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LIV BJØRKGÅRD
Rektor ved Heltberg Private Gymnas Ullevaal
Heltberg er en liten skole hvor hver enkelt elev blir sett og
møtt der de er. Det er tett kontakt mellom lærer og elev og det
gir god mulighet for personlig utvikling. Videregående skole
handler ikke bare om fag, men og om trivsel og livsmestring.
I følge Utdanningsdirektoratets skolebidragsindikatorer er vi
i snitt de 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. Dette er takket være våre dyktige og engasjerte lærere.
Det stilles store krav til dagens ungdom og i følge elevundersøkelsen tilbyr Heltberg et trygt læringsmiljø. Du vil
møte engasjerte, motiverte og faglig dyktige lærere hos oss.
Vi ønsker at våre elever skal få utvikle 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 vi et møte. Du kan også besøke oss
på Åpen dag 6. februar 2020.
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EN SKOLE SOM SER DEG

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.

Skolen er basert på montessoripedagogikk og de voksne spiller en viktig
rolle for elevens utvikling. Vi har to mentorer per klasse på Vg1 og Vg2 så

FAGLIG FORDYPNING

hver enkelt skal få best mulig oppfølging. Alle voksne på skolen gir elevene

Fordi vi er en skole basert på montessoripedagogikk er vi opptatt av at elevene

et aspekt av voksenlivet og påvirker på sin måte. Det gir verdifull erfaring.

skal kunne fordype seg i fagstoffet og ikke hoppe mellom mange fag i løpet av

Timeplanen er lagt opp slik at fagets egenart kommer til sin rett, ofte med

en skoledag. Vi tror faglig fordypning fører til bedre forståelse, som igjen gir

lange økter med rom til fordypning og refleksjon. Vi forventer at elevene ar-

styrket motivasjon og opplevelse av mestring og relevans i skolehverdagen.

beider fokusert på skolen og at de selv supplerer med jevnlig egenarbeid etter skoletid. Vi følger den samme eksamensordningen som i den offentlige
skolen og elevene har de samme rettighetene til stipend og lån i Lånekassen.

ELEVRÅDET

VARIERT UNDERVISNING
Mens klassen jobber selvstendig inviterer læreren enkeltelever eller mindre grupper til samtale og veiledning. Det er viktig med variert undervisning,
og dette er lærerne på Heltberg svært opptatt av. Undervisningen består av
arbeid i grupper, individuelle oppgaver, foredrag og veiledning. Lengre under-

NY MAC TIL ALLE OG DET SISTE
INNEN LÆRINGSPLATTFORMER

Elevrådet på Heltberg består av 18 elever som brenner for å vise hvor viktige

På Heltberg bruker vi Google Apps for

gropen av et stort prosjekt som skal øke elevdemokratiet på skolen, inkludere

Education. Dette innebærer at all digital

hver og en elev og samtidig bidra til at båndet vi i elevrådet har til hverandre

MENTOR

informasjonsutveksling mellom elever

blir sterkere. At elevenes ønsker blir vurdert og forsøkt gjennomført er noe vi

På Heltberg får du en mentor som skal følge deg opp. Mentor

og lærer skjer via en brukervennlig

brenner skikkelig for.

elevene på skolen egentlig er. Dette gjør vi ved å møtes en gang i uka og

programvaren som stimulerer til
samarbeid og veiledning.

å ha tett faglig kontakt med elevene.

diskutere hva elevene på skolen vår ønsker og mener. Akkurat nå er vi i start-

læringsplattform. Elevene får sin egen
nye Mac og det er enkelt for dem å bruke

visningsøkter gir grundig faglig fordypning og samtidig får lærerne mulighet til

blir din nærmeste kontaktperson og den som også samarbeider
med foresatte.

Ansa Ghaffar, elevrådsleder

ARBEIDSTID
Alle trinn har arbeidstid eller egenstudie. På Vg1 og Vg2 er arbeidstiden veiledet av lærere. Tiden skal planlegges og disponeres av elevene selv. Jo mer ans-

Classroom inngår i verktøyserien Google

var eleven klarer å ta, jo større frihet gis.

Apps for Education og med Classroom
er det enkelt for lærere å lage, samle inn,
rette og returnere oppgaver - uten bruk

UNDERVEISVURDERING I FOKUS

av papir. Lærerne og elevene får tilgang

På Heltberg ser lærerne på seg selv som trenere - ikke dommere. Dette betyr

til dokumenter, regneark, presentas-

at våre lærere har fokus på å gi god veiledning og mulighet for den enkelte elev

joner og andre Google Apps for Edu-

til å trene seg god. Når elevene derimot får tilbakemelding som forteller hva

cation-verktøy direkte fra Classroom.

som er bra og hvorfor det er bra, hva som kan bli bedre og hvordan det kan bli

Plattformen er sømløst integrert med

bedre - det er da læring skjer! Derfor jobber vi hele tiden med å utvikle stadig

Google mail, disk og kalender.

bedre metoder for underveisvurdering og veiledning.

MONTESSORI
Heltberg Private Gymnas Ullevaal er

selvfølelse,

respekt for andre, et solid

inspirert av montessoripedagogikk, som

akademisk grunnlag og en drivkraft til å

vektlegger et positivt elevsyn og utvikling

bidra positivt i samfunnet. En slik balansert

av selvstendighet. Maria Montessori

utdanning gjør dem i stand til å møte frem-

(1870-1952) er kvinnen bak monte-

tidens krav; i videre utdanning, i

ssoripedagogikken. Hun var en av Italias

arbeidslivet og i livet generelt.

første kvinnelige leger. Store deler av sitt
liv brukte hun på å studere barns utvikling

“The essence of independence is to be able to

og hennes funn er fortsatt gjeldende i dag.

do something for one’s self.”

Verden forandrer seg, men behovene er de

- Maria Montessori

samme. I montessoripedagogikken legger
vi vekt på de grunnleggende egenskapene

Flere kjente navn har gått på monte-

og ferdighetene som barn og unge trenger

ssoriskole: Forfatter Anne Frank, Prins

for å leve et meningsfullt liv. De skal del-

William av Cambridge og Prins Harry av

ta i et samfunn i endring hvor sosial, emos-

Sussex, Googles-grunnleggere Sergay Brin

jonell, fysisk og intellektuell utvikling er

og Larry Page, Wikipedia-grunnlegger Jimmy

viktig. Vi jobber for at elevene får en sterk

Wales og musiker Sean P. Diddy Combs.
Kilde: montessorinorge.no

UTDANNINGSPROGRAM HOS OSS

VG1
Første året starter du med fellesfag. Du kan velge mellom teoretisk eller praktisk matematikk. Du kan også velge mellom

STUDIESPESIALISERING

fremmedspråkene tysk, spansk og fransk.

TIMER / FELLESFAG
140

Engelsk

140

Matematikk, praktisk eller teoretisk

140

Naturfag

113

Norsk

113

Fremmedspråk, nivå I eller II

84

Samfunnsfag

på universitet eller høgskole. Det er ikke sikkert at vet hva du skal bli. Det gjør ikke noe. Dersom

56

Kroppsøving

du velger studiespesialisering er det ingen begrensning for dine fremtidige valg.

56

Geograf

Dette er et utdanningsløp som gir deg en grundig innføring i fagene som du senere kan studere

LÆREPLANFORNYING 2020
Høsten 2020 fornyes læreplanene sentralt. Det gjelder i første omgang fellesfagene på Vg1.
De andre fagene kommer fortløpende de påfølgende to årene. For Heltberg er dybdelæring
og livsmestring to sentrale områder vi skal fokusere på. Elevene skal utvikle kompetansen de
trenger til å møte fremtiden som er i rask endring.

Dybdelæring defineres som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper,
metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over
egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller
sammen med andre.

VG2

TIMER / FELLESFAG
112

Norsk

112

Fremmedspråk, nivå I eller II

84

Matematikk, praktisk eller teoretisk

På VG2 velger du en av de tre linjene: business, realfag eller

56

Historie

samfunnsfag. Du kommer i klasse med de som har valgt

56

Kroppsøving

samme linje som deg.

TIMER / PROGRAMFAG

Kilde: Udir.no

420

Et av fokusområdene for Heltberg er å lære elevene å lære. Ved å mestre denne ferdigheten er

Fra eget programområde

de godt forberedt på å møte verden etter videregående skole.

Skolen skal bidra til at elevene reflekterer over sin egen læring, forstår sine egne læringsprosesser og tilegner seg kunnskap på selvstendig vis. Når elevene forstår sine egne læringsprosesser og sin faglige utvikling, bidrar det til selvstendighet og mestringsfølelse.

For å styrke dybdelæringen og spisse elevenes kompetanse satser skolen på tre retninger:
•

Business

•

Humaniora- og samfunnsfag

•

Realfag

TIMER / FELLESFAG

VG3
På VG3 fortsetter du på den samme linjen som du
valgte på VG2.

168

Norsk

84

Religion

113

Historie

56

Kroppsøving

TIMER / PROGRAMFAG
280

Fra eget programområde

140

Valgfritt

BUSINESSLINJEN
For deg som tenker globalt i en digital verden full av

Elevene på linjen planlegger og organiserer selv sine

nye forretningsmuligheter! Businesslinjen ved Heltberg

utenlandreiser der de besøker spennende entreprenør-

gir deg grunnlaget for å tenke innovativt, skape og ut-

skapsmiljøer og får studere markedsføring og kultur i

vikle nye bedrifter og drive markedsføring i konkurran-

andre land.

seutsatte markeder uten landegrenser.
Businesslinjen er blant landets mest innovative og prak-

Det er lagt opp til en god del samarbeid i små grupper

tisk rettede linjer der elevene etter kort tid får teoretiske

og elevene får god trening i å presentere. I henhold til

modeller inn 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 businesslinjen setter

montessoripedagogikken er det viktig å oppleve det
virkelige liv og undervisningen tas ut av klasserommet.
Businesslinjen besøker blant annet Handelshøyskolen BI
og bedrifter.

Businesslinjen tilbyr følgende programfag:

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

Internasjonal Engelsk

Entreprenørskap og Bedriftsutvikling

- etablere moderne bedrifter
- diskutere forretningsdrift på Norsk og på Engelsk
- markedsføre i Norge og internasjonalt
- lære om global økonomi og globale utfordringer

Markedsføring og Ledelse

SAMFUNNSFAGLINJEN
I en verden som bombaderer oss med informasjon, er

Som montessoriskole bruker vi nærmiljøet til å styrke

en av fremtidens viktigste kompetanser å kunne skille

undervisningen, alt fra museumsbesøk til foredrag. Vi

mellom sant og usant - vi må kunne beherske kritisk

inviterer også eksperter til skolen for å spisse elevenes

tenkning, som å kunne søke etter relevant informasjon

kompetanse.

fra ulike kilder og anvende kildekritikk.
Dette er vesentlig for aktiv deltakelse i informasjons-

På Samfunnsfaglinjen har vi følgende programfag:

samfunnet. I flere av fagene vil du få praktisk innføring i
vitenskapelige metoder og du vil få muligheten til å gjennomføre egne forskningsprosjekter.
Samfunnsfaglinjen er en forberedelse til humanistiskeog samfunnsfaglige fag og vil kunne hjelpe deg til å ori-

Psykologi 1 og 2
Sosiologi

entere deg i en verden preget av internasjonalisering,
hurtige teknologiske endringer og nye kommunikasjonsformer. For å klare dette blir det stadig viktigere å ha
kunnskap om menneskers psykologi, kultur, språk, samfunn og politikk.
Heltberg er en FN+ skole og deltar årlig i FN

Politikk og menneskerettigheter
Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk

rollespillet med FNs sikkerhetsråd, der de diskuterer løsninger på dagsaktuelle konflikter og globale
utfordringer.

Sosialkunnskap

REALFAGSLINJEN
På realfagslinjen møter du en rekke spennende realfag.

På realfagslinja på Heltberg vil du møte lærere som

Felles for realfagene er at alle er viktige brikker for å løse

brenner for faget sitt. Undervisningen foregår via pre-

dagens og fremtidens problemer. Klimautfordringene

sentasjoner, eksperimenter, forskningsturer og lengre

som vi mennesker står overfor, må forstås og løses ved

prosjekter.

tverrfaglig bruk av realfagene.
Diagnostisering og behandling av sykdommer er ikke

I alle realfagene drar vi på minst èn større ekskursjon

mulig uten realfag. Fysikere bidrar med utvikling av nye

hvert år. Dette er i tråd med Maria Montessoris prinsipp

måter å lage bilder av kroppen på, kjemikere bidrar med

om viktigheten av å forstå samfunnet vi er en del av. Slik

utvikling av nye medisiner, mens biologer bidrar med

knytter vi teorien enda tettere sammen med det prak-

forståelse av kroppens funksjoner fra gen-nivå til or-

tiske og det som rører seg i samfunnet.

ganismenivå. I bunnen av det hele ligger matematikken.
Nesten alle vitenskapelige og teknologiske nyvinninger
de siste 200 årene har vært avhengig av kalkulus, som vi

På realfagslinja har vi følgende programfag:

begynner med for fullt i R1.
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.

Biolog 1 og 2
Kjemi 1 og 2
Fysikk 1
Matte R1 og R2

TIDLIGERE ELEVER

Q

Kan jeg studere på høgskoler og universitet etter tre år på Heltberg?
Ja, skolen gir på samme måte som offentlig

videregående generell/spesiell studiekompetanse.

Jeg heter Andrea og uteksaminerte fra
Heltberg Ullevaal i 2016. Jeg byttet til
Heltberg fra en annen vgs på grunn av all
den gode omtalen skolen fikk og at jeg
behøvde mer motivasjon for siste året.
Jeg opplevde Heltberg som en skole som
var fokusert på hver enkelt elev i skolehverdagen, samt miljøet på og utenfor
skolens område. I dag jobber jeg som
yrkessoldat i Forsvaret i Hæren og er
svært takknemlig for oppfølgingen jeg
fikk på HPG.

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?

Skoleåret 2020/2021 koster en skoleplass hos oss kr. 2350,- i mnd.

i 10 måneder + et administrasjonsgebyr på kr.1000,- ved kontraktsinngåelse.
Totalt er det 23 500,- per år + administrasjonsgebyr på kr.1000,-.

Skolepengene faktureres 2 ganger i året. Beløpet for både heltids- og

Andrea Korsen Staff

deltidselever er kr. 11 750,- pr. termin.

Min tid på Heltberg er noe som slår meg ofte, og jeg tenker mye på alle som jeg

Hvorfor bør jeg velge Heltberg Private Gymnas?

har delt tiden med der. Etter jeg ble ferdig hos Heltberg i 2017, gikk mye av livet

Fordi Heltberg Private Gymnas har lærere som er

mitt på skinner. Det bar rett inn i førstegangstjenesten, inn i Hans Majestet

tydelige, engasjerte, nytenkende og kompetente.

Kongens Garde, og etter at jeg dimmiterte der, så fikk jeg jobb som vekter.

A

De deltar aktivt i elevenes skolehverdag og har fokus på faglig

Skinnene fortsatte deretter rett frem og jeg fikk studieplass på Universitetet

utfordring og sosial trivsel. Heltberg er en moderne og godt utstyrt

i Sørøst-Norge i Hønefoss. Der studerer jeg IT- og Informasjonssystemer, og i

skole, med en effektiv og inkluderende studieform.

skrivende stund er jeg på mitt 2. studieår på vei mot min bachelorgrad.
Det jeg likte med Heltberg var at skolen var passe stor, uten at den verken var for

Blir man russ når man går på Heltberg?

liten eller stor, og med nær kommunikasjon og nærhet til alt man hadde behov

Ja, du blir russ også når du går på Heltberg

for. Fra der skolen sto, så var det ikke en ille gange å få tak i frukt og grønt på
Coop Mega, en rask meny fra Burger King, eller å kunne ta seg en kort treningsøkt
på Sats. Heltberg var for meg en skole jeg valgte fordi jeg ville prøve et helt nytt
skolemiljø.

Private Gymnas.

Får jeg beholde Mac’en når jeg slutter som elev på Heltberg?
Ja, du som begynner på Heltberg høsten 2020 og går tre år

Jeg ville bli kjent med folk som ikke nødvendigvis var fra samme sted som meg. Skolen

sammenhengende hos oss, får overta Mac’en din vederlagsfritt

var et sted hvor jeg møtte mange forskjellige folk fra mange steder i Oslo og omegn.
Dette ga meg en større opplevelse og erfaring som for meg var veldig berikende.

Aron Snekkestad

etter fullført treårig skolegang (Mac-stipend).

Dersom du fullfører ett eller to sammenhengende år på Heltberg
har du anledning til å overta Mac’en mot et mellomlegg.

UTTALELSER OM SKOLEN
Jeg kunne ikke jobbet på et bedre sted enn Heltberg. Vi er en

UTVEKSLING

liten skole med kort vei mellom de gode relasjonene. Det er
skikkelig fint å kunne jobbe på en videregående skole i hovedstaden hvor man kjenner alle elevene og kollegaene sine godt.

Som elev på Heltberg Private Gymnas Ullevaal får du mulighet-

Vårt tilbud gir deg full faglig uttelling når det gjelder vanlig

Jeg synes spesielt det er stas å undervise i naturfag på vg1, og

en til å ta Vg2 i England uten å miste et skoleår. Ved å reise

Vg2-pensum i Norge og sørger for at du kan gå direkte inn i

forhåpentligvis så et lite realfagsfrø hos noen av elevene. Med

med Heltberg International School får du en trygg utveksling.

Vg3 når du kommer hjem. Du får dekket programfagene dine

de klimautfordringene vi står overfor nå, håper jeg (og tror

Vi har lang erfaring og du får garantert tett oppfølging gjen-

ved å gå i klasser sammen med lokale elever. I tillegg får du

jeg) at mange av våre kloke hoder på Heltberg skal være med

nom hele skoleåret.

undervisning i norsk, og andre obligatoriske fellesfag sammen
med de andre norske elevene, eller via nettstudier som er en

på å redde verden og gjøre kloden til et litt bedre sted å leve.
Elevene på Heltberg er gode på problemløsning, det er gøy og

Vi samarbeider med York College som har ca. 5000 elever for-

inspirerende å følge med på diskusjonene deres.

delt på både studiespesialisering og yrkesfag. Skolen ligger i
Jeg har jobbet på Heltberg siden 2015, og trives kjempegodt!

York, en vakker turistby, full av butikker og kafeer i sjarmeren-

Opptakskravene til utveksling baserer seg på karakterer og en

de brosteinsbelagte gater. Du har også muligheten til å stu-

personlig samtale. Et år i utlandet er et spennende år, men ikke

dere ved City College Norwich som ligger i universitetsbyen

nødvendigvis et enkelt år. Det er viktig at du er motivert for å

Norwich.

jobbe og at du er åpen for å oppleve noe som er annerledes

En annen grunn til at Heltberg er en god arbeidsplass er de

Mest av alt på grunn av et supert lærerkollegium med faglig

gode relasjonene i kollegiet, og den korte veien mellom ulike

dyktige og hyggelige kollegaer, og god ledelse som har fokus

fagfelt. Det er fint for en realist å spise lunsj med blant annet

på trivsel og læring blant både elever og lærere. Jeg har også

psykologi- og historielærere. På den måten får vi innsikt i den

fått mulighet til å utvikle meg som lærer gjennom å være en

helhetlige skolehverdagen for elevene våres. Det tror jeg vi alle

del av et godt fagteam og ta videreutdanning. På Heltberg er

har veldig god nytte av. På Heltberg lærer jeg noe nytt hver

det god stemning, høyt under taket og hyggelig å komme på

av linjer og fag. Skolen har stort fokus på fag og undervisning i

Jenny Schaanning

gir solide språkkunnskaper. Det er et pluss for fremtidig ut-

dag, og det kan jeg takke elevene og kollegaene mine for.
Hurra for Heltberg!

Live Jensen
Lektor i realfag og fransk

jobb!

Lektor

enn det du er vant til.
Denne skolen har også rundt 5000 elever med et stort utvalg
små klasser med tett kontakt til lærerne. Et skoleår i utlandet
dannelse og arbeidsliv. Det viktigste er kanskje likevel alt dette
året gir deg av personlig utvikling!

Jeg er veldig glad for at vår datter

nærmere informasjon er du
velkommen til å kontakte oss.
Vi hjelper deg gjerne!

Rektor

sin skole. Med det valget har hun

CANADA

smiljø der dialogen mellom lærere

TYSKLAND

På Heltberg får du som elev i større grad selv velge hvordan

og elever er veldig god. Montes-

skoledagen din skal se ut. Vi vet for eksempel at det er viktig å

soripedagogikken, som Heltberg

bruke det du som elev er interessert i i undervisningen. Derfor

inspireres av var også en viktig år-

vil du i mange tilfeller selv få bestemme hva du vil jobbe med,

sak til at hun valgte Heltberg. Pedagogikken og arbeidsformen

hvordan du vil jobbe med det og hvordan du vil presentere

med lengre arbeidsøkter og stimulering til selvstendighet gir

arbeidet du har gjort. Selvfølgelig under tett og god veiledning.

henne muligheten for godt faglig utbytte og verdifullt utgang-

Dette gjør skolehverdagen på Heltberg morsommere, ikke

spunkt for videre studier. Begge våre barn har fulgt Montes-

Vil du reise et annet sted enn England?

bare for deg som elev, men også for oss lærere alltid lærer noe

soripedagogikken (OMS) fra barneskolen, og både barna og vi

Vi har et tett samarbeid med Heltberg Utveksling som er vår søster-

nytt og interessant av elevene våre.

som foreldre er superfornøyde med det.

organisasjon. Her får du mulighet til å reise til Tyskland, Frankrike,

Lektor med opprykk

Har du spørsmål eller ønsker

Allison Blakeley

har valgt Heltberg Ullevaal som
kommet inn i et supert læring-

Rolf Eirik Osland

del av tilbudet.

ENGLAND

Hallvard Bræin
Filmregissør

USA

FRANKRIKE
KINA

SPANIA

AUSTRALIA

Spania, Canada, USA, Australia og New Zealand
– nytt i programmet er spennende Kina.

NEW ZEALAND

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
Det er meningsfult å være lærer. Som lærer arbeider vi med

Det betyr at vi er oppmerksomme på hvordan elevene har det

fremtiden. Det er elevene vi møter hver dag som skal over-

sosialt så vel som faglig. Det betyr at vi er ledere i klasser-

ta. Og erkjennelsen av dette minner oss om hvor viktig jobben

ommet som sørger for godt læringsmiljø og ryddige rammer.

vår er. Mange av oss som har valgt å være lærere kunne gjort

Hjernen representerer kunnskap, hjertet vår omtanke for elev-

andre ting. Flere av lærerne på Heltberg har hatt, og har andre

ene og ryggraden at vi har mot til å være tydelige ledere.

jobber i næringslivet eller
offentlig sektor. Felles for oss alle er at vi
er glad i fagene vi underviser i. Vi er nys-

“Hjernen representerer

gjerrige og engasjerte. Og vi får energi av

kunnskap, hjertet vår

ungdommen!

HJERTE, HJERNE OG RYGGRAD

UNIK

omtanke for elevene og

Hver dag er unik. Hver ungdom er unik.

ryggraden at vi har mot

Det blir aldri kjedelig og vi blir aldri ut-

til å være tydelige ledere.”

lært! Som lærer møter vi hele samfun-

Det er blitt sagt at en god lærer bruker

net. På pulten foran oss sitter kanskje en

hjerte, hjerne og ryggrad i jobben sin, på

kommende fotballstjerne, statsminister

Heltberg tror vi på dette! Vi har fokus på å møte hver elev på en

eller en lege. Alle kan de noe. Alle drømmer de om noe. Alle vil

personlig og inkluderende måte.

de bli sett. Det er dette som er vår viktigste jobb - å se elev-

Det betyr at vi er interessert i elevene og vil hjelpe den enkelte

ene. Møte dem der de er, veilede og motivere dem som de hele

til å utvikle seg utfra sitt utgangspunkt, mot sine faglige mål.

menneskene de er. Som de hele menneskene vi lærere er.

Heltberg er FN+ skole og vi har fokus på å være en bærekraftig skole. Vi
deltar i FN-rollespillet hvor elevene får representere landene i FNs sikkerhetsråd. Konkurransen FN-avis har også vært populær.
Elevene får også gode foredrag fra FNs ambassadører og har flere tverrfaglige prosjekter gjennom året.

Heltberg er medlem av Montessori Norge som gjennom prosjektet Montessori2030 aktivt og målrettet skal arbeide for å ivareta
en bærekraftig utvikling. Vi skal utvikle gode strategier for å ta vare på miljøet frem mot 2030 og vi forplikter oss til å gjøre hva
vi kan for å minske våre avtrykk.

Samarbeid med Den Norske Ballettskole
& Akademi med oppstart høsten 2020
DNBS & Akademi tilbyr Masterclass i klassisk ballett
i samarbeid med Heltbergs VGS.
Masterclass er et dagtreningsprogram med profesjonell ballett-

STUDIETUR TIL FN I NEW YORK

trening med vektlegging av tåspiss teknikk for jenter og rene

Det er viktig for oss å bedre forstå

kveldsundervisning på preprofesjonelt nivå ved DNBS&A.

herreklasser for gutter. Undervisningen foregår i kombinasjon med

hvordan FN fungerer og rollen den spiller i det internasjonale samfunnet som et

Masterclass og ballettklasser på preprofesjonelt nivå avholdes i

løsningsorientert organ. I en verden med

lokalene til DNBS&A i Grenseveien 32 a.

økende grad av polarisering og spenning,
er FN et viktig forum der verdens land

Elever tas opp ved audition som avholdes i mars. Vi har også rulleren-

samles for å diskutere og løse verdens

de opptak. DNBS&A utdanner ballettdansere etter

største og viktigste utfordringer, og ar-

Vaganova metodikken, det russiske ballettsystemet som i århundrer

beide for fred, menneskerettigheter og
bærekraftig utvikling.
Henry Allen og Jenny Schaanning, lærere
på Heltberg

har frembragt verdens ledende dansere verden over.
Det søkes ordinært til Heltberg
Private Gymnas Ullevaal.

P R I VAT E GY M N A S

Søk skoleplass på
www.heltberg.no

HELTBERG ÅLESUND

AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS

Molovegen 5, 6004 Ålesund
Postboks 943 Sentrum, 6001 Ålesund
70 13 42 20
alesund@heltberg.no

HELTBERG MOLDE

AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS

Frænaveien 16, Roseby Vest, 6415 MOLDE
Postboks 2126, 6402 MOLDE
71 25 51 22
molde@heltberg.no

HELTBERG ULLEVAAL
Sognsveien 75B, 0855 Oslo
Sognsveien 75B, 0855 Oslo
+ 47 22 02 11 40
post@heltberg.oslo.no

HELTBERG BISLETT
Pilestredet 56, 0167 Oslo
Postboks 3630 Bislett 0136 Oslo
+ 47 930 77 990
bislett@heltberg.no

HELTBERG DRAMMEN
Landfalløya 26, 3023 Drammen
Landfalløya 26, 3023 Drammen
+ 47 31 01 19 55
drammen@heltberg.no

