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Skolens profil
Skolens profil
Ulsrud vgs har et høyt kvalifisert personale som er opptatt av å ha gode relasjoner til den enkelte elev
og foresatte. Skolen scorer høyt innen vurdering og veiledning i Elevundersøkelsen.
Som eneste skole i Oslo tilbyr Ulsrud et treårig løp i Barne- og ungdomsarbeiderfag med
studiekompetanse. Skolen samarbeider med et college i Cambridge, England. Her tilbys VG2
studiespesialisering, der elevene får undervisning på engelsk etter den norske læreplanen. Skolen
legger opp til studieturer til utlandet. De siste årene har elever reist til Tyrkia, Tyskland, England,
Polen, Italia og Spania. Skolens nærhet til Østmarka og idrettsanlegg gir en unik mulighet til å ta i
bruk utvidete læringsarenaer. Idrettselevene nyter godt av fasilitetene og naturen rundt skolen.
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Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke
kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet
Risikovurderinger
Risiko
Elevene når ikke sitt faglige potensiale

Tiltak
-Skriving i alle fag
-Vurdering for læring

Oslo kommune

Indikator

Mål 2017

Mål 2020

Norsk Vg3 studieforberedende - Skriftlig
eksamen - Gjennomsnitt

3,1

3,2

Engelsk Vg2 yrkesfag - Standpunkt Gjennomsnitt

2,9

3,0

Matematikk 1P - Standpunkt - Gjennomsnitt

2,7

2,9

Matematikk 1P-Y - Standpunkt - Gjennomsnitt

2,7

2,8
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Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt
til høyere utdanning og arbeidsliv
Risikovurderinger
Risiko
Fravær

Tiltak
-Studiesenter
-Elevoppfølgingsmøter
-Skolemiljøprosjekt

Yrkesfagelever lite motivert for fellesfag

-FYR

Indikator

Mål 2020

Andel elever fullført og bestått videregående
opplæring vgs, dvs gjenværende elever med
bestått i alle fag ved skoleårets slutt, målt i
prosent av elevtall pr 01.10 året før.

65,0%

67,0%

Læringskultur (Elevundersøkelsen)

70,0%

70,0%

Matematikk 1P-Y - Standpunkt - Andel elever
med karakteren 1 / IV

10,0%

10,0%

Engelsk Vg2 yrkesfag - Standpunkt Gjennomsnitt
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Mål 2017

2,9

3,0
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Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing
Risikovurderinger
Risiko
vold og trusler

Tiltak
-Chillern
-Skolemiljøprosjekt

Indikator
Mobbing – Mobbet ukentlig eller oftere
(Elevundersøkelsen)
Trivsel (Elevundersøkelsen)

Mål 2017

Mål 2020

0,0%

0,0%

90,0%

90,0%

-Samarbeid med politi og barnevern
-Rådgivningstjeneste
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