Tilrettelagt avdeling (TL)
På tilrettelagt avdeling har vi hatt et fint år med mye bra undervisning og mange spennende
opplevelser både på skolen og utenfor. En fin gjeng med 25 elever, 7 lærere og 8 assistenter,
har bidratt til at skolehverdagen har blitt fin og læringsutbyttet bra. Undervisningen
omfatter vanlige fag som norsk, matte, engelsk, naturfag, gym, og mat og helse. Boligtrening
og arbeidstrening er også viktige elementer i undervisningen.
Arbeidstreningen foregår på skolen, og vi har holdt på med ulike
prosjekter for å utvikle og tilfredsstille hver enkelt elev. To elever har
hatt jobb utenfor skolen, en på Kiwi på Hoff og en i kantinen på
Rikshospitalet. Arbeidstreningen har for det meste bestått av produksjon
av ulike produkter som vi solgte på julemarkedet.
Påske- og vårmarkedet ble det dessverre ikke noe av grunnet Corona,
men satser på et enda større marked neste gang! Elevene har stått på, og til julemarkedet
kunne vi selge tennbriketter, hjemmelaget marsipan, deilige sjokolade cookies, til og fra
lapper, juleblomster og mye annet. I tillegg produserer vi armbånd til støtte for
Kreftforeningen. Enkelte elever i B-klassen har stått for produksjon av
«Ullernbollen», et deilig skolebrød som selges til elever og ansatte, samt at vi leverer
hver uke et gitt antall til OCC. Vanning og stell av skolens planter har også blitt
ivaretatt av elevene på TL under arbeidstreningen. Siden vi også vasker alle labfrakkene på skolen, inviterte realfagseksjonen hele TL til morsomme kjemiforsøk på
labben. Alle hadde vernebriller og hvite frakker, og det var veldig gøy å få være med
på.

Elevene fikk dette skoleåret vært politisk aktive, og stod allerede i august på utsiden av
Stortinget og demonstrerte for tilrettelagt arbeidstilbud etter endt skolegang. I mars fikk vi ta
turen inn på selve tinget, da vi ville bli bedre kjent med hvordan politikerne jobber og
hvordan det ser ut på innsiden av dette kjente bygget.

Det har vært ulike turer til Bogstad gård, Mortens kro og ut til Fornebu for å gå på skøyter og
bade. Ullernrevyen stilte også opp i år og lagde en egen forestilling for tilrettelagt
avdelingene i Oslo, det er alltid veldig gøy og elevene elsker det!!

Etter at Koronaen kom, har alle TL elevene blitt flinke til å følge undervisning på Teams!
Men som alle andre, så savner de også det sosiale livet på skolen, og de aller fleste gleder seg
til at de kan komme tilbake til en normal skolehverdag.

