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VI ER 
STOLTE AV 

Å 
PRESENTERE 

• Skolen vår
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• Vår avdeling

• Våre verdier

• «Hele eleven»

• Hvordan vi arbeider

• Skolehverdagen vår

• Timeplan

• Fellesfag og Arbeidstrening

• Vi forbereder til #ALT
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• Skolemiljø

• Vårt politiske engasjement

• Fortrinnsrett 

• Kontakt oss



SKOLEN VÅR

• 943 elever

• 130 ansatte

• Nytt skolebygg i 2015

• Alt av nytt innen teknologi

• Stor treningshall og god kantine

• Utsmykket av kjente kunstnere

• Ligger i Ullern bydel med kort 

vei til skog og mark

• Tett samarbeid med bedrifter i 

OCC

• Gode kollektive 

transportforbindelser hele 

dagen (t-bane, buss og trikk)



HVEM VI ER
- STABILT OG FAGLIG STERKT PERSONALE-

Avd.leder

Cathrine

Ped. og kontaktlærer 

Ragnhild
Ped. og kontaktlærer 

Doris
Ped. og faglærer Rita Ped. og kontaktlærer 

Bjørn
Ped. og kontaktlærer 

Jørgen
Ped. og kontaktlærer 

Ellen

Ped. Lucas Barne- og 

ungdomsarbeider, 

Marcus

Kontaktlærer og 

miljøarbeider, Petter

Ped. Anja Assistent, Bohran Assistent, Lisbeth Assistent, Petter Assistent, Henriette

Ped. og kontaktlærer 

Thor Kristian



VÅR AVDELING

• 15 ansatte som er spesialpedagoger, pedagoger, 

faglærere, barne – og ungdomsarbeider, 

assistenter og miljøarbeider

• Avdelingen samarbeider med rådgivertjenesten, 

helsesøster og psykolog (PPT) på skolen

• 25 elever med ulike behov

• Fire klasser bestående av ca. 6-7 elever

• Skoledag fra 08.30-13.45



VÅRE VERDIER

• Skolens verdier er «samarbeid, omsorg og ambisjoner», som 
også gjenspeiles i alt arbeid på tilrettelagt avdeling. 

• Sammen jobber vi for å skape en trygg og meningsfylt 
skolehverdag, slik at elevene blir mest mulig selvstendige etter 
endt skolegang.

• Vår ambisjon er at elevene i størst mulig grad skal kunne 
fungere sammen med andre i storsamfunnet ut i fra egne 
forutsetninger.



«HELE ELEVEN»

Vi er opptatt av å skape de rette betingelser for eleven slik at eleven kan oppleve mestring, muliggjøre 
seg av sine ferdigheter, fremme sine styrker og sitt potensiale.

Vi er opptatt av at hver enkelt elev er unik, og skal ses i lys av sin situasjon, sine behov, sine egenskaper 
og interesser.  Kravene skal være tilpasset elevenes styrker slik at positiv utvikling skjer.

Vi samarbeider tett med hjemmet og med eksterne hjelpeinstanser som omgir eleven. Vi er opptatt av å 
se eleven i sin  helhet.



HVORDAN VI ARBEIDER

Individuell OpplæringsPlan (IOP) med

Oversiktlige og konstruktive mål

Tverrfaglige temaer

Mål fra fagfornyelsen

Autentiske opplæringsarenaer

Virkelighetsnære vurderingssituasjoner

Lærinsgfremmende tilbakemeldinger



TIMEPLAN 20-21

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Gym Kunst Arbeidstrening Norsk Svømming

Norsk Norsk Arbeidstrening Mat og helse Kropp og samfunn

Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj

Matte Samfunnsfag og naturfag Matte Engelsk Kommunikasjon og 

samhandling



FELLESFAG, ØVRIGE FAG 
OG ARBEIDSTRENING

• Fokus på fagene matematikk, norsk, 
samfunnsfag, naturfag og kroppsøving

• Øvrige fag: 

• Kunst

• Mat og helse

• Svømming

• Kropp og samfunn

• Kommunikasjon og samhandling

• Arbeidstrening minst 3,5 timer i uken

Praktisk tilnærming i fag 



ARBEIDSTRENING



VI FORBEREDER TIL #ALT

• Verksted

• Vaktmesteroppdrag

• Drivhus og plantestell

• Gårdsdrift

• Kantinearbeid

• Hospitering i matbutikker 

• Produksjon av juletrær og julepynt

• Lysmakeri

• Selvlagde tennbriketter

• Salg av fruktkurver til bedrifter

• Kontor- og kjøkkenservice

• Produksjon av allergifrie såper

• Perling av armbånd til Kreftforeningen

• Egenproduksjon av miljøvennlig kort og papir

• Bakeri

Elevene har egen bedrift som heter #ALT

Vi skaper autentiske og virkelighetsnære arbeidsarenaer med 

seriøse arbeidsoppgaver tiltenk framtidens arbeidsmarked.



BAKERIET
STORPRODUKSJON

TO GANGER I  UKEN
TIL HELE SKOLEN



VÅRT POLITISKE ENGASJEMENT!
"EN MENNESKERETT Å ARBEIDE"

ENGASJEMET

ANSVAR

HANDLING

Samarbeidsdager med ASVL – Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter



SOSIALT STIMULERENDE OG 
FAGLIG STERKT SKOLEMILJØ

Eleven mestrer bedre i trygge og positive 

omgivelser

Alle elevene skal oppleve et inkluderende og 

raust skolemiljø 



FORTRINNSRETT

Søknadsfrist 1.februar 2021

Kode:  STUSP1HTA1

Skole: Ullern videregående skole



KONTAKT OSS

Ønsker du nærmere informasjon, eller har du lyst 

til å besøke oss?

Kontakt oss på telefon 94163240,

eller send e-post til 

cathrine.huglen@ude.oslo.kommune.no

Ullern på sosiale medier

• Instagram: ullern_vgs

• Facebook: Ullern videregående skole

mailto:cathrine.huglen@ude.oslo.kommune.no

