




Vennlig hilsen

Erlend Skåltveit
Rektor

Å bli elev på Norges flotteste skole er noe du virkelig 
kan glede deg til. Elevene våre sier at å begynne på 
Bjørnholt er som å få en ny familie. Det er jeg helt enig i!
 
På Bjørnholt er vi opptatt av at alle elever skal lykkes 
og føle tilhørighet, i og utenfor klasserommet. Her skal 
din stemme bli hørt og du skal få lov til å være med på å 
forme din egen skolehverdag. Vi møter elevene akkurat 
der de er, både faglig og sosialt.

Har du en ambisjon, skal vi hjelpe deg å nå den.
Har du et talent, skal vi hjelpe deg å finne det.
Har du en drøm, skal vi hjelpe deg med å realisere den.
 
Gleder meg til å møte deg!

Velkommen til
Bjørnholt 
videregående skole



Aktiviteter
På Bjørnholt VGS kan du starte 
dagen med  venner, en liten 
matbit og god stemning i vårt 
frokostområde #gratisfrokost. 
Våre miljøarbeidere er alltid 
på plass og har orden på 
energipåfyll, både og humør. 

I løpet av skoledagen kan du 
bruke våre fellesområder til 
kortspill, bordtennis, FIFA, 
skravling, fotballspill, eller 
slappe av i kantineområdet vårt 
med dagens rett. 

Flere av våre fellesområder 
er grønne oaser som gir ro 
og får deg til å slappe av. Vi 
har sittegrupper flere steder 
på skolen, hvor elever kan 
kombinere sosialt med faglig. 

Titt og ofte dras det i gang 
fotballcuper og andre 
konkurranser på skolen. Du kan 
delta selv, eller engasjere deg 
som tilskuer i Bjørnholthallen. 
Velkommen til Bjørnholt, et sted 
hvor du kan oppleve mye i løpet 
av skoledagen! 





Bjørnholthallen
Bjørnholthallen er gymsalen til 
elevene våre og er topp utstyrt 
med blant annet styrke  rom, klatre -
vegg og dansesal. Hallen er åpen 
for elever etter avtale med en 
gymlærer.



TekonologiHagen
TeknologiHagen er en lærings-
arena der natur og teknologi 
møtes. 

I TeknologiHagen får du utforske 
veien mot et grønnere samfunn 
og erfare hvordan man kan 
forvalte ressurser og bruke 
grønn teknologi i dyrking av 
mat. Her møter du konsepter fra 
"SmartHagetenkning", som blant 
annet selvvanningsanlegg drevet 
av solceller og vindturbin i drift. 





Ønsker du å utgjøre en forskjell, 
være synlig, engasjert og 
deltakende i arbeid med 
skolemiljø, læringsmiljø og 
trivsel? Da er elevrådet på 
Bjørnholt Vgs noe for deg! 

Elevrådet er særlig opptatt av 
elevdemokrati og medvirkning, 
og er en viktig del av skolens 
satningsområder. Elevrådet 
tar ansvar og gjennomfører 
aktiviteter for skolens elever, 
som fotballcup, halloween, 
valentine, førjulshygge, åpen dag 
og spennende konkurranser.

Representanter i elevrådet 
samarbeider tett med ledelsen 
og direkte med rektor, med tro 
på at vi får til mest sammen!

Elevrådet
"Det er lett å 
lære når man 
har det morsomt 
på skolen"



Et trygt og godt skolemiljø, 
hvor elever trives, blir tatt på 
alvor og får tett oppfølging, er 
utgangspunktet for elevtjenesten 
ved skolen vår. Hver morgen 
serverer miljøarbeiderne frokost 
til elevene ved kjøkkenet i kaféen 
fra kl. 7.40 til kl. 8.10. Etter 
skoletid er det flere muligheter 
for deg som har lyst til å være  
en aktiv del av elevmiljøet.

Elevtjenesten
Rådhusplassen er plassen 
for elevene. Dette er en åpen 
møteplass for alle elever ved 
skolen, hvor du også finner 
elevtjenesten og elevrådet. 

Elevtjenesten skal bidra til 
å gjøre skolehverdagen best 
mulig for deg. Elevtjenesten 
består av rådgivere og miljø-
arbeidere. I tillegg har vi 
utvidet skolehelsetjeneste, 
minoritetsrådgiver og egen NAV-
veileder. Har du noe du lurer på 
om skole, fag eller mer personlig, 
trenger du råd, veiledning, støtte 
eller har en vanskelig dag og 
trenger en pause, eller en å 
snakke med, er Rådhusplassen 
stedet å komme til.

NoMa
NoMa er skolens læringssenter. 
NoMa er et tilbud til elever som 
ønsker ekstra hjelp i matematikk 
og norsk. Snakk med din kontakt-
lærer hvis du ønsker å benytte 
deg av dette tilbudet.

Elevtjenester



Temagrupper
Vi utdanner elevmeglere  
i konflikthåndtering hvert år. 
Elevmeglerne ved skolen jobber  
for et trygt og godt skolemiljø 
og er tilgjengelig for alle skolens 
elever. 

“Ungdom i fokus” samler elever på 
tvers av linjer og trinn til jente- og 
guttegrupper etter skoletid. Vi har 
fokus på fordelene ved å ha en 
flerkulturell oppvekst. Sammen 
diskuterer vi tema som tilhørighet 
og identitet, fordommer og 
rasisme og hva det vil si å være 
“norsk nok”. Vi får besøk av 
inspirerende lokale rollemodeller 
og drar på utflukter som kino, 
bowling, teater eller hyttetur. 

Temagruppene bidrar inn  
i arrangementer for hele skolen. 
Har du lyst til å være én av oss? 
Bli med, da vel!



Nytt oppsett?
Grønn side

Informasjonsteknologi 
og medieproduksjon



Informasjonsteknologi 
og medieproduksjon

Informasjonsteknologi og 
medieproduksjon (IM) er et yrkesfag 
som gir deg kompetanse innenfor 
teknologi, kommunikasjon og design.

IM er et nytt framtidsrettet, 
praktisk utdanningsprogram 
hvor IT-fag og mediefag er koblet 
sammen. Du skal lære om grunn-
leggende kommunikasjon, design, 
programmering, bruk av digitale 
verktøy og teknologi. 

På Vg2 velger du enten 
informasjonsteknologi eller 
medieproduksjon. 

Som IM-elev lærer du …

• å jobbe med 3D-modellering 
og 3D-printing

• å filme med droner
• å kode, programmere og utvikle spill
• å skape nye uttrykk og løse 

utfordringer kreativt
• å fotografere og filme, bruke foto- 

og TV-studio
• å designe, redigere og 

bruke Adobepakken 
• å fortelle historier og 

skape karakterer på ulike 
medieplattformer

• å kommunisere visuelt og digitalt
 

Vi har en IMT-klasse med 10 elever som trenger et alternativt opplegg. 
Klassen er en skjermet gruppe som er organisert i egne rom ved 
IM-avdelingen. Undervisning foregår i et felles klasserom. Elevene 
følger læreplanen til IM-fagene på vg1-nivå over fem år. Klassen har 
egen kontaktlærer, rådgiver, faglærere og assistenter som sammen 
organiserer og tilpasser undervisningen for elevene. 



Gjennom prosjektarbeid utvikler 
du gode evner til kreativitet og 
samarbeid. Vi oppfordrer deg til 
å fordype deg og jobbe ekstra 
med det du liker best. Lærerne er 
aktive støttespillere som ønsker 
at du skal lykkes. Velger du IM, får 
du en allsidig utdanning rettet mot 
arbeid i IT- og mediebransjen, f.eks 
som IT-utvikler og IT-driftstekniker, 
eller jobbe med medieteknikk og 
design.

Som elev på IM vil du være en 
viktig del av sosiale aktiviteter 
som skjer på skolen og i nær-
miljøet, og du vil få mulighet til 
å ta del i profileringsarbeid for 
skolen.



Emilie
Avgangselev 2018, 
lærerassistent

"Jeg liker at vi 
jobber mye fritt med 
tverrfaglig prosjekter, 
og at vi kan jobbe 
sammen på mange av 
prosjektene."



International 
Baccalaureate



"The sense of 
community in my  
class and in the  
school is very  
special"

The International Baccalaureate 
Diploma Program is a two-year 
international programme of 
study for students who wish 
to become global citizens. The 
IB Diploma Program is taught 
in English and focuses on 
21st century skills. We are an 
experienced team of teachers 
working closely with students 
to achieve their individual 
ambitions. 

IB students follow an 
international curriculum that 
emphasises critical thinking, 
inquiry and communication. 
The IB diploma is recognised 
worldwide. 

Students who earn an IB 
Diploma also earn norsk 
studiekompetanse. Bjørnholt 
IB students go on to university 
studies in Norway and across 
Europe, Asia and North America.

We believe in broadening our 
local and international students’ 
horizons by focusing our 
inquiries beyond the classroom. 
Our IB Core program nurtures 
students to develop into thought-
full global citizens by engaging 
in volunteerism and advocacy in 
our local community and during 
a class trip to Berlin. 

Adrian
International 
Baccalaureate



Studiespesialisering



Studiespesialisering er et treårig 
utdanningsprogram for deg som 
kunne tenke deg å studere videre 
på universitet eller høyskole. 
Drømmer du om å bli psykolog, 
jurist, arkitekt eller kanskje 
lærer, og da fordype deg innen 
humanistiske fag, lære kritisk 
tenkning og faglig refleksjon? 

Eller ser du deg selv som 
sykepleier, lege, ingeniør eller 
veterinær, hvor du får muligheten 
til å forske, til å lære å stille 
spørsmål om verden rundt deg, 
samt å observere fenomener du 
ikke visste eksisterte? Da bør 
du velge studiespesialisering på 
Bjørnholt!

På Bjørnholt motiverer vi elevene 
ved å gjøre undervisningen 
relevant til livet utenfor 
skolen, og senere arbeidsliv. 
Vi vektlegger forståelse og 
sammenheng mellom fagene, og 
har et engasjert og faglig sterkt 
lærerteam som tilpasser sin 
undervisning til hver enkelt elev.

"På Bjørnholt kan 
alle være seg selv, og 
ingen trenger å være 
redde for å gjøre, 
eller si, noe feil."

Studiespesialisering



Valgmuligheter på ST
På Vg1 er alle fagene fellesfag. 
På Vg2 og Vg3 har du også 
fellesfag, men i tillegg velger du 
å spesialisere deg innenfor de 
fagene du er mest interessert i. 
Du kan velge fag innenfor realfag 
(REA) eller språk, samfunnsfag 
og økonomi (SSØ), i tillegg vil 
du på ha mulighet til å søke deg 
videre på IB på VG2 og VG3.

Du finner en oversikt over fagene 
vi tilbyr på skolens hjemmeside: 
bjornholt.vgs.no 

Der finner du også korte filmer 
med introduksjoner til fagene, 
laget av faglærerne. 



Kebron 
Studiespesialisering 

"På ST er det et 
fantastisk lærings
miljø hvor du kan finne 
samarbeidspartnere 
på tvers av klasser."



Elektrohallene
Elektrohallene er topp 
moderne og blir brukt til 
praktisk undervisning for 
elektrofag. Her bygger 
elevene blant annet signal-
anlegg, legger varme kabler 
og installerer sikringsskap. 

Elektrofag



Vg1 – Elektrofag
Har du noen gang tatt fra 
hverandre en hårføner eller en 
brødrister? Lurer du på hvordan 
vi kan få ned det samlede 
energiforbruket? Ønsker du en 
viktig jobb med mye ansvar og 
god lønn som 21-åring? Da kan 
elektrofag være noe for deg. 

På Vg1 lærer du å koble 
elektriske installasjoner,  
enkel programmering og drift 
av motor. Her starter også veien 
videre for deg som vil jobbe med 
droner. Neste skoleår vil vi være 
blant en håndfull skoler i landet 
som tilbyr dronefag som egen 
linje på VG2.

Fotball og EL
På Bjørnholt VGS kan du 
kombinere elektrofag og 
fotball, og være med å bygge 
opp skolelaget vårt sammen 
med engasjerte og sertifiserte 
trenere. 

Velger du fotball og EL får du 
godkjent fravær til å dra på cup 
og samlinger, du har ukentlige 
treningsøkter med trenere, og 
mottar vår pakke med utstyr til 
trening og kamp. Vi har tro på 
at kombinasjonen av fotball og 
EL øker motivasjon og trivsel, 
og bidrar til økt læringsutbytte 
(også) i elektrofag. 



Vg2 – El-energi 
Etter Vg1 må du velge hvilke fag 
du ønsker å spesialisere deg i. På 
Bjørnholt tilbyr vi el-energi. Alle 
elever på Vg2 får sin egen bås, som 
ligner på båsene du jobber i på 
fagprøven. Når du velger el-energi 
kan du ta hele 9 forskjellige fagbrev, 
de aller fleste velger elektrikerfaget. 
Vi har byens beste lokaler og lærere 
med erfaring som elektrikere, 
signalmontør og energimontør-
arbeid. Hos oss får du mye, variert 
praktisk øvelse på veien til 
fagbrevet.

Vg2 - Dronefag
Som den eneste videregående 
skolen på østlandet, tilbyr Bjørnholt 
VGs dronefag. Bruksområdet for 
dronefag øker for hver dag som 
går. Vi bruker droner for å samle 
inn informasjon, til leveranser og 
transport. I dag går vi manngard 
for å lete etter savnede i fjellet 
og bruker helikopter for å følgje 
fiskestimer på vandring, tenk så 

mye lettere disse oppgavene kan 
løses med droner! Eller på hvordan 
droner brukes i filmindustri og i 
forsvaret? Velger du dronefag så 
velger du fremtiden. Etterspørselen 
etter denne kompetansen vil gjøre 
deg attraktiv i mange bransjer.

Vg3 i skole – Elektrikerfaget
Vg3 i skole er for elever som er 
kvalifisert for læreplass, men som 
av ulike grunner ikke har fått plass 
i bedrift. På Vg3 i skole er du ikke 
lærling, men elev. 

For at du skal få riktig erfaring 
legger vi opp skoledagen slik at den 
skal minne om å være i arbeid. Vi 
har flotte lokaler og dyktige lærere 
som hjelper deg frem mot teori-  
og fagprøve.

"Det skjer mye gøy 
i klasserommet 
med lærere som 
oppmuntrer deg til  
å finne løsninger."

– Abdi, Elektro





Lurer du på hvordan det er  
å være elev på Bjørnholt VGS?  
Har du lyst til å møte lærerne og 
de andre som jobber på skolen?

Logg deg inn på hjemmesiden vår 
på bjornholt.vgs.no. 

Der finner du intervju med 
elvrådet og ansatte på skolen, 
samt elev- og lærerfilmer. Du 
finner også en side med vanlige 
spørsmål og svar, for de som lurer 
på om de skal begynne hos oss.

Vil du bli elev  
på Bjørnholt vgs? "Ikke ta vårt ord for 

at Bjørnholt er en god 
skole. Kom og besøk 
oss! Vi vil ta imot 
deg med åpne armer, 
slik skolen har tatt 
imot oss fra første 
skoledag."

"På Bjørnholt 
har jeg frihet 
til å være meg 
selv"

"Det jeg liker best 
med Bjørnholt, 
er lærerne.  
De bryr seg!"



Det går skolebuss hver dag 
til og fra Bjørnholt vgs.  
Den er gratis for alle 
elever og lærere.

Slik kommer du deg 
til Bjørnholt



Slimeveien 17
1275 Oslo

T: 23 46 36 00
bjornholt.vgs.no
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