siste ti året. 
Elevene lærer og leverer, fullfører og består, som aldri 
før. Vi satser på profesjonalisert skoleledelse, lærings- 
kvalitet og lærerutvikling. 

Vi er en samarbeidsskole. Skolekulturen på Ullern er 
tuftet på verdifulle samarbeid. Blant elever. Mellom 
elever og lærere. Mellom ulike trinn og fagområder. 
Mellom skole og foresatte. Og mellom skole og næ-
ringsliv- og forskningsmiljøer. Slik lærer elevene mer. 

sAmArbeids- 
skolen



vi er fAglig  
dyktige.
Eileen, biologilærer

kjempekjekt  
kvAr dAg!  
John, medielærer

det hAndler  
om helhet.  
Michael, norsklærer

jeg brenner  
for elevene og  
fAgene mine!  
Kama, engelsklærer



Det er alltid viktig å få en god start, også i skoleløpet. 
Mange er spente og usikre. Ullernelevene har derfor 
en inkluderende fadderordning. Ferske elever blir tatt 
i mot av faddere med ansvar for at alle skal føle seg 
velkommen, oppleve tilhørighet og bli en del av skole-
felleskapet.  Fadderordningen starter med en sosial 
overnattingstur, og fortsetter skoleløpet ut.

«Hjertet av Ullern» er navnet både på en pulserende 
mingleplass midt i skolebygget, og alle elevaktivite-
tene utenom selve undervisningen, så som elevrådet, 
Ullernrevyen, idrettsstyret og u-prosjekt. 

Vårt rådgiverteam har et bankende hjerte for alle 
Ullern elevene. De har også spesiell kompetanse og 
omtanke for dem som sliter ekstra i skolehverdagen.

vi bryr oss  
om hverAndre



Ullernhjertet banker for utdanning for alle – også  
for jenter i Sierra Leone. Ullernelevene har i mange  
år samlet inn midler til å bygge og drive en jenteskole 
i landsbyen Rotifunk.

Gjennom aksjoner og prosjekter sørger vi for at  
våre medsøstre i Rotifunk får den skolegangen de 
fortjener. Hvert år drar ti engasjerte Ullernelever på 
besøk til jenteskolen. Det knytter vennskapsbånd  
og gir inntrykk for livet.

vi bryr oss om mer 
enn bAre oss selv



veldig engAsjerte 
lærere smitter  
over på oss. vi  
finner gleden i  
å lære nye ting. 
Andrea, 1. klasse



Muligheter for alle

studie- 
spesiAlisering

medier og  
kommunikAsjon

elektrofAg

helse- og 
oppvekstfAg 

tilrettelAgt  
Avdeling



helsefAg med 
studiekompetAnse 
Samfunnet trenger deg som har lyst til å gjøre livet 
godt å leve for andre. Helsefag på videregående skole 
en perfekt start på en karriere innen helseyrket.

På Ullern tilbyr vi et studieløp der du kan kombinere 
helsefag med studiekompetanse:

•	 3-årig	løp

•		 Gir	generell	studiekompetanse	

•		 Fellesfagene	fordeles	jevnt	over	3	år	 
 slik at det ikke blir et teoritungt tredjeår

•	 Flying	start	på	karriere	innen	helseyrker,	 
 som for eksempel sykepleier 

•	 En	praktisk	skolehverdag	tett	på	sykehus,	 
 forskning og næringsliv 

•	 Mange	muligheter	videre.	Du	kan	studere	 
 på høyskole, universitet eller ta fagbrev 



nye muligheter på 
gAmle tomter

Lyst. Nytt. Moderne. Innovativt. Miljøvennlig.

Under samme tak som ledende forskningsmiljøer, 
sykehus og næringsliv. 

Auditorier. Velutstyrte klasserom og verksteder. 
Lyd- og filmstudio. Flerbrukshall til sport og kultur.

Takterrasse. Sosial mingleplass i «Hjertet av Ullern». 
Moderne kantine. Kaffebar. Og verdens beste 
smoothie.

Foto: H
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row



sAmspill med  
næringsliv  
og forskning
På Ullern vil vi ha eleven ut i samfunnet og  
samfunnet inn i skolen. Vi samarbeider bredt.  
Vi henter inn kompetanse og eksperter utenfra,  
samtidig som elever lærer utenfor klasserommet.  
Vi gir Ullern eleven et virkelighetsnært læringsmiljø 
som utfordrer og inspirerer. 

Vi er en universitetsskole med gode partnerskaps-
avtaler. I flere år har vi samarbeidet tett med Oslo 
Cancer Cluster. Under samme tak skaper vi unike 
læringsmuligheter.



ullernrevyen  
sAmler skolen

fotbAllkAmpen 
splitter skolen



fØlg oss
FACEBOOK: facebook.com/ullernvgs 
INSTAGRAM: ullern_vgs
YOUTUBE: Ullern vgs

besØk oss
ullern.vgs.no 
Ullernchauseen	66,	0379	OSLO

kontAkt oss 
ullernvgs@ude.oslo.kommune.no 
22	51	79	00
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