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Som elev på Hellerud møter du ansatte, lærere og  
medelever som har et felles mål om å skape et godt og 
utviklende læringsmiljø for alle. Vårt fokus er din læring, din 
utvikling og din fremtid. 

I løpet av tre års skolegang hos oss ønsker å vi å bidra til at du 
når dine mål, utvikler hele deg og får venner for livet. 

De første ukene arrangerer vi ulike aktiviteter for å sikre at 
alle får en god start. Hver klasse drar på en tur hvor de deltar i 
praktiske og spennende oppgaver som må løses i fellesskap. 
Målet med turen er å skape et trygt læringsmiljø og at du blir 
kjent med medelever og kontaktlæreren din. I løpet av de 
første ukene vil du også få tilbud om kurs i studieteknikk og 
grunnleggende ikt ferdigheter for å sikre at du får en god start.

I tillegg til dyktige lærere som vil jobbe sammen med deg om 
din læring, har vi rådgivere og miljøarbeidere som veileder og 
hjelper deg på veien mot høyere utdanning. Gjennom skoleåret 
har vi mange fine aktiviteter som du kan engasjere deg i.  
Dersom du vil være med i elevrådet eller skolens miljøutvalg, 
får du være med på å påvirke skolen og elevmiljøet på en 
positiv måte.

Vi sees snart!

Vennlig hilsen Rektor Arnfinn Stautland

VELKOMMEN TIL HELLERUD VGS!





Skolen ble åpnet i 1986 og pusset opp i 2017. Den 
fremstår nå med nye og moderne lokaler. Hellerud 
ligger sentralt til ved Tveita T-banestasjon. Vi er 
ca. 640 elever og 120 ansatte og tilbyr fem  
programområder:

Lærerne på Hellerud vil gi deg god og variert un-
dervisning med tett faglig oppfølging. De er sterkt 
engasjert i at du skal nå dine faglige og personlige 
mål. Miljø- og rådgiverteamet vil støtte og veilede 
deg gjennom skoleårene. Sammen jobber vi for å 
skape et trygt og godt skolemiljø der respekt og 
samarbeid står i fokus.
Ledelsen og miljøarbeiderne møter deg hver mor-
gen i skoleporten med tilbud om frokost. Skolen 
arrangerer sjakk og fotballturneringer og andre 
sosiale aktiviteter som teltturer og aktivitetsdager. 
I friminuttene kan du spille bordtennis, biljard eller 
andre spill. Vårt treningsrom er åpent for alle som 
vil drive egentrening med venner hver mandag 

Studiespesialisering

Studieforbreredende
medier og kommunikasjon

Bygg og anleggsteknikk

Studiespesialisering for minoritetsspråklige

Forberedende studiespesialisering
I tillegg til faglig fokus tilbyr vi:

• Frokost til alle elever hver dag
• PC (MK får MAC) til alle elever
• Leksehjelp
• Bordtennis og Playstation
• Nyoppusset Bibliotek
• Fotball- og basketturnering
• Eleveksursjoner og klasseturer
• Et aktivt elevråd
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ettermiddag. Biblioteket har god plass til 
både selvstudium og faglig samarbeid. Vi 
tilbyr også leksehjelp hver tirsdag og torsdag 
ettermiddag.

Hellerud har et samarbeid med Fredssenteret 
og Nansenskolen på Lillehammer. Gjennom 
dialogmøter og diskusjon får elevene reflek-
tere over temaer som identitet, fordommer, 
respekt og toleranse. Elevene våre forteller 
at de har svært godt utbytte av turene til 
Lillehammer!





FRA ELEVRÅDET

Elevrådet består av én tillitsvalgt fra hver klasse. 
Elevrådet velger leder og elevrådsstyre. Vi er  
elevens stemme inn mot rektor og er med på 
viktige avgjørelser på skolen.

Å være med på å påvirke hvordan vi kan skape 
et godt elevmiljø er veldig spennende. Vi ønsker 
en skole der elevene kan trives både i klasser-
ommene og i friminuttene og prøver å tilpasse 
aktivitetene til elevens behov og interesser. 

Vi ønsker å se deg på Hellerud Vgs. Kanskje DU 
sitter i elevrådet på Hellerud til høsten? 

I år har vi medvirket til: 
-Halloween-feiring
-Od-dag (alternativt)
-Sjakkturnering
-Basketturnering
-Fotballturnering
-Skaterampe
-Grøtfest for hele skolen
-Julepynting
-Kahoot hver fredag
-Valentines Day



Dette utdanningsprogrammet gir deg  
studiekompetanse slik at du kan studere ved et 
universitet eller en høyskole etter videregående 
skole. Det første året på  
studiespesialisering har du fag som er felles 
for alle. Fagene Geografi, matematikk, sam-
funnsfag, engelsk, naturfag er avsluttende etter 
det først året.

På Vg2 og Vg3 får du flere programfag som 
du velger selv ut fra skolens tilbud i tillegg til 
fellesfagene. Hellerud vgs tilbyr et bredt  
spekter av programfag (se faktaboks). I tillegg 
tilbyr vi kurs i alle realfagene (med unntak 
av biologi 2). Våre rådgivere vil gi deg kyndig 
veiledning slik at du velger de fagene som 
passer best for deg og dine mål.

Elever som velger studieforberedende medier 
og kommunikasjon får i tillegg til generell  
studiekompetanse en spesiell kompetanse 
innen mediefag. Her kan elevene utvikle sine 
kreative ferdigheter og mye av opplæringen 
foregår i prosjektarbeid. Vi tilbyr alle elevene på  
studieforberedende medier og kommunikasjon 
mac, gode kameraer og moderne utstyr,  
inkludert et godt lydstudio.

På ST tilbyr vi blant annet:

- Økonomistyring
- Matematikk
- Fysikk
- Kjemi
- Informasjonsteknologi
- Politikk og menneskerettigheter
- Markedsføring og ledelse 1
- Rettslære
- Psykologi 
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Det er stor etterspørsel etter dyktige  
håndverkere i dagens samfunn! Ønsker du å 
arbeide med noe praktisk og sette spor etter 
deg er Byggfag på Hellerud noe for deg. Det er 
nå en stor etterspørsel etter lærlinger i  
byggfagene i Oslo. Velger du byggfag på 
Hellerud får du en praktisk opplæring med 
høy kvalitet og med tett samarbeid med 
byggenæringen. Vi har et godt samarbeid 
med ulike firma i næringen og for motiverte 
elever er det utplasseringer fra første høsten 
på skolen. 

OM BYGGFAG

Hellerud har lang erfaring og spisskompetanse 
innen tømrerfaget, murfaget og betongfaget. 
Vi kan gi våre elever gode læringsvilkår med 
rommelige lokaler og egen mur- og betonghall 
med lukket blandeverksted, og tømrerhall med 
eget sagrom. Vi arbeider mot å yrkesrette og gi 
fellesfagene relevans for elevene våre.

Etter to år hos oss hjelper vi deg med å skaffe 
deg lærlingkontrakt. Vi har god erfaring med at 
de alle fleste som går ut fra byggfag på  
Hellerud får lærekontrakt.



Hvis du er nysgjerrig på om Hellerud er skolen 
for deg, kan du ta kontakt med oss for en prat 
og omvisning når du måtte ønske. Send en mail 
til Hellerudvgs@ude.oslo.kommune.no så tar vi 
kontakt med deg.

Vi har åpen dag 17. januar 2018 og da vil vi 
gjerne møte deg, vise fram skolen vår og snakke 
med deg om vårt tilbud. Søknadsfristen er 1. 
mars for alle videregående skoler i Oslo.

PRAKTISK INFORMASJON



Wilhelm Stenersens vei 6, 0671 
Oslo

hellerudvgs@ude.oslo.kommune.no
22 76 05 00


