TILRETTELAGT
AVDELING

VELKOMMEN TIL
TILRETTELAGT
AVDELING
UNDERVISNINGEN…
foregår i klasser med 5-6 elever.
Eleven er på skolen hver dag fra kl.
8.30–14.00. Det undervises i norsk,
engelsk, matematikk, samfunnsfag,
kroppsøving, kommunikasjon og
samhandling. Vi tilbyr også fag til
fordypning. Tilrettelagt avdeling
gir et treårig opplæringstilbud for
elever med ulike diagnoser. Ullern
tilbyr Arbeidslivstrening, og er vårt
satsningsområde innen alle fag.

STUDIESPESIALISERING MED
ARBEIDSTRENING
Her får elevene arbeidsoppgaver
fra bedrifter som er samlokalisert i
Innovasjonsparken. Arbeidstreningen skal gi opplæring i ferdigheter
som er nødvendige for framtidig
arbeid (eksempelvis VTA). Elevene
kan også bli utplassert i bedrifter
utenfor skolen.
Elevene får kompetansebevis ved
endt skolegang.

DET PEDAGOGISKE
PERSONALET…
er basert på spesialpedagoger,
faglærere, miljøarbeider og assistenter. Avdelingen har samarbeid med
rådgivningstjenesten, helsesøster og
psykolog på skolen.

FORSTERKET NORSKOPPLÆRING
Hos oss har vi norsk i alle fag! Vi
er opptatte av at elevene skal bli
tryggere lesere, samt kunne uttrykke
seg muntlig og skriftlig. Alle elevene
får tildelt egen PC, slik at opplæring i
digital kompetanse blir en sentral del
i alle fag.

HOS OSS…
finnes det en egen moderne
treningsleilighet. Her skal elevene
øve på de ferdighetene som kreves
for å mestre hverdagslivets mange
oppgaver. Leiligheten består av
kjøkken, stue, soverom, bad og
vaskerom.

FAG TIL FORDYPNING…
gjør skolehverdagen mer spennende!
Hvert år tilbyr vi valgfag som elevene kan få fordype seg. Deriblant
Mediefag, Drama, Boligtrening, samt
Mat og helse. Fagene er praktisk
rettet og setter fokus på opplærings
mål som elevene har nytte av senere
i livet, som f.eks. å jobbe selvstendig,
samarbeide, utøve respekt og lytte,
mestre matematikk og lesing i hver
dagen, produsere på bestilling, samt
å ta vare på seg selv.

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 skal kunne
fungere selvstendig i sosiale sammenhenger ut ifra egne forutsetninger.

Lurer du på noe?
Kontakt oss gjerne!
Kontaktperson: Jørgen Aanderaa
jorgen.aanderaa@ude.oslo.kommune.no

BLI EN DEL
AV DETTE!
Se mer på ullern.vgs.no

