SAMARBEID FOR LÆRING
Utdanning, forskning, næringsliv og sykehus i samme bygg
På Ullern videregående skole får elevene muligheter til å lære og utvikle seg i tett
samarbeid med næringsliv, sykehus og fremragende forskere. I et unikt
samarbeidsprosjekt deler skolen et nytt, fantastisk bygg med arbeidsliv og forskning.
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. Dette er sikret gjennom forpliktende
samarbeidsavtaler. Skolens samarbeidspartnere skaper muligheter for læring på nye
måter, med nye mennesker, på andre arenaer.
Skolens kantine deles av alle leietagere i bygget, og er et ypperlig møteplass på
tvers av alder og arbeidssted. Her kan nye og spennende prosjekter oppstå. Skolens
storstue, flerbrukshallen Victoria, huser opptil 1000 personer og benyttes av alle
byggets beboere til store arrangementer, i tillegg til å være en idrettshall. Skolens
auditorium har plass til 300 personer og brukes til skolerevy, møter og konferanser.

Hvorfor samarbeide?






Elever lærer mer når de samarbeider tett med forskning, næringsliv og fagfolk
Forberede elevene best mulig for morgendagens samfunn og arbeidsliv
gjennom praktisk erfaring
Utvikle gode samarbeidsevner
Godt integrert læring på andre arenaer enn verksted og klasserom
Kompetanseutviklingsmuligheter for ansatte

Vi vet at det virker
Helt siden den skolefaglige samarbeidsavtalen ble underskrevet i 2008 har Ullern
videregående skole allerede gjennomført over 60 ulike prosjekter der elever og
lærere har samarbeidet med fagfolk i ulike bransjer. Elever fra alle trinn, linjer og
fagområder har deltatt. Tilbakemeldingene er klare: Dette er motiverende! Dette er
lærerikt!
Mange videregående skoler samarbeider godt med forskning og arbeidsliv. Det unike
med Ullern videregående skole er at det også skjer under samme tak, en
læringssymbiose. Vi tror at når nysgjerrige og læringslystne voksne og ungdom
møtes, så gir dette unike muligheter for læring.
Samhandling gir muligheter for alle. Elever som opplever at en mer praktisk
tilnærming i læringsarbeidet er motiverende, kan løftes gjennom å se læreboka bli
levende på laboratoriet. De som liker å strekke seg litt ekstra kan bryne seg på et
seminar med fremragende forskere. Lærere holder seg oppdatert på det siste innen
relevant forskning.
Samarbeidet får skolen ut i samfunnet, og samfunnet inn i skolen. Det tror vi på.
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