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VÅRE

VERDIER
Valler er en tradisjonsrik og vel ansett skole
med høyt faglig nivå. For oss er skolen også en
arena for allmenndannelse, kulturopplevelser,
kreativitet og nyskaping.
Vi ønsker å møte elevene som hele mennesker
og gi dem et aktivt forhold til samfunnet,
kulturarven og historien. Vi er overbevist om
at det gjør dem bedre rustet til å møte krav og
forventninger i studier, arbeid og samfunnsliv.
Vallers motto er «Hjerte og Ånd, Vilje og
Ansvar.» Selv om det kan høres litt gammel
modig ut i dag, er innholdet og verdiene like
aktuelle.
Hjerte står for raushet og omsorg, for både
mennesker og miljø.
Ånd står for etisk bevissthet og intellektuelt
engasjement.
Vilje viser til den utholdenhet som kreves for å
nå målene vi setter oss.
Ansvar er å se andres behov for hjelp og stå til
rette for egne handlinger.
Vi vil at den enkelte skal føle seg sett og
respektert og få mulighet til både personlig og
faglig utvikling. Gjennom tre år på Valler skal
vi gjøre unge mennesker forberedt på studier,
arbeid og samfunnsdeltakelse.
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GODE

LÆRERE
Elevene på Valler skryter av sine lærere.
Engasjerte, dyktige og nysgjerrige lærere virker
motiverende på elevene. At lærerne selv får være
med å bestemme hvordan vi skal jobbe på skolen
gir felleskap og et hyggelig og positivt arbeids
miljø. Å rekruttere og ta vare på dyktige lærere
en hovedoppgave for skolens ledelse.
Felles forståelse av visjon og mål er grunn
laget for ledelse. Ledelsen skal legge til rette for
et profesjonsfelleskap der de ansatte sammen
reflekterer over verdier og utvikler skolen i sam
svar med samfunnsoppdraget. Dette skjer blant
annet gjennom samarbeid i utviklings- og fag
grupper. I pedagogisk forum deler vi forskningsog erfaringsbasert pedagogikk. Ledelsen skal
lede lærernes læring og utvikling til det beste for
elevene.
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MANGFOLDIGE

MULIGHETER
Skolen har et bredt tilbud av fag, noe som
gir elevene mange valgmuligheter Dette
er i tråd med læreplanen, som legger
opp til at ulike fag skal utfylle hverandre.
Temaer som bærekraft, folkehelse og
livsmestring, demokrati og medborger
skap skal gå på tvers av alle fag.
Fremtiden vil kreve evne til å skape
nytt, tenke kreativt og løse utfordringer.
Innovasjon krever mange slags til
nærminger, og kunnskap og kreativitet
går hånd i hånd. Derfor har estetiske fag
også sin plass på Valler. Vi tilbyr kunst,
design og arkitektur – som kan kombi
neres med både samfunnsfag og realfag.
Vi skal gi karriereveiledning som
oppmuntrer og rettleder den enkelte
til å finne sin egen vei innenfor studier
og yrkesliv. For å hjelpe elevene til å ta
gode valg, oppfordrer vi dem til å tenke
gjennom hva de kan, hva de vil og hva
samfunnet vil ha behov for i fremtiden.
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VÅR

VERKTØYKASSE

Alle lærer best når de er interessert i det de skal
lære noe om, og forstår hvorfor et fag er viktig.
Derfor forsøker vi å vise hvordan ulike fag kan
angå både den enkelte og samfunnet. Vi gir
elevene utfordrende og utforskende oppgaver
med oppfordring til å tenke nytt. Samtidig øver vi
dem opp til kritisk tenking.
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Vi bruker mange pedagogiske virkemidler
i undervisningen, og læringen skjer på mange
arenaer. Valler har status som universitetsskole
og har et utstrakt samarbeid med universiteter
og høyskoler, både om studieinformasjon og i
selve læringsarbeidet.
Vi har også fagdager hvor vi besøker

 edrifter og kulturinstitusjoner. På den måten
b
vil vi vise elevene hvilken sammenheng det er
mellom det de lærer på skolen i dag, og hva de
kan få bruk for i senere studier og jobber.
Valler ønsker å ligge foran i den digitale
utviklingen. Derfor er vi raskt ute med å ta i bruk
ny teknologi både til undervisning og i kommu

nikasjon. Pedagogisk bruk av ny teknologi kan
åpne for utforskning og kritisk tenkning, men
også for refleksjon rundt de etiske dilemmaene
teknologien stiller oss overfor.
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LÆR Å

LÆRE
Skolen er opptatt av å ta vare på og inkludere elever
med ulike faglige forutsetninger. Vi gir ekstra hjelp og
støtte til de som trenger det, samtidig som vi passer
på at de aller flinkeste også får tilstrekkelig med ut
fordringer.
Alle Valler-elever øver på «lær å lære»-teknikker,
slik at de kan ta kontroll over egen læringsprosess med
læreren som en faglig veileder. Dette skjer blant annet
gjennom den gode fagsamtalen, som gir retning for
elevens videre utvikling.
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TRYGGHET OG

TILHØRIGHET

Valler er kjent for å ha et godt og trygt skole
miljø. Vi jobber fra første skoledag for å skape
gode elevmiljøer, med vennskap, samarbeid og
samhold i klasserommene.
Samarbeid er viktig for nytenkning og
kreativitet. Elevene lærer å lytte til andre og
argumentere for eget syn. Det bidrar til å utvikle
og styrke identitet, selvbilde, holdninger og

meninger. Dette står sentralt i de tverrfaglige
prosjektene på alle trinn.
Elevrådet står sterkt på Valler. Det sosiale
miljøet styrkes også gjennom andre aktiviteter
i skolens regi. Tiltak som fremmer fellesskap
og samarbeid på Valler er blant annet revy,
lekseverksted, politisk forum og engasjement for
frivillig arbeid.
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SAMARBEID OG

SAMTALE
Skolen er opptatt av gode relasjoner mellom lærer
og elev. Elevene skal møte tydelige fagpersoner
som kombinerer struktur og grensesetting med
interesse for den enkelte og forventninger om
innsats.
Valler legger vekt på et godt samarbeid mellom
hjem og skole. Vi har lav terskel for å ta en prat
når det trengs, også med foreldre. De uformelle
samtalene med elevene langs læringsveien er ofte
minst like viktige som de formelle.
Frihet, ansvar og gjensidig respekt skal være
en rettesnor for alt arbeid ved Valler. Det er dette
som har skapt skolens gode omdømme blant både
lærere, elever og foreldre. Dette vil vi hegne om.
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Valler har i mange år deltatt i olympiader for språk- og realfag. Våre elever
kommer ofte til finalene både i nasjonale og internasjonale konkurranser.

Valler er en universitetsskole, og har et tett og gjensidig forpliktende
s amarbeid med Universitetet i Oslo. UiO anerkjenner universitetsskolene som
faglige og pedagogiske foregangsskoler som er systematiske i sin tilnærming
til forsknings- og utviklingsarbeid.
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