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 Ulsrud vgs

Skolens profil 

Ulsrud videregående skole 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. I tillegg tilbyr vi studiespesialisering, idrettsfag, helse- og 
oppvekstfag/barne- og ungdomsarbeiderfag. Skolen har også studieplasser for elever med 
spesielle behov. Skolen legger opp til studieturer til utlandet. 

Nærhet til Østmarka og ulike idrettsanlegg gir elevene en unik mulighet til å ta i bruk 
utvidete læringsarenaer. Skolens elever nyter godt av fasilitetene og naturen rundt skolen. 

Ulsrud videregående skole er inne i en spennende utviklingsfase hvor mye av det innvendige 
miljøet fornyes. Dette skaper friske og moderne omgivelser for læring. 
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Oppsummering Strategisk plan
På Ulsrud videregående skole har vi et høyt fokus på at våre elever skal gjennomføre og bestå. Vi ønsker å gi våre elever en opplevelse av mestring, og 
et godkjent vitnemål etter endt videregående utdanning. Vi vektlegger et trygt og godt læringsmiljø hvor elevene våre opplever å være velkomne. Dette 
skal redusere fravær og sikre at flest mulig elever når sitt faglige potensial.
Vi er midt inne i en revitaliseringsprosess hvor Ulsrud vgs skal totalrenoveres og ombygges. Vi ønsker å bruke den positive energien dette arbeidet 
skaper til det beste for våre elever og ansatte. 
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Ulsrud vgs

Elevenes grunnleggende ferdigheter, kompetanse i fag og evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, 
utforskende, etisk og bærekraftig på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet

R1 Elevene når ikke sitt faglige potensiale
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Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2022 Mål 2025

Elevene når ikke sitt faglige potensiale -Forbedre læringsmiljø/arbeidsro for elevene

-Sikre håndhevelse av klasseromsregler

-Trivelig skolemiljø

-Sørge for tilgang til skoleutstyr

-Mentor til alle nye lærere

-Videreutvikle vurderingsarbeidet

-Benytte satsing på barnehjernevernet

Norsk Vg3 studieforberedende - Skriftlig eksamen - Gjennomsnitt  3,0   3,0  

Engelsk Vg2 yrkesfag - Standpunkt - Gjennomsnitt  3,0   3,0  

Matematikk 1P - Standpunkt - Gjennomsnitt  2,8   2,8  

Matematikk 1P-Y - Standpunkt - Gjennomsnitt  2,9   2,9  
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Ulsrud vgs

Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere 
utdanning og arbeidsliv

R1 Fravær
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Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2022 Mål 2025

Fravær -Fraværsoppfølging

-Dele suksesshistorier i fellestid

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.

 67,0%   67,0%  

Læringskultur (Elevundersøkelsen)  72,0%   72,0%  
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Ulsrud vgs

Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og 
som er fritt for mobbing, vold og overgrep

R1 Vold og trusler
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Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2022 Mål 2025

Vold og trusler -Ansatte kjenner prosedyrer for håndtering av volds- og 
trusselsituasjoner

Trivsel (Elevundersøkelsen)  90,0%   90,0%  
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Ulsrud vgs

Osloskolen skal kjennetegnes ved trygge og varme skoler med forankring i kunnskapsgrunnlaget til 
Barnehjernevernet og Mitt Liv

R1 Elevenes læringsmiljø ikke optimalt
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Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2022 Mål 2025

Elevenes læringsmiljø ikke optimalt 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.

 67,0%   67,0%  
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Ulsrud vgs

Osloskolen skal rekruttere og beholde høyt kvalifisert personale

R1 Dyktige faglærere slutter
R2 Vi ansetter ikke de mest egnede fagpersonene
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Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2022 Mål 2025

Dyktige faglærere slutter Mestringstro (Faktor 2)  4,0  

Vi ansetter ikke de mest egnede fagpersonene Mestringstro (Faktor 2)  4,0  


