VELG VALLER!

Vi er en skole som er opptatt
av hele mennesket og at
videregående skole skal gi
opplevelser for livet.

Kjære elev!
Velkommen til tre spennende år i videregående skole på Valler.

D

u kommer fra ungdomsskolen og er kanskje
usikker på hvilken skole du skal velge. Valler
er en av de største skolene på studieforberedende og tilbyr deg interessante programfag innen
både realfag og språk-, økonomi- og samfunnsfag.
Samtidig er vi kjent for vårt gode elevmiljø.
Valler er en skole med lange tradisjoner for å utdanne og forberede elever til studier ved universiteter og høyskoler i Norge og utlandet. Skolen har
i alle år rekruttert skolemotiverte elever som liker
å lære og som trives med spennende faglige utfordringer. Ledelsen og rådgiverne våre hjelper deg
med å skreddersy et spennende faglig løp.
Underveis i de tre årene her tilbyr vi karrierevei
ledning hvor du møter tidligere elever som kommer
tilbake til skolen for å fortelle om sine studier og
erfaringer etter videregående skole. Vi hjelper deg
med å orientere deg om mulighetene etter videre
gående skole.

Første møte med skolen er viktig for trivsel. Vi har
laget et velkomstprogram for Vg1- elevene våre
basert på innspill fra erfarne Valler-elever som

vet hva som er viktig når du er ny i videregående
skole. De første dagene veksler du mellom å være
i makkerpar, 
faddergruppe, møte klassen og få
informasjon om praktiske ting som er gode å ha
på plass for at skoledagen skal fungere. Vi vil gjøre
vårt beste for at du skal få interessante faglige år og
mange hyggelige sosiale opplevelser.
Elevrådet står sterkt på Valler og har et stort
engasjement for å styrke skolemiljøet. Sammen

med miljøarbeiderne arrangerer elevrådet klassekamper, temadager, turneringer og Vallermarsjen.
Valler har egen internasjonal dag hvor vi sam
arbeider med bistandsorganisasjonen Sabona om
utdanning for ungdom i Zimbabwe. Sosialt er den
årlige Vallerrevyen det største og mest inkluderende a
 rrangementet ved skolen.

Bli en av oss!

På Valler legger vi altså til rette for at du skal trives
og kunne engasjere deg sosialt og faglig. Vi lager
også gode avtaler for deg som ønsker å gå på
vanlig videregående skole og samtidig drive med
toppidrett på nasjonalt nivå.
Mottoet vårt er «Hjerte og Ånd, Vilje og Ansvar.»
Selv om det kan høres litt gammelmodig 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 utholdenheten 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 er en skole som er opptatt av hele mennesket og
at videregående skole skal gi opplevelser for livet.

Som tiendeklassing står du overfor
et stort valg når du skal velge hvilken
videregående skole du skal begynne
på. Selv var jeg usikker på hva jeg
skulle velge, men ble overbevist om
at Valler var skolen for meg på Åpen
dag. Da fikk jeg se mer av miljøet, og
skjønte at det var mer ved Valler enn
faglig gode resultater.
Det tok ikke lang tid før jeg fikk se at
Valler er en skole for de fleste. Her
kan du være deg selv, og du kan fort
finne mennesker som interesserer seg
for det samme som deg. E
 levene på
Valler er forskjellige, og dette gir en
god mulighet til å lære masse nytt.
Jeg vet at her har jeg fått venner og
kunnskap som vil vare livet ut.
Masse lykke til med valget!
Håper vi sees!
Kristiane Thoen
Elevrådsleder

GLEDE

4

Alle mennesker er forskjellige, og på Valler setter vi pris på mangfoldet. Møter mellom mennesker
med ulik bakgrunn, erfaring og historie skaper toleranse og gir det beste grunnlaget for nyskaping
og kreativitet.

FAGLIG FOKUS
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Valler er kjent som en realfagskole, men vi har også språkfag, samfunnsfag og
økonomifag. Uansett hva du velger, vi vil gi deg tilbudet, utfordringene og kunnskapen
du trenger for å være forberedt til videre studier.

LAGINNSATS
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Enten det er på håndballbanen eller i klasserommet, er vi opptatt av at de beste resultatene
oppnår vi i fellesskap. Fra første skoledag jobber vi for å skape gode miljøer med vennskap,
samarbeid og samhold mellom elevene.

INNOVASJON
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Valler tar i bruk ny teknologi i undervisningen når det gir pedagogisk merverdi.
Teknologien åpner for utforsking, innovasjon og kritisk tenkning, men også for refleksjon
rundt verdier og etiske dilemmaer.

KREATIVITET
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Kreativitet er viktig for både allmenndannelse, innovasjon og nytenkning. Derfor går design,
arkitektur og kunst hånd i hånd med mattematikk og fysikk på Valler.

KULTUR
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Kulturen på Valler styrkes gjennom aktiviteter som fremmer samarbeid og fellesskap. Hvis du vil,
kan du være med på leseverksted, politisk forum, frivillig arbeid eller skolerevyen.

PERSPEKTIV
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På Valler får du hjelp til neste trekk. Som en del av karriereveiledningen oppfordrer vi elevene til å
tenke over hva de kan, hva de vil og hva de tror samfunnet vil ha behov for i fremtiden.

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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