
 

 

 

STUDIEKOMPETANSE + HELSEFAG 

Det aller viktigste i livet er god helse. Samfunnet trenger deg som har lyst 

til å gjøre livet godt å leve for andre. Helsefag på videregående skole en 

perfekt start på en karriere innen helseyrket 

 Generell studiekompetanse med helsefag på 3 år 

 Fellesfagene fordelt jevnt over 3 år  

 Flying start på karriere innen helseyrker som for eksempel sykepleier 

 En praktisk skolehverdag tett på sykehus, forskning og næringsliv 

 Mange muligheter videre:  

o Studere på høyskole og universitet 

o Ta fagbrev  

 

 

Fra høsten 2015 tilbyr Ullern videregående skole  

praksisrettet studiekompetanse innen helse- og oppvekstfag 

Utdanning + forskning + næringsliv 

Ullern videregående skole flytter høsten 2015 inn i et 

nytt fantastisk bygg med flotte fasiliteter. Bygget 

deler vi med forskere, bedrifter og sykehus. Alle 

elevene på Ullern  får mulighet til å lære i tett 

samarbeid med sykehusansatte, næringslivsledere 

og forskere i verdensklasse. 
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Praktisk informasjon  
 Det vil bli egen søkekode. Mer informasjon om dette vil bli gitt fra 

inntakskontoret. 

 Vi starter opp med to klasser på HO fra 2015 (15 i hver klasse) 

 Elevene følger et felles studieløp i samme klasse i 3 år.  

 Programfagene på Vg2 og Vg3 er hentet fra helsefagarbeider. Etter Vg3 

kan elevene velge å gå ut i lære som helsefagarbeider.  

 Litt om fag og timefordelingen: Norsk følger samme fordeling og 

progresjon som på ST. Naturfag (5t)  gjøres ferdig på VG1, mens 

matematikk og engelsk gjøres ferdig på Vg2. Se skolens hjemmeside 

eller ta kontakt for mer detaljert informasjon.  

  

 

 

 

Helsefag med studiekompetanse er en hybrid 

mellom yrkesfag og studiespesialisering. Tilbudet 

tar utgangspunkt i yrkesfag. Det gir elevene en 

praktisk opplæring og arbeidslivstrening. 

Samtidig får elevene generell studiekompetanse. 

Dette gir muligheten til å søke de aller fleste 

studier på universitet og høyskole. Alt fra 

advokat til psykolog. Sykepleie, vernepleie og 

fysioterapi er eksempler på studier som vil passe 

godt for elever som har gått helsefag med 

studiekompetanse på Ullern.  
 

Helsefag med studiekompetanse  

esther.eriksen@ude.oslo.kommune.no  
www.ullern.vgs.no   

 

Ta gjerne kontakt med oss!  

mailto:esther.eriksen@ude.oslo.kommune.no
http://www.ullern.vgs.no/

