HELSE OG
OPPVEKSTFAG
med studiekompetanse

DET ALLER
VIKTIGSTE I
LIVET ER
GOD HELSE
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.
PRAKTISK INFORMASJON
• Generell studiekompetanse med
helsefag på 3 år
• Jevn fordeling av fellesfag og
programfag
• Praktisk skolehverdag tett på sykehus,
forskning og næringsliv
• Mange muligheter videre: Studere på
høyskole og universitet eller ta fagbrev
som helsefagarbeider
• Felles studieløp i samme klasse i tre år
• Dyktige og engasjerte lærere
• Egen søkekode: HSHSF1N-H- Helseog oppvekstfag med helsearbeiderfag,
studiekompetanse, 3-årig

HELSEFAG
MED STUDIEKOMPETANSE
Helsefag med studiekompetanse
er en blanding av yrkesfag og
studiespesialisering. Tilbudet tar
utgangspunkt i yrkesfag. Det gir
deg praktisk opplæring og mye
arbeidslivstrening. Samtidig får
du generell studiekompetanse.
Etter Vg3 kan du søke de aller
fleste studier på universitet og
høyskole. Sykepleie, psykologi,
vernepleie og fysioterapi er eksempler på studier som vil passe
godt for elever som har gått
helsefag med studiekompetanse
på Ullern. Du kan også velge å gå
ut i lære som helsefagarbeider
etter Vg3.
Allerede fra Vg1 har du
helsefaglige programfag. Felles
fag og programfag er fordelt
over tre år, med mye tverrfaglig
samarbeid, for at du som elev
skal lære mest mulig.

FAG- OG TIMEFORDELING
FAG

VG1

VG2

VG3

Totalt

Helsefremmende
arbeid

5t

5t

4t

14 t

Kommunikasjon og
samhandling

4t

4t

2t

10 t

Yrkesutøvelse

4t

3t

3t

10 t

Yrkesfaglig fordypning

6t

6t

3t

15 t

Programfag til valg
Sum programfag

5t

5t

19 t

18 t

17 t

54 t

Norsk

4t

4t

6t

14 t

Lurer du på noe?
Kontakt oss gjerne!

Naturfag

5t

Samfunnsfag

3t

Kontaktperson:
Marianne Ueland Coucheron
marianne.ueland.coucheron@
ude.oslo.kommune.no

Historie

5t

5t

2t

6t

33 t

100 t

Engelsk

Kroppsøving

5t
5t

2t

2t

Matematikk (P)

5t

3t

Totalt omfang

35 t

32 t

5t
3t

8t

UTDANNING +
FORSKNING +
ARBEIDSLIV
Ullern videregående skole holder til i et
nytt bygg, som vi deler med forskere,
bedrifter og sykehus. I det helsefaglige
miljøet i Oslo Cancer Cluster
Innovasjonspark er samarbeidsmulig
hetene mange. Elevene på Ullern får
mulighet til å lære i tett samarbeid med
sykehusansatte, næringslivsledere og
forskere i verdensklasse.

BLI EN DEL
AV DETTE!
Se mer på ullern.vgs.no.
Søk Ullern videregående skole.
lik oss!

