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Du har kommet inn på Hellerud og skal i gang med 
tre spennende år! Vi gleder oss til å bli kjent med 
deg. På Hellerud vil du møte ansatte, lærere og me-
delever som har et felles mål om å skape et godt 
læringsmiljø for alle. Vårt fokus er din læring, din 
fremtid og din utvikling!

De første ukene blir det ulike aktiviteter for å sikre 
at alle får en god start. Hver klasse skal på en tur til 
Mysen i uke 35. Målet med turen er å skape et trygt 
læringsmiljø og at du blir kjent med medelever og 
kontaktlæreren din.

I tillegg til dyktige lærere har vi rådgivere og miljøar-
beidere som veileder og hjelper deg på veien mot 
høyere utdanning. Gjennom skoleåret har vi mange 
fine aktiviteter du kan engasjere deg i. Dersom du 
engasjerer deg i elevrådet, 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!





Hellerud videregående skole ble åpnet i 
1986. Skolen har ca. 650 elever og ca. 
120 ansatte.

Hellerud har fem programområder:

• Studiespesialisering

• Studieforberedende medier og kom-
munikasjon

• Bygg- og anleggsteknikk

• Studiespesialisering for min-
noritetsspråklige

• Forberedende studiespesialisering

På Hellerud vil du få god og variert un-
dervisning med tett faglig oppfølging fra 
våre engasjerte lærere.
Rådgiverteamet vil støtte og veilede deg 
gjennom  skoleårene. . 
Vi jobber alle  for et godt og trygt klasse 
– og skolemiljø for alle elever.

Miljøarbeiderne arrangerer sjakk  og 
fotballturneringer. Du kan dessuten 
spille bordtennis i friminuttene eller 
benytte vårt nyoppusset bibliotek i 
fritimene. Vi tilbyr også leksehjelp .

I tillegg til faglig fokus tilbyr vi:

- Frokost til alle elever hver dag
- PC til alle elever
- Leksehjelp
- Bordtennis og Playstation
- Nyoppusset Bibliotek
- Fotball- og basketturnering
- Eleveksursjoner og klasseturer
- Et aktivt elevråd
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Når du velger studiespesialisering på 
Hellerud legger du grunnlag for å stu-
dere videre ved en høgskole eller et uni-
versitet etter videregående opplæring. 
Dette utdanningsprogrammet gir 
studiekompetanse. Du bør like å lese og 
arbeide med teoretiske fag. På Hellerud 
har vi et sterkt elevfokus der din faglige 
utvikling er i sentrum.

Innenfor utdanningsprogram for stud-
iespesialisering kan du velge mellom 
programområde realfag og programom-
råde språk, samfunnsfag og økonomi. 
Programområdene vil gi deg ulike 
muligheter i høyere utdanning.

For elever som velger studieforbere- 
dende medier og kommunikasjon 
får man i tillegg til studiespesialiser-
ing, jobbe kreativt med prosjekter i 
mediefag. Det meste av opplæringen 
foregår gjennom prosjektarbeid. 
Her vil du veksle mellom selvstendig 
arbeid og samarbeidsoppgaver.

På ST tilbyr vi blant annet:

- Økonomistyring
- Matematikk
- Fysikk
- Kjemi
- Informasjonsteknologi
- Politikk og menneskerettigheter
- Markedsføring og ledelse 1
- Rettslære
- Psykologi 
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Den første uken på Hellerud videregående skole vil du bli godt kjent med lærere, 
elever. Det er viktig for oss at du får en trygg og god start på skoleåret.

Mandag: 
Vi møter deg i skolens aula kl.12.00,
der vil du møte din kontaklærer og bli 
kjent med resten av klassen.

Tirsdag: 
På tirsdag er det oppmøte i hovedrom-
met til klassen kl.09.00. 
Deretter er det samling i aulaen med 
rektor hvor du vil få orientering om 
skolen og andre som jobber på Heller-
ud.

Midt på dagen arrangerer vi en grillfest 
i skolegården kl. 11.00 - 12.00.
Resten av skoledagen vil du delta i 
dine første undervisningstimer etter 
timeplanen.

Onsdag: 
Du vil få en bli-kjent samtale med kon-
taktlæreren din i løpet av dagen.
Resten av dagen vil du tilbringe sam-
men med klassen i ulike aktiviteter.

Torsdag:
På torsdag følger vi vanlig timeplan og 
begynner å dele ut skolebøker. Senere 
på ettermiddagen vil det være forel-
dremøte kl.18.00.

Fredag:
Vi følger vanlig timeplan.

FØRSTE SKOLEUKE



KL mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

08:15 - 
09:00

matematikk naturfag naturfag/ 
gym

fremmedsprak naturfag

09:05 - 
09:50

matematikk naturfag/ 
geografi

naturfag/ 
gym

fremmedsprak naturfag

10:00 - 
10:45

samf. fag/ 
naturfag

naturfag/ 
engelsk

matematikk norsk samf. fag

10:50 - 
11:35

samf. fag/ 
naturfag

geografi/ 
engelsk

matematikk norsk matematikk

12:00 - 
12:30

klassens time norsk geografi engelsk

12:45 - 
13:20

engelsk/ 
samf. fag

norsk engelsk engelsk

13:25 - 
14:10

fremmedsprak engelsk engelsk

TIMEPLAN:

14:15 - 
15:05

fremmedsprak 

Det kan komme endringer pa timeplanen. 
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