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Velkommen
til oss!
personlig utvikling. Videregående skole handler ikke bare om fag, men

tre siste årene OSLOS BESTE SKOLE på å hente ut potensialet i elevene.
Det vil si at elevenes faktiske gjennomføring er langt over det som
er forventet av de som starter hos oss. Det er takket være dyktige og
engasjerte lærere.

Heltberg International School: VG2 året i
Storbritannia, New Zealand eller Canada?

Det stilles store krav til dagens ungdom og i følge elevundersøkelsen

Spørsmål og svar om Heltberg

og faglig dyktige lærere hos oss. Vi ønsker at våre elever skal få utvikle

tilbyr Heltberg et trygt læringsmiljø. Du vil møte engasjerte, motiverte
hele sitt potensiale og være godt rustet til voksenlivet når de avslutter
videregående skole.
Har du lyst til å treffe oss og ta en titt på skolen? Ta kontakt, så avtaler

Jeg gikk på montessori ungdomsskole
og hadde lyst til å fortsette med noe
lignende. Heltbergs undervisning er
basert på montessoripedagogikk, så
derfor hadde jeg lyst til å begynne her.
Skoledagen starter kl 9 så jeg slipper å stresse
om morgenen. I tillegg er det få fag per dag, så
jeg får mulighet til å jobbe med faget over tid. I
studietiden kan jeg forberede meg til prøver eller
gjøre oppgaver med hjelp av lærerne mine. Jeg
liker Heltberg fordi det er en liten skolen og godt
miljø i klassen. Lærerne er engasjerte og bryr
seg om elevene.
William Lehmann Eriksen, VG1

PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLER
Heltberg Private Gymnas er en privatskole med statsstøtte. På østlandet
har vi skoler i Oslo (Ullevål og Bislett) og Drammen. Vi har også skoler i
Ålesund og Molde. Hvis du er interessert i utveksling, så tilbyr Heltberg
International School utvekslingsår i Storbritannia, New Zealand og
Canada.
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vi et møte. Du kan også besøke oss på Åpen dag 7. februar kl. 16-18.

Beste hilsen
Liv Bjørkgård
Rektor,
Heltberg Private Gymnas,
Oslo Ullevaal
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Heltberg Private Gymnas er inspirert av
Montessori-pedagogikk som vektlegger et
positivt elevsyn og utvikling av selvstendighet. Hos oss vil du oppleve en annerledes
timeplan – vi legger opp til fordypning og
mestring gjennom lengre økter. Du arbeider
fokusert på skolen istedenfor å få mye lekser.
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elevene får større mulighet til å fokusere å bruke tid på faget hver
dag. Elevene får tid til å konsentrere seg om faget, uten at det byttes
time og fag hvert 45. minutt. Heltberg er også en skole som tiltrekker
seg elever fra hele stor-Oslo. Vi opplever dette som en viktig kvalitet
og det øker ungdommenes bevissthet på at verden er større enn små
og snevre miljøer i Oslo.

Om Montessori
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port
som t-bane og buss, samtidig som det er mange fasiliteter
nærhet. Treningssenter og butikker er rett utenfor døren og det er
imange
umiddelbar
nærhet. Treningssenter og butikker er rett utenfor
elever som setter pris på at friminuttene kan nytes på tribunen
døren
og
det
er mange elever som setter pris på at friminuttene
til hele Norges fotballstadion!
kan nytes på tribunen til hele Norges fotballstadion!
Vi vet at omgivelsene har stor betydning for læring. På Heltberg får

Vi
vet at omgivelsene har stor betydning for læring. På Heltberg
elevene lyse og moderne lokaler og tilgang til det beste utstyret i
får
elevene lyse og moderne lokaler og tilgang til det beste utundervisningen. Vi gir alle våre elever ny Mac og sammen med gode,
styret
i undervisningen.
Vi gir
våre eleverlegger
ny Mac
sammen
trådløse
nettverk sørger dette
foralle
at teknologien
til og
rette
for
med
gode,
trådløse
nettverk
sørger
dette
for
at
teknologien
leglæring. På Heltberg møter du en skole der trivsel, inneklima og orden
ger
til
rette
for
læring.
På
Heltberg
møter
du
en
skole
der
trivsel,
er prioritert.
inneklima og orden er prioritert.

En
mor
far
forteller
forteller

psykisk utviklingshemmede barn i Roma. På grunnlag av

Vennlig hilsen
de forsøk og studier hun gjorde, utviklet hun den såkalte
Øistein Grevskott Larsen, far til Anders Nicolai og Inger Helene

Montessori-metoden. Den går ut på å stimulere barnas
egen frivillige virksomhet, mens læreren holder seg i
bakgrunnen. Montessoris tenkning har påvirket den
elevsentrerte læreplanutviklingen i Norge.

En
mor
forteller

KJENTE NAVN SOM HAR GÅTT
MONTESORRISKOLE:
Forfatter Anne Frank
Prins Willam og prins Harry av Wales
Googles-grunnleggere Sergey Brin og Larry Page
Wikipedia-grunnlegger Jimmy Wales
Musiker Sean P. Diddy Combs

I dagens samfunn er det viktigere enn noen gang å ta vare på
hverandre. Heltberg Private Gymnas Ullevaal er en skole som ser
den enkelte elev, ser elevens behov og viser hvordan man kan gjøre
hverandre gode på en inkluderende og fin måte.
På Heltberg legger man det viktige grunnlaget for veien videre med
nye og spennende utfordringer i et trygt og godt fellesskap.
Vennlig hilsen
Hanne Lise Kvidal, mor til Magnus

EN MOR FORTELLER:

TIL ALLE OG DET SISTE
ÆRINGSPLATTFORMER

verktøyserien Google Apps for Education og med Classroom
er det enkelt for lærere å lage, samle inn, rette og returnere
returnere oppgaver - uten bruk av papir. Lærerne og elevene får tilgang
samle
inn, rette
og returnere
oppgaver
bruk
avfår
papir.
Lærernetil
og
oppgaver – uten
bruk
av Google
papir.
Lærerne
og– uten
elevene
tilgang
verktøyserien
Apps
for Education
og
med
Classroom
NY
MAC TIL
TIL ALLE
ALLEOG
OGDET
DETSISTE
SISTE
til dokumenter, regneark, presentasjoner og andre Google Apps for EduNY MAC
MAC
TIL
ALLE
OG
DET
SISTE
elevene
får
tilgang
til
dokumenter,
regneark,
presentasjoner
og
andre
er
det enkeltpresentasjoner
for
lærere
lage, samle
inn, rette
returnere
dokumenter, regneark,
ogPlattformen
andre
Google
Apps
for
cation-verktøy
direkte
fra å
Classroom.
erog
sømløst
integrert
INNEN
LÆRINGSPLATTFORMER
ker vi Google
Apps forLÆRINGSPLATTFORMER
Education. Dette inneINNEN
Google
Apps
for Education-verktøy
direkte og
fra elevene
Classroom.
Plattformen
LÆRINGSPLATTFORMER
oppgaver
–
uten
bruk
av
papir.
Lærerne
får
tilgang
til
med Google
mail, fra
disk Classroom.
og kalender.
Education-verktøy
direkte
Plattformen er sømløst
På Heltberg bruker vi Google
Apps
for Education.
er
sømløst integrert
med presentasjoner
Google mail, disk og
og andre
kalender.
ital informasjonsutveksling
mellom
elever
og Dette innebærer at
dokumenter,
regneark,
Google Apps for
På digial
Heltberg
bruker
Google
Apps
Education.
Dette
innePå
Heltberg
bruker
vi vi
Google
Apps
for for
Education.
innebærer
at med Google mail, disk og kalender.
integrert
all
informasjonsutveksling
mellom
elever
ogDette
lærer
skjer
via en
Education-verktøy direkte fra Classroom. Plattformen er sømløst
brukervennlig
læringsplattform.
Elevene
får
sinmellom
bærer
at informasjonsutveksling
all digital
informasjonsutveksling
og
all
digital
mellomfår
elever
og lærer
skjerogvia
brukervennlig
læringsplattform.
Elevene
sin egen
nyeelever
Mac
det er
integrert med Google mail, disk og kalender.
g det er enkelt
for
bruke
programvaren
lærer
skjer
viaååbrukervennlig
læringsplattform.
Elevene
får sin
en
brukervennlig
læringsplattform.
Elevene
får sin egen
nye Mac
og og
enkelt
fordem
dem
bruke
programvaren
som stimulerer
til samarbeid
egen
Mac
detåinngår
er
enkelt
for dem
å som
bruke
programvaren
det
ernye
enkelt
forog
dem
bruke
samtil samarbeid
og
veiledning.
Classroom
inngår
i stimulerer
veiledning.
Classroom
iprogramvaren
verktøyserien
Google
Apps fortil
Education
som
stimulerer
tilersamarbeid
og
veiledning.
arbeid
og
veiledning.
Classroom
inngår
i verktøyserien
Apps
og
med
Classroom
det
enkelt for
lærere
å lage,Classroom
samleGoogle
inn, inngår
rette
ogi
for Education og med Classroom er det enkelt for lærere å lage,
4
4
4

heltberg.no
heltberg.no
heltberg.no
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skoler i landet som deltakere.
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HELTBERG

DRAMMEN

SKOLEHVERDAGEN

Skolehverdagen

Fordi vi er en skole basert på montessoripedagogikk er vi opptatt av at
elevene skal kunne fordype seg i fagstoffet og ikke hoppe mellom mange
fag i løpet av en skoledag.

SENERE SKOLESTART OM MORGENEN
Forskning viser at ungdom trenger mer søvn og sover for lite. På
Heltberg starter vi derfor skoledagen klokken 9 om morgenen
slik at du er mer uthvilt når du møter til første time.
FAGLIG FORDYPNING
Fordi vi er en skole basert på montessoripedagogikk er vi
opptatt av at elevene skal kunne fordype seg i fagstoffet og ikke
hoppe mellom mange fag i løpet av en skoledag. Vi tror faglig
fordypning fører til bedre forståelse, som igjen gir styrket motivasjon og opplevelse av mestring og relevans i skolehverdagen.
VARIERT UNDERVISNING
Mens klassen jobber selvstendig inviterer læreren enkeltelever
eller mindre grupper til samtale og veiledning. Med undervisningsøkter som strekker sg over flere skoletimer er det viktig
med variert undervisning. Dette er lærerne på Heltberg svært
opptatt av. Undervisningen består av arbeid i grupper, individuelle oppgaver, foredrag og veiledning. Lengre undervisningsøkter gir både grundig faglig fordypning og samtidig får lærerne
mulighet til å ha tett faglig kontakt med elevene.
UNDERVEISVURDERING I FOKUS
På Heltberg ser lærerne på seg selv som trenere - ikke dommere.
Dette betyr at våre lærere har fokus på å gi god veiledning og
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mulighet for den enkelte elev til å trene seg god. Forskning er
tydelig på at prøver med karakter i seg selv gir lite læring og
motivasjon. Når elevene derimot får tilbakemelding som forteller hva som er bra og hvorfor det er bra, hva som kan bli bedre
og hvordan det kan bli bedre - det er da læring skjer! Derfor
jobber vi hele tiden med å utvikle stadig bedre metoder for
underveisvurdering og veiledning.
STUDIETID
På Heltberg har vi studietid hver uke. I studietiden kan du selv
velge hvilket fag du trenger å jobbe med og få hjelp av lærerne
i fag de selv ønsker å heve sin kompetanse. Elevene våre mener
det er nyttig å få tid på skolen til å gjøre ferdig skolearbeid, lese
til prøver, og å få hjelp av lærere i fag de strever med.
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FAGLIG DYKTIGE
LÆRERE PÅ HELTBERG

EGEN MAC OG GOOGLE CLASSROOM
ER GODE VERKTØY I STUDIENE

Lærerne på Heltberg er faglig dyktige og interesserte i din personlige utvikling. Vi har en
uformell tone med elevene samtidig som vi er
tydelige ledere i klasserommet.

MENTOR
På Heltberg får du en mentor som skal følge deg opp. Mentor
blir din nærmeste kontaktperson og den som også samarbeider
med foresatte.

Linda Cecilia Somerville,
lærer på Heltberg
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Vi er
her
for deg!
På en liten privatskole er det
mange ting som skal være
på plass i tillegg til undervisningen. Administrasjonen
er på plass ved inngangen til
skolen og hjelper deg gjerne. Heltberg er en liten skole
hvor du kan føle deg trygg og
hvor du blir sett!

Mange elever setter
stor pris på muligheten til en
taushetsbelagt samtale. De
trenger ventiler og de trenger
også helt konkrete råd.
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CECILIE

LIV
LIV

REKTOR

CECILIE
RÅDGIVER

Det jeg liker med å være rådgiver på
Heltberg er at her får vi et nært forhold til
elevene våre. Det er en stor fordel å være
en mindre skole. Som rådgiver blir jeg
kjent med hver enkelt elev og kan bidra
til at den enkelte får tett oppfølging og
blir sett. Ingen elever er like og jeg synes
det er viktig å møte den enkelte på en
positiv og god måte. Jeg håper at jeg som
rådgiver kan gjøre en forskjell i møte med
ungdommen. At jeg kan være en trygg
voksenperson for dem.

Rektor har overblikket over helheten på
skolen og følger opp lærerne, men det er
også tid til å være tett på elevene. Det er
en av de store fordelene med å være en
liten skole. Vi ser elevene og tar dem på
alvor.

SKOLEHELSETJENESTEN
ERLEND, BENTE
OG MARIT
Perioden i livet mellom 16 og 18 år er
spennende, viktig og sårbar. Kroppen forandrer seg og det skjer mye i det sosiale
livet. Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud der elevene kan få snakke ut om
ting de lurer på eller strever med. Det kan
være temaer som prevensjon og seksualitet, rus, kroppspress, trening eller familieforhold. Mange elever setter stor pris
på en taushetsbelagt samtale. De trenger
ventiler og de trenger også konkrete råd.
Det er mye å ta stilling til i overgangen fra
ungdom til voksen.

HELEN
HELEN OG WENCHE
ADMINISTRASJON

Hos oss er det åpen dør! Vi hjelper elevene med alt fra praktiske spørsmål til
påminnelser og informasjon. Det skal ikke
være vanskelig å be om hjelp og vi gjør
så godt vi kan for at den enkelte elev har
god informasjon og orden i tingene sine.
Det er fint å jobbe med ungdom, det er
fullt av liv!

HELTBERG

ULLEVAAL

INTRODUKSJON

MONTESSORI
ENGASJEMENT

SOSIALE EVENTS

På Heltberg trives elever og lærere! Vi tilbyr hyggelige opplevelser som gir elevene
mulighet for å bli kjent på tvers av klassene. Elevrådet bidrar med ulike arrangement for å legge tilrette for et godt miljø. Elevene på Heltberg kommer fra hele Østlandet og det er derfor ekstra viktig med sosiale events som gjør det lettere å bli
kjent.
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Om Montessori
Maria Montessori, italiensk lege og småbarnspedagog, utviklet videre Frøbels tanker
og har hatt stor innvirkning på utformingen av
moderne barnehager og skoler verden over.
Hun begynte sitt pedagogiske arbeid blant fattige og
psykisk utviklingshemmede barn i Roma. På grunnlag av
de forsøk og studier hun gjorde, utviklet hun den såkalte
Montessori-metoden. Den går ut på å stimulere barnas egen
frivillige virksomhet, mens læreren holder seg i bakgrunnen.
Montessori tenkning har påvirket den elevsentrerte læreplanutviklingen i Norge.

KJENTE NAVN SOM HAR GÅTT
MONTESSORISKOLE:
Forfatter Anne Frank
Prins William og prins Harry av Wales
Googles-grunnleggere Sergay Brin og Larry Page
Wikipedia-grunnlegger Jjmmy Wales
Musiker Sean P. Diddy Combs

OL L U
NS J

Det var da jeg jobbet som helsesøster M
påL IHeltberg
GH E TS Private Gymnas, at jeg virkelig fant min identitet som helsesøster, og det var
F R Oopplevde
K O S T jeg som helsesøster å bli sett og inkludert av lærere og ledelsen,
mens jeg jobbet her jeg skapte Helsesista. På Heltberg
akkurat slik at jeg opplevde at de så og inkluderte elevene sine. Vi jobbet SAMMEN for at alle elvene skulle trives og ha det bra. Og
akkne
skolen imponerte meg flere Tganger
med sin evne til å tilrettelegge individuelt for elevene som trengte det. Av de fire skolene hvor
mligh
etsfro
elever
kost:
odet
jeg var helsesøster samtidig,
var
på
Heltberg
g lære
Fellesjeg trivdes aller best. Derfor stikker jeg også fremdeles innom iblant for å si hei!
takkn
re me
frokos
emlig
d foku
t for
e for.
s på h
vi
sees
der
en
dag
<3
G O DHåper
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IS
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Elevrådet ved Heltberg er et av de viktigste elevstyrte organene ved skolen vår. I elevrådet vektlegger vi hva elevene ved skolen vår ønsker. Sammen med tillitselever fra
hver klasse drøfter vi saker fra klassene, arrangementer
vi kan gjøre og ikke minst det vi brenner for mest: å skape
verdens beste skolemiljø. Det er viktig for oss at medelevene våre trives – for det er bare vi elever som vet hva
som må til for at vårt skolemiljø skal være blant de beste.
For øyeblikket jobber vi med en kampanje om å føle seg
utenfor. Vi vil inkludere enhver, fordi vi vet at videregående ikke er et like lett steg for alle sammen. Det er viktig
at alle føler seg som en viktig del av skolen vår, for det er
det vi er – en gjeng på 230 elever som er like viktige alle
sammen.
Hilsen leder Victor og nestleder Ansa
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Elev
engasjement
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HELTBERG
HELTBERG

UTDANNINGSPROGRAM

UTDANNINGSPROGRAM

UTDANNINGSPROGRAM
UTDANNINGSPR OGRAM
STUDIESPESIALISERING
STUDIESPESIALISERING

ULLEVAAL

SØK
HER!
SØK
HER!
SØKNADSSØKNADSPROSESSEN

Dette utdanningsløpet
utdanningsløpetgir
girdeg
degen
engrundig
grundiginnføring
innføringi fagene
i fagene
som du senere
senere kan
kanstudere
studerevidere
viderepå
påuniversitet
universitetet
eller
høgskole.
eller høgskole.

PROSESSEN

Heltberg Private
Gymnas er ikke med i
Vigo’s inntak, men har
Heltberg Private
eget inntakskontor.
i
DetteGymnas
innebærerer
at med
du
Vigos
inntak,
må søke
via våremen har
nettsider.
eget
inntakskontor.

Dette innebærer at du
SØK PÅ
må søke via våre
HELTBERG.NO
nettsider
Er du det minste i tvil om hvordan
du skal søke, ta kontakt med oss!

Klikk deg inn på
Heltberg Ullevaal

Det er flere Heltberg
SCAN KODEN
skoler,
såFORhusk å søk
SØKNADSSKJEMA ELLER
GÅpå
INN Heltberg
PÅ HELTBERG.NO Private
Gymnas Ullevaal!

HVA SKAL
BLI?
HVA
SKALDU
DU
BLI?

Kanskje vet du det ikke? Det gjør ikke noe! Det smarteste du kan
gjøre er åvet
velge
noensmarteste
begrensninger
Kanskje
du en
detutdanning
ikke? Detsom
gjørikke
ikkelegger
noe! Det
du
er å velge
utdanning
som ikke legger
noen
for kan
dinegjøre
fremtidige
valg.en
Med
studiespesialiserende
utdanningsbegrensninger
dinevelge
fremtidige
Medskulle
studiespesialiseprogram kan dufor
senere
nestenvalg.
hva det
være. Du kan
rende
utdanningsprogram
kan økonom,
du senere
velge nesteninformahva det
for eksempel
bli ingeniør, jurist,
samfunnsviter,
skulle
være.
Du
kan
for
eksempel
bli
ingeniør,
jurist,
økonom,
sjonsmedarbeider, historiker, lærer eller fysioterapeut. Mulighetene
samfunnsviter,
informasjonsmedarbeider, historiker, lærer
er mange.

eller fysioterapaut. Mulighetene er mange.
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LÆR
LÆR Å
ÅLÆRE
LÆRE

På Heltberg Private Gymnas lærer du metoder
På teknikker
Heltberg Private
Gymnas
du metoder
og
for hvordan
du lærer
skal tilegne
og teknikker
for hvordan
skal
tilegne
deg
ny kunnskap.
Dette er du
svært
nyttig
og deg
ny deg
kunnskap.
Dette erbåde
svært
nyttig
og gir
gir
mange fortrinn
i videre
studier
degarbeidsliv.
mange fortrinn både i videre studier og
og

arbeidsliv.

DETTE
MÅBØR
DU VITE
OM OM
DETTE
DU VITE
STUDIESPESIALISERING
STUDIESPESIALISERING

Første året starter med fellesfag. Andre året må du velge fordypning innen programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi (les hva vi tilbyr på neste side).
Første året starter med fellesfag. Andre året velger du mellom tre linjer:
Alt etter
hvilket programområde
og hvilke
programfag
du velger,
vil duand
kunne oppnå
Realfaglinjen,
Samfunnsfagslinjen
eller
International
Marketing
generell
eller
spesiell
studiekompetanse.
Har
du
spesielle
fremtidsdrømmer,
Entrepreneurship (IME). Realfagslinjen gir spesiell studiekompetanse, bør du
sjekkemens
nøye de
hvilke
fagkombinasjoner
som kreves
før du gjør dine valg
programområde
to andre
linjene gir generell
studiekompetanse.
Haravdu
spesielle
og fag.framtidsdrømmer
Vår rådgiver hjelper
degå med
å finne
ut hvilkeeller
fag du
skal velge!
som
bli lege,
veterinær
ingeniør
må du velge

realfagslinja som gir spesiell studiekompetanse. Vår rådgiver hjelper deg
med å finne ut hvilke fag du skal velge!
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VG1

Utdanningsprogram

TEORI &
PRAKSIS

TIMER / FELLESFAG
140
140
140
113
113
84
56
56

LYSE OG FRESHE KLASSEROM

Engelsk
Matematikk,
praktisk eller teoretisk
Naturfag
Norsk
Fremmedspråk,
nivå I eller II
Samfunnsfag
Kroppsøving
Geografi

VG2

EN GLA D OG SLI TEN GJ ENG XIA
ETT ER EN KUL GYM TIM E PÅ ELI

Velg mellom Realfag, Samfunnsfag
eller International Marketing and
Entreprenaurship (IME).

TIMER / FELLESFAG

112
112
84
56
56

S PRÅ K TU R F RA N
K R IK E

Norsk
Fremmedspråk,
nivå I eller II
Matematikk,
praktisk eller teoretisk
Historie
Kroppsøving

TIMER / PROGRAMFAG

I BI OLO G I T
IME
H J E R TE D I S N
S EKS J ON

280
140

Fra eget programområde
Fra eget eller annet
programområde

VG3

DA N S EN D E
E D RA G
S PA N S K F O R

Velg mellom Realfag, Samfunnsfag
eller International Marketing and
Entreprenaurship (IME).

S P EN N EN D E F Y S
IK KE K S P E R IM EN T

TIMER / FELLESFAG

B I- B E S Ø K

168
84
113
56

Norsk
Religion
Historie		
Kroppsøving

280
140

Fra eget område
Valgfritt

TIMER / PROGRAMFAG

GRU PPEARBEID
14
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STUDIESPESIALISERING

STUDIESPESIALISERING

VG2 &
VG3

Første året på Heltberg, VG1, starter med fellesfag. På VG2
og VG3 kan du velge mellom tre linjer med forskjellige
programfag.

R E A L FA G E R S P
ENN EN D E

FO RM EL-L Æ RE

Realfaglinjen
Kommunikasjon og samfunnsfaglinjen
International marketing and entrepreneurship

Mange høyere utdannelsesløp krever at du har realfag fra videregående.
Også lærerstudiet krever realfag, og innen økonomi anbefales det også å
ha et godt grunnlag i matematikk. Realfag er integrert i nesten alle deler
av samfunnet, og nesten uansett hva man skal jobbe med, vil en bakgrunn innen realfag komme godt med. Matematikk er et interessant fag i
seg selv, men er også det viktigte verktøyet vi har i alle andre realfag.
På realfagslinja på Heltberg vil du møte lærere som brenner for
faget sitt. Undervisningen foregår via presentasjoner, eksperimenter,
forskningsturer og lengre prosjekter.

REALFAGSLINJEN

I alle realfagene drar vi på minst èn større ekskursjon hvert år. Dette er i
tråd med Maria Montessoris prinsipp om viktigheten av å forstå samfunnet vi er en del av. Slik knytter vi teorien enda tettere sammen med det
praktiske og det som rører seg i samfunnet.
På realfagslinja kan du velge blant flere realfag på VG2 og VG3:

På realfagslinjen møter du en rekke spennende realfag. Felles for realfagene er at alle er viktige brikker for å løse dagens og fremtidens problemer. Klimautfordringene som vi mennesker står overfor, må forstås
og løses ved tverrfaglig bruk av realfagene.
Diagnostisering og behandling av sykdommer er ikke mulig uten realfag.
Fysikere bidrar med utvikling av nye måter å lage bilder av kroppen på,
kjemikere bidrar med utvikling av nye medisiner, mens biologer bidrar
med forståelse av kroppens funksjoner fra gen-nivå til organismenivå. I
bunnen av det hele ligger matematikken. Nesten alle vitenskapelige og
teknologiske nyvinninger de siste 200 årene har vært avhengig av kalkulus, som vi begynner med for fullt i R1.
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• Biolog 1 og 2
• Kjemi 1 og 2
• Fysikk 1
• Matte R1 og R2

En forsmak på Realfagslinjen starter allerede på VG1 da du får hospitere
i noen timer i Biologi 1 og Kjemi 1.
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UNIKASJON OG
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INTERNATIONAL
MARKETING AND
ENTREPRENEURSHIP

International Marketing & Entrepreneurship består av følgende
programfag:

Internasjonal Engelsk
Entreprenørskap og Bedriftsutvikling
Markedsføring og Ledelse

For deg som tenker globalt i en digital verden full av ny forretningsmuligheter!
International Marketing & Entrepreneurship (IME) er en helt ny linje ved
Heltberg som gir deg grunnlaget for å tenke innovativt, skape og utvikle
nye bedrifter og drive markedsføring i konkurranseutsatte markeder
uten landegrenser.
IME er blant landets mest innovative og praktisk rettede linjer der
elevene etter kort tid får teoretiske modeller i virkeligheten. Det å lære å
bruke virkemidler som språk, kultur og økonomi gir fordeler når du skal
ut å konkurrere om spennende jobber etter endt skolegang.
Fremtidens bedrifter skapes nå og IME setter deg i stand til å kunne
anvende nytenkende forretningsmodeller for å bli en internasjonal
entreprenør.
Du vil få prøvd deg på å:
skape innovative produkter
etablere moderne bedrifter
diskutere forretningsdrift både på Norsk og på Engelsk
markedsføre i Norge og internasjonalt
lære om global økonomi og globale utfordringer
Elevene på linjen planlegger og organiserer selv sine utenlandreiser der
de besøker spennende entreprenørskapsmiljøer og får studere markedsføring og kultur i andre land.

UN G E EN TR EP RE NØ RE R
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Hva er en

god lærer?
Det holder ikke å være faglig dyktig og være en
tydelig leder i klasserommet. Du må også være
genuint interessert i elevene dine.

ET YRKE MED MENING

at vi er interessert i elevene og vil hjelpe den
enkelte til å utvikle seg utfra sitt utgangspunkt,
Det er meningsfult å være lærer. Som lærer
mot sine faglige mål. Det betyr at vi er oppmerkarbeider vi med fremtiden. Det er elvene vi
somme på hvordan elevene har det sosialt så vel
møter hver dag som skal overta. Og erkjennelsen
som faglig. Det betyr at vi er ledere i klasseromav dette minner oss om hvor viktig jobben vår
met som sørger for godt læringsmiljø og ryddige
er. Mange av oss som har valgt å være lærere
rammer. Hjernen representerer kunnkunne gjort andre
skap, hjertet vår om tanke for elevene
ting. Flere av lærerne
Hjernen reog ryggraden at vi har mot til å være
på Heltberg har hatt
presenterer
tydelige ledere.
og har andre jobber
i næringslivet eller
offentlig sektor. Felles for oss alle er at
vi er glad i fagene vi
underviser. Vi er nysgjerrige og engasjerte. Og vi får energi av
ungdommen!

kunnskap,
hjertet vår
omtanke for elevene
og ryggraden at vi har
mot til å være tydelige
ledere.

HJERTE, HJERNE OG RYGGRAD
Det er blitt sagt at en god lærer bruker hjerte,
hjerne og ryggrad i jobben sin, på Heltberg tror
vi på dette! Vi har fokus på å møte hver elev på
en personlig og inkluderende måte. Og vi bruker
hjerte, hjerne og ryggrad i jobben vår. Det betyr
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UNIK

Hver dag er unik. Hver ungdom er
unik. Det blir aldri kjedelig og vi blir
aldri utlært! Som lærer møter vi hele
samfunnet. På pulten foran oss sitter
kanskje en kommende fotballstjerne,
statsminister eller en lege. Alle kan
de noe. Alle drømmer de om noe. Alle vil de bli
sett. Det er dette som er vår viktigste jobb - å se
elevene. Møt dem der de er, veilede og motivere
dem som de hele menneskene de er. Som de
hele menneskene vi lærere er.
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Hvorfor valgte du Heltberg? Og hvordan
er det å gå på Heltberg Private Gymnas?

DILAN OK
VG2
Grunnen til at jeg valgte Heltberg var, fordi jeg allerede hadde hørt mye positivt om denne skolen. Skolen
er liten så jeg visste at jeg kunne få mye hjelp og at
miljøet her var sykt bra.
Det å gå på Heltberg er en sykt deilig følelse! Grunnen til det er, fordi jeg trives her veldig godt. Både
lærerne og elevene her er veldig hyggelige. Det er en
liten skole som får deg til å se alle og får deg til å få
bra kontakt med alle. Vi har ulike aktiviteter og noen
«tema dager/uker » som gjør at det blir ekstra gøy!
Dilan Ok

KIM KROGSÆTER
VG1
OLE KRISTOPHER RINDE
VG3

MAGNUS KVIDAL
VG2

Jeg valgte å gå på Heltberg fordi jeg hadde hørt mye
bra om lærerne her, og ryktet stod til forventningene!
Lærerne her er utrolig engasjerte og gjør alt de kan
for å gjøre skoledagen spennende. Gjennom skoleåret arrangeres det mange morsomme ting. Ledelsen
er virkelig opptatt av å holde oss våkne!

Jeg valgte Heltberg Private Gymnas fordi det var en
fin mulighet for meg og komme meg gjennom alle tre
skoleårene, med all min trening.
Jeg trener 5-6 ganger i uken og for folk flest så blir
det helt umulig med skole og lekser.
Grunnen til at Heltberg er så fantastisk er fordi de
har mer lekser og skole på skolen også kan du ha
flere muligheter på
din fritid.

Ole Kristopher Rinde

Magnus Kvidal

Jeg hadde lyst til å prøve noe nytt, fordi jeg var litt
lei vanlig skole. Jeg tenkte at montessori kunne være
bra for meg, spesielt en skoledag med få fag hver
dag. Det er en stor fordel å kunne fordype seg i en
oppgave før man skal over på noe nytt.
I vg2 skal jeg på utveksling til Canada. Jeg skal reise
med Heltberg International School. I planleggingen
har jeg fått god hjelp av rektor Allison og jeg gleder
meg til et år utenlands.
Det er et godt sosialt miljø på skolen og alle kjenner nesten alle. Selv om jeg ikke kjente noen da jeg
begynte, så var det lett å bli kjent med folk. Det var
en fordel at jeg meldte meg på
forkurs i matematikk. Jeg vil
absolutt anbefale denne skolen til andre, ihvertfall om du
trenger litt forandring.
Kim Krogsæter
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JØRGEN HAUGESTEN
VG3
Jeg begynte på Heltberg fordi en kompis anbefalte
det. Det er bra miljø, bra lærere og digge lokaler. Jeg
liker skolen kjempegodt og anbefaler alle å søke seg
inn.
Jørgen Haugesten

HELTBERG

ULLEVAAL

INTRODUKSJON

OM VEIEN VIDERE

TIDLIGERE
ELEVER

HENRIK HØINESS

Mitt navn er Henrik Høiness, jeg er 21 år gammel
og kommer fra Ullern i Oslo.
Mot midten av 2. klasse, byttet jeg til Heltberg
Private Gymnasium. Dette har vist seg å være et
av de beste valgene jeg har gjort med tanke på
utdanning.
Da Heltberg er en mindre skole, vil man oppleve
tettere og langvarig oppfølging, å knytte tettere
bånd med lærerne og administrasjonen, enn det
man kanskje ville gjort på en større skole. Dette
satte jeg stor pris på når jeg studerte på Heltberg. Lærernes nøye og tette oppfølging hjalp
meg med å nå mine akademiske mål, og var ikke
minst gode sparringspartnere for å komme frem
til disse målene jeg ønsket å oppnå hos Heltberg,
for å kunne starte på det studieprogrammet jeg
ville.
I dag studerer jeg mitt tredje år på masterprogrammet datateknologi med spesialisering innen
kunstig intelligens ved NTNU. Siden jeg begynte å
studere har jeg allerede vært så heldig å opparbeide meg relevant arbeidserfaring, og er kjem-
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pemotivert til en karriere innen teknologi. I sommer jobbet jeg som Intern Systems Engineer hos
Yahoo!, og skal neste sommer ha et internship
hos Microsoft. Ved siden av studiene jobber jeg
med systemutvikling som Platform Engineer hos
Ignite Procurement, i tillegg til diverse stillinger
på NTNU. Jeg stortrives i Trondheim, er kjempefornøyd med mitt valg av studie.
Jeg vet ikke om jeg hadde vært der jeg er i dag,
dersom jeg ikke hadde byttet til Heltberg. Byttet
til Heltberg ga meg en skikkelig boost og har gitt
meg studievaner og en arbeidsmoral jeg ikke ville vært foruten i dag. På Heltberg måtte jeg også
jobbe selvstendig, og opplevde stor frihet. Lærernes utrolige engasjement motiverte meg til å
jobbe hardt og fikk meg ikke minst til å trives på
skolen.
Til alle som vurderer å søke eller bytte til Heltberg: Søk!

JOACHIM SCHEELE
RÅDSTOGA

HEDDA MURI

Etter mine 3 fantastiske år som elev på Heltberg tok jeg et
friår, der jeg hadde fulltidsjobb som arbeidsleder i Relokator i kontorflytt avdelingen. Under min periode i arbeid
lærte jeg veldig mye og møtte mange spennende mennesker med forskjellige bakgrunner. Deretter var jeg ute å
reiste i 2 måneder i Japan, Kina og Filippinene.
Etter det startet jeg på Copenhagen Business Academy i
København og tar en finansbachelor. Jeg er for øyeblikket
på mitt 3. semester. Skolens program innebærer et 3 måneders eksternt internship som lar studentene oppleve
studiene i praksis. Jeg har fått en fantastisk mulighet for
et internship i ALK-Abello. ALK-Abello er et stort dansk
børsnotert medisinfirma, og det å arbeide der er noe jeg
ser frem til. Jeg trives veldig godt i København, hvor det
er en by med mye liv og moro som absolutt anbefales. Jeg
vet enda ikke innenfor hvilken gren jeg ønsker å utdype
mine studier i, og tiden vil vise hvor jeg ender når jeg
fullfører min bachelor.
Jeg sitter igjen med kun gode minner fra Heltberg og savner min tid der i blant. De beste kompisene jeg har i dag
var de jeg møtte på Heltberg, og det var selvfølgelig mange søte jenter der også. Den gode kommunikasjonen mellom lærerne og elevene er noe jeg aldri har opplevd før
eller siden. De ønsker virkelig å hjelpe alle elevene til å
yte sitt beste. Jeg ble faktisk god venn med alle mine lærere, noe jeg ikke trodde var mulig etter ungdomskolen.
Det er også store fordeler ved å gå på privatskole, som
f.eks. kan inkludere flere artige utflukter, kvalitetslokaler,
spennende events og ikke minst profesjonelt personale!
Muligheten for et mer sammensveiset miljø som en konsekvens av et mindre antall elever fører til at skolen blir
litt mer som en stor familie der det er lettere å bli sett og
man blir kjent med de fleste på alle trinn. Jeg følte også
at jeg ble mer respektert av lærerne. Hvis det noen gang
var noen problemer så var døren alltid åpen for å rydde
opp i småtingene med det samme. Kan ikke si så mye mer
enn at jeg virkelig nøt dagene der og anbefaler Heltberg
på det sterkeste!

Jeg ble uteksaminert fra Heltberg høsten 2016, og samme
året flyttet jeg til København og begynte på studier ved
Copenhagen Business School. Jeg går nå det siste året på
bacheloren min, og våren 2019 vil jeg være ferdig med
bachelor i økonomi og kommunikasjon. På 5. semester
hadde vi muligheten til å dra på utveksling, noe som jeg
gjorde. Jeg tok et semester i Singapore, ved Singapore
Management University, og dette har vært en super opplevelse. Her har jeg møtt masse kule og spennende mennesker, i tillegg til at Singapore er et helt fantastisk land.
Det at Heltberg er en litt mindre skole er noe av det som
gjør den så utrolig bra. Ikke bare er det et godt miljø blant
elevene, men du føler deg sett av både lærerne og ledelsen. Når jeg tenker tilbake til min tid på Heltberg, tenker
jeg på alle vennskapene jeg fikk stiftet, de flinke lærerne
og de innholdsrike undervisningstimene. Den dag i dag er
jeg så takknemlig for at Heltberg ga meg gleden av å lære
og de gode studievanene jeg fikk etablert.
Jeg anbefaler alle å begynne på Heltberg!

HELTBERG

UTVEKSLINGSSTUDIER
INTRODUKSJON
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Vi oppfordrer alle våre elever til å reise rundt
elev. Det er viktig for oss at du trives i familien
mens de er ute for å se og oppleve så mye av den
din og vi gjør så godt vi kan for å matche elever
kulturen de besøker som mulig. Du kan også motta
og familier riktig. De som ikke trives, kan bytte
besøk fra venner og familie mens du er ute
vertsfamilie.

Opptakskrav

PERSONLIG VEILEDER – TETT OPPFØLGING
Opptakskravene for å få en plass på programmet
Ved college får du veileder på skolen som du
til Heltberg International baserer seg på karaktemøter jevnlig. Fokus i møtene er din faglige
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bedre kjent med området rundt byen du bor
i. York elevene reiser på tur i Yorkshire og til
Edinburgh. Norwich elevene drar blant annet
på båttur ’on the Norfolk broads’ og besøker
Cambridge. I vinterferien er det tradisjon for
å reise til London, med fokus på teater og
historie. Disse turene er frivillige, men de aller
fl este velger å være med. Når man er et helt
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ling for elever fra alle
programområder!

Heltberg International
har elever fra hele Norge som reiser med oss
hver høst.

Rektor Allison Blakeley og International
Co-ordinator Peter Jobling kommer gjennom
året fra Oslo på besøk i Norwich og York for å
følge opp elevene.

Rektor Allison Blakeley og International
Co-ordinator Peter Jobling kommer gjennom
året fra Oslo på besøk i Norwich og York for å
følge opp elevene.

skal bli skikkelig god i engelsk. Og det blir du
garantert etter
ERettOårMi England.
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Kan jeg studere på høgskoler og universitet
etter tre år på Heltberg?

SPØRSMÅL&

SVAR
Ønsker du
du åå vite
Ønsker
merom
omHeltberg?
Heltberg? Du
mer
Du
ﬁnnerutfyllende
utfyllende informasjon
informasjon
finner
omHeltberg
Heltbergpå
på våre
våre nettsider.
nettsider.
om
HeltbergPrivate
Private Gymnas
Gymnas holder
Heltberg
holder
informasjonsmøter og
og åpen
åpen skole.
informasjonsmøter
skole.
Vi
har
egen
side
på
Facebook
Vi har egen side på Facebook der
der
du
kan
følge
skolen
vår
på
nært
du kan følge skolen vår på nært
hold. I tillegg er våre rådgivere
hold,
i tillegg er våre ansatte
rådgivere
tilgjengelige for deg som
tilgjengelige for deg som
ønsker å vite mer.
ønsker å vite mer.

Ja, skolen gir på samme måte som
offentlig videregående generell/spesiell
studiekompetanse.

Kan jeg søke om lån og
stipend fra Lånekassen?
Som elev ved Heltberg Private Gymnas
har du samme rettigheter til lån og
stipend som ved andre
videregående skoler.

Hva koster det å gå på
Heltberg?
Skolepengene ved
2250,- pr
Skolepengene
ved Heltberg
Heltberger
erpå
påkrkr.2300,månedpr
i 10
måneder
et engangsbeløp
2.225,måned
i 10+måneder.
Prisen på kr.
1000,- ved kontraktsinngåelse.
Dette
inkluderer
også lån av bærbar
Macinkluderer
utenlandstur
VG2 programvare.
og lån av bærbar Mac
og
det nyestepå
innen
med det nyeste innen programvare.

Hvorfor bør jeg velge
Heltberg Private Gymnas?
Fordi Heltberg Private Gymnas har lærere
som er tydelige, engasjerte, nytenkende
og kompetente. De deltar aktivt i elevenes
skolehverdag og har fokus på faglig utfordring
og sosial trivsel. Heltberg er en moderne
og godt utstyrt skole, med en effektiv og
inkluderende studieform. Heltberg holder
til i flotte lokaler som er lyse og trivelige og
som gir et godt utgangspunkt for god læring.

Får jeg beholde Mac’en
når jeg slutter som elev
på Heltberg?
Ja,
Heltberghøsten
i VG1 og
Ja, du
dusom
sombegynner
begynnerpå
påpå
Heltberg
tre
år
sammenhengende
hososs,
oss,får
får
2017
ogår
går
tre år sammenhengende
hos
går
tre
sammenhengende
hos
overta
vederlagsfritt
etter fullført
oss, fårMac’en
overtadin
Mac’en
din vederlagsfritt
treårig
skolegang
(Mac-stipend).
Dersom du
etter fullført
treårig
skolegang (Mac-stipend).
fullfører
to sammenhengende
år
Dersom ett
du eller
fullfører
ett eller to sammenpå
Heltbergårhar
anledning
overta
hengende
pådu
Heltberg
har til
duåanledning
Mac’en
mot et
mellomlegg.
til å overta
Mac’en
mot et mellomlegg.

Blir man russ når man
går på Heltberg?
Ja, du blir russ også når du går på
Heltberg Private Gymnas.
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