
VELKOMMEN TIL SKOLESTART
Mandag 17. august kl. 12.00
Ullernchausséen 66 (inng. 2B), 0379 Oslo

Velkomstsamtaler 17. og 18. august 
Vi kaller inn elev og foresatte til velkomstssamtale. Du vil motta sms med tids-
punkt og mer informasjon uken før skolestart 

Foreldremøter onsdag 26.august 
kl 18: Studiespesialisering og Forskerlinje
kl 19: Elektro, Helsefagarbeider og Medier og kommunikasjon
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Gratulerer med plass på Ullern

Første skoledag står lærere og faddere for å ta i mot deg ved 
skolens hovedinngang. Vi gleder oss til å møte deg! 

Vi er stolte av å være blant de best søkte skolene i Oslo i år også.  
De første skoleukene vil vi bruke til å bli kjent, både sosialt og faglig. 
Over 120 medelever engasjerer seg som faddere og skaper trygge 
sosiale rammer. Lærerne og rådgiverne er også tett på.

På Ullern er vi opptatt av et godt læringsmiljø. Vi har høye 
ambisjoner for hva vi ønsker å få til, og vi hjelper hverandre med 
å nå dit. Vi tror på å bygge både vennskap og kunnskap, fordi du 
lettere blir motivert til å jobbe med fag når du trives godt.

Dersom du har spesielle behov skolen bør kjenne til, kan du 
kontakte avdelingsleder for rådgivningsteamet, Irene McIntyre 
Kristensen. 

Viktig beskjed til elever på Studiespesialisering og 
Studieforberedende medier og kommunikasjon: 
Innen 11. august må du svare på spørsmål om valg av 
fremmedspråk og matematikk. Dette gjør du via skolens 
hjemmeside og lenke i nyheten ”Fagvalg for vg1-elever 2020”. 
Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt på mob.tlf. 992 67 789 
på ettermiddagstid. 

Hilsen fra rektor Torill Røeggen og oss andre på Ullern 

AMBISJONER   OMSORG  SAMARBEID

Kontaktpersoner
Irene McIntyre Kristensen,R-team, irene.mcintyre.kristensen@ude.
oslo.kommune.no
Margrethe Tschudi, EL         margrethe.tschudi@osloskolen.no
Marianne Coucheron, HO   marianne.coucheron@osloskolen.no
Randi Oppedal MK/ST        randi.oppedal@ude.oslo.kommune.no
  
Reisetips
Bane 3 til Montebello, Gå nedover bakken og til høyre
Buss 23 eller 28 til Montebelloveien. Trikk 13 til Ullern 

Kontaktinformasjon
ullern.vgs.no                                  tlf 22 51 79 00
FB: Ullern videregående skole      Instagram: ullern_vgs


