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Katalogen du nå holder i hånden, er fra en 
videregående skole for elever som vil litt 
mer. Vår visjon er enkel, men ambisiøs: Vi 
skal være den beste og mest fremtidsret-
tede videregående skolen i Norge.

Vi skal være et sted der den enkelte elev 
får utviklet seg til å bli den beste mulige 
versjonen av seg selv. Et sted der du 
kan komme og føle deg trygg, ivaretatt 
og sett, samtidig som du lærer deg det 
du trenger for å mestre livet i høyere 
utdanning og i arbeidslivet. Et sted der 
du skal tilbringe tre år du kommer til å se 
tilbake på med glede og et sted der du 
knytter vennskap for resten av livet. Vi 
ønsker å være en skole for deg som vil 
lykkes med de målene du har satt deg!

For å lykkes er det viktig for oss at det 
stilles tydelige krav til alle som er hos oss; 
både ledere, lærere og – ikke minst – du 
som er elev.

Det betyr at Akademiet VGS Oslo har 
lærere som er målrettede, engasjerte 
og rause i møte med elevene. Det er 
tett faglig oppfølging av hver enkelt elev 
gjennom vår unike mentorordning og et 
godt samarbeid mellom lærerne på tvers 
av trinn og fag. Vårt ønske er at du får 
hjelp og veiledning til å vokse både faglig 
og personlig. I denne katalogen kan du 
lese mer om hvorfor du burde søke plass 
hos oss neste skoleår.

Jeg håper vi treffes til høsten. 

SELIM UNSAL
Rektor ved Akademiet VGS Oslo

Ålesund
Molde

Oslo
Drammen Sundland 
Drammen Ypsilon

Fredrikstad
Kristiansand

Sandnes
Bergen

NORGES STØR STE PRIVATE 
VIDEREG ÅENDE SKOLE
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En skole  
som ser deg
Samanta, Victor, Oda og Sigurd forteller om det 
flotte miljøet på Akademiet og hvorfor du burde 
velge det samme. 

Jeg får alltid hjelp når jeg trenger det, uansett hva 
det er. Det er veldig godt miljø på  
tvers av linjer og klasser. 
Samanta, 2STC

Akademiet Oslo er en bra skole med flinke lærere 
som bryr seg om meg. Det er en stor forskjell 
fra offentlig skole. Lærerne tilrettelegger for at 
elevene skal få mulighet til å gjøre  
det best mulig i alle fag. 
Oda, 3STB

Jeg syntes miljøet i Aktiv-klassen er spesielt bra. 
Vi reiser på mange turer sammen både i regi av 
skolen og utenom. Jeg er ikke fra Oslo og kjente 
ingen når jeg startet, syntes derfor det var veldig 
bra å bli kjent med mange nye mennesker og 
knytte kontakter for livet. 
Victor, 1ST Akademiet Aktiv

Jeg startet på Akademiet i vg2 og jobber nå her 
som IKT-lærling. På IKT-linjen fikk jeg muligheten 
til å utvikle meg selv i et inkluderende miljø. 
Lærerne mine var utrolig engasjerte og støttet 
meg under prosjektene jeg jobbet med. Dette 
gjorde at jeg stortrivdes på Akademiet og valgte å 
fortsette her som lærling. 
Sigurd, tidligere IKT elev, nå lærling

Victor
1ST

Oda
3ST

Samanta
2ST

Sigurd
Tidligere elev
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Fremtidens skole
I disse dager snakkes det mye i skolefaglige miljøer om 
fremtidens skole. Spørsmål alle stiller seg, er hvordan  
skolen kan forberede elevene på en fremtid som vi  
ikke vet hvordan ser ut? 

Vi i Akademiet arbeider systematisk med utvikling og innovasjon, 
vi tror at dagens skole trenger å reformeres. Elevene må aktivt 
konstruere sin egen kompetanse i nært samarbeid med dyktige 
lærere og veiledere. Dette gjør at noen av de tradisjonelle 
strukturene i skolen står for fall. Læreren er ikke lenger bare en 
formidler av kunnskap, men også en viktig veileder og motivator, 

en som stiller krav og yter støtte i tett samhandling med elevene. 
Det er når vi får utvikle oss at vi trives som best, derfor er vi ikke 
skremt av det fremtidsbildet som tegnes opp, tvert i mot gleder vi 
oss til å finne løsninger for fremtidens skole i tett samarbeid med 
våre elever. Vi har som ambisjon å lede an i denne utviklingen, 
og inspireres av å skulle forme en skole som preges av tette 
relasjoner, utvikling og bruk av læringsstøttende teknologi, 
samarbeidslæring og elevmedvirkning.
 
Vi er allerede godt i gang, men ferden har likevel så vidt startet.  
Vi håper dette er en reise du ønsker å dele med oss i Akademiet.
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Elevaktiviteter
AKA-G AMES
er vår litt utradisjonelle idrettsdag. Med øvelser innen alt fra fot-
ballkamper mot andre klasser og lærerlaget til quiz og fugledansen 
har alle elevene nok å bidra med til å kunne konkurrere på likefot.

SMARTPR AT

Hver gang det arrangeres Smartprat fylles vårt auditorium av lærere 
og elever som sammen lytter til mennesker som har sitt virke 
utenfor skolen. På Smartprat har vi hatt besøk av journalister som 
har jobbet i konfliktområder i Midtøsten, av frivillige som har jobbet 
med mottak av flyktninger på strendene i Hellas og bloggere som 
har smartpratet om hvordan man skaper en online-identitet. På 
Smartprat utvider du horisonten din og du kan føle deg litt smartere 
etter hvert besøk, og kanskje er det på Smartprat at du får idèen til 
hvilken yrkesvei du skal gå?

ELEVR ÅDET
Elevrådet ved Akademiet Oslo er i full sving med å gjøre hverdagen 
best mulig for elevene våre. Gjennom tett dialog med skolens 
ledelse, er det et innflytelsesrikt elevråd som jobber med alt fra 
elevkantine og sosialt miljø til arrangementer som skoleball og 
kickoff i skolestartperioden. Hos oss er det kort vei til toppen, og det 
er med på å skape et dynamisk og demokratisk elevmiljø.

AKA-AWARDS

Hovedingrediensene på Aka-Awards er yre avgangselever, lettrørte 
lærere, nøye forberedte underholdningsinnslag og premiering av 
skoleårets beste elevarbeider i ulike fagkategorier. Når sceneteppet 
går opp på Chateau Neuf er lærere, elever og foresatte samlet til 
en minnerik festaften.

SKOLE ÅRET ER MER 
ENN «B ARE SKOLE »

Brennaktuelt
VG-journalist Anne Stine Sæther besøkte 
Smartprat høsten 2017 for å formidle sine 
opplevelser fra reportasjereise i Nord-Korea.

Prisdryss
Aka-Awards premierer de beste 
elevarbeidene i ulike fagkategorier.

Gir jernet
Det spares ikke på kreftene når vi arrangerer 

Aka-games. Her er det klassesamhold og 
fellesskap som avgjør.
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EGEN MAC 
Elever på Akademiet VGS får en bærbar 
mac ved skolestart og får beholde denne 
vederlagsfritt etter fullført treårig skolegang 
på Akademiet. Elever som fullfører ett eller 
to år på Akademiet får anledning til å overta 
mac’en mot et mellomlegg. 

L ÅNEKA SSE 
Du har de samme rettighetene til lån og 
stipend som ved andre videregående skoler.

SKOLESKYSS
Elever ved Akademiet er omfattet av samme 
skoleskyssordning som elever på offentlig 
skole. Ordningen praktiseres ulikt fra fylke til 
fylke, så sjekk med skolen du ønsker å gå på.

ALT DU TRENGER
På Akademiet får du en ferdig pakket sekk 
med de bøkene du trenger. Dette gjør det 
selvsagt enklere for elevene, men enda 
viktigere er det at vi på den måten får mer tid 
til aktiviteter som bygger gode klassemiljø 
i stedet for at elevene bruker tiden på å stå 
i kø for å få bøkene sine. 

UNIVER SITET OG 
HØYSKOLE

Akademiet gir på samme måte som offentlig 
videregående skole generell- eller 
spesiell studiekompetanse.

BLIR JEG RUSS?
Alle VG3-elever blir russ på lik linje med andre 
videregående skoler, men det er opp til deg 
selv om du ønsker å delta på russefeiringen. 

Din egen 
mentor
— Som mentor er det viktig for meg å se og få følge opp hver 
enkelt elev. Jeg har jevnlige mentorsamtaler med mine elever, 
der vi planlegger, evaluerer og sammen setter realistiske mål i de 
forskjellige fagene. I mentorsamtalene kan elevene komme med 
ulike problemer de ønsker å snakke om, både faglige og andre 
ting som opptar dem i skolehverdagen.

Kontakten jeg får med elevene mine gjør at jeg kan si  
at jeg har verdens beste jobb!

Birgitte, mentor på Akademiet Oslo

Elever som vet hva de skal lære og hvordan de lærer best vil 
oppnå bedre resultater enn andre elever. Gjennom systematisk 
veiledning og planlegging av egen skolehverdag tror vi at du som 
elev får maksimalt ut av tiden du går på videregående, og at du vil 
være godt rustet til videre studier og arbeidsliv.
 
Det å lære kan på mange måter sammenlignes med å gå en 
topptur på Vestlandet. Enkelte steder er det bratt og andre steder 
mindre bratt, men hele tiden går det oppover. Vi har valgt å bruke 
ressurser på mentorlærerne slik at du skal få god mestrings-
følelse i de periodene det er slakt, slik at du har motivasjon til å 

komme deg over de bratte kneikene. Sagt på en annen måte:  
Vi har en mentor for deg fordi det hjelper deg til å finne dine 
sterke sider og til å ruste deg best mulig for fremtiden.

Vi er alle ulike som individer, og skolen må derfor sørge for at hver 
enkelt person får utfolde seg i et tempo og i en retning som er 
tilpasset egne evner og langt på vei egne interesser. Gjennom økt 
mestringsfølelse, økt motivasjon og dermed økt læringsutbytte 
vil det gjøre oss til en bedre skole og elevene bedre rustet til å 
møte livet. Dette er grunntanken bak innføringen av mentorord-
ningen på våre skoler.
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Studiespesialisering 

Kanskje vet du ikke helt hva du ønsker å bli når du blir 
stor? Det er ingen grunn til å få panikk. Det smarteste 
du kan gjøre er å velge en utdanning som ikke legger 
noen begrensninger for dine fremtidige valg.

Det finnes flere veier til 
studiekompetanse og høyere 
utdanning, men den bredeste 
og høyeste porten går via 
studiespesialiserende. Her 
får du en god grunnplattform 
gjennom fellesfagene, og 
mulighet til å fordype deg i 
flere fag og retninger gjennom 
programfagene du skal velge i 
VG2 og VG3. 

Dersom du ser for deg at du 
skal ta høyere utdanning enten 
på høyskole eller universitet vil 
du trenge studiekompetanse. 
Dette gjelder for de fleste yrker 
som ikke er rene håndverksfag 
eller servicefag. Skal du bli lærer, 
politi, sykepleier, fysioterapeut, 

lege, ingeniør eller andre 
tilsvarende profesjoner går 
veien via høyere utdanning. 
Studiespesialisering gir deg et 
godt og robust utgangspunkt for 
videre studier og arbeidsliv. 

Noen studier krever også 
at du har fordypet deg med 
spesielle programfag og 
enkelte programfag gir deg 
også ekstrapoeng den dagen 
du skal søke deg inn på høyere 
utdanning. På Akademiet har vi 
dyktige rådgivere som kjenner 
til de ulike kravene og som kan 
veilede deg til hvilke fag du bør 
velge for å gjøre veien så åpen 
som mulig. 

Timefordeling VG1 VG2 VG3

Norsk 113 112 168

Naturfag 140

Engelsk 140

Fremmedspråk 113 112

Religion og etikk 84

Samfunnsfag 84

Geografi 56

Historie 56 113

Kroppsøving 56 56 56

Matematikk 140 84

Eget programområde 280 280

Eget eller annet 
programområde 140 140

INTERNA SJONALT FOKUS

TEKNOLOGI OG FOR SKNING

JUSS

Fokusområdet har et internasjonalt preg på undervisnin-
gen. Elevene lærer om internasjonale forhold, religion, 
kultur, tradisjoner, mat, dagsaktuelle tema gjennom 
mediebildet og annet fra landene de reiser til. Som 
elev på Akademiets internasjonale linje har du samme 
programfagstilbud og valgmuligheter som andre elever. 
Du følger vanlige læreplaner for studiespesialisering, 
og du velger selvsagt som andre elever blant program-
fagene vi tilbyr ved skolen. Det vil være naturlig å velge 
Internasjonal linje i VG2 og VG3. 

Passer for deg som er glad i matematikk og realfag, og 
vet eller ønsker å finne ut om du har lyst til å studere 
realfag etter videregående skole. Vi ønsker at du skal 
få innsikt i naturvitenskapelig metode, få innsyn i 
forskningsmiljøer, og miljøer der forskning blir anvendt. 
Moderne teknologi blir et naturlig verktøy i dette 
arbeidet. Et samfunn trenger teknisk og naturvitenska-
pelig kompetanse for å sikre framtidig velferd, ikke minst 
gjelder dette i vår region. Det vil være naturlig å velge 
Realfaglinjen i VG2 og VG3.  

Er du opptatt av rett og galt, rettferdighet og rettigheter? 
Er du samfunnsengasjert og løsningsorientert, og ønsker 
mange valgmuligheter på arbeidsmarkedet? Da har du 
et godt utgangspunkt for å velge Studiespesialisering 
med juss! Som jurist bør du være flink til å uttrykke deg 
både skriftlig og muntlig, ha gode allmennkunnskaper, 
menneskekunnskaper og høy etiske standard. Jurister 
er ofte samfunnsengasjert og holder seg oppdatert 
på utviklingen i det juridiske miljøet. Samarbeid med 
advokatfirmaer, ulike ekskursjoner og besøk ved rettslige 
instanser kan være en del av den praktiske undervisnin-
gen. Det vil være naturlig å velge Løvebakken- 
linjen i VG2 og VG3.

Fordyp deg på det du synes er mest 
spennende! Med studiespesialiserende 
utdanningsprogram har du mange og varierte 
valgmuligheter videre. Du kan for eksempel 
bli ingeniør, jurist, økonom, samfunnsviter, 
informasjonsmedarbeider, historiker, lærer 
eller fysioterapeut. Kort sagt – mulighetene 
er mange. I VG1 følger du samme løp som 
alle andre på studiespesialiserende løp med 
fellesfag. Du kan velge mellom praktisk og 
teoretisk matte, samt hvilke 
fremmedspråk du ønsker. 

VELG ET SPENNENDE
FORDYPNINGSOMR ÅDE
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BUSINESS-LINJEN

er for deg som kunne tenke deg å studere på Norges Handelshøy-
skole, BI eller andre, økonomifaglige utdannelser. På business-linjen 
tilbys fag som entreprenørskap og bedriftsutvikling, markedsføring 
og ledelse og økonomistyring. I entreprenørskapsfaget utvikler 
elevene i løpet av ett skoleår en ungdomsbedrift fra idéstadiet til en 
fullverdig bedrift med produkter eller tjenester i markedet. Du lærer 
på en annerledes, morsom og praktisk måte. Entreprenørskap hand-
ler om å lære ved å gjøre. Du utvikler din skaperevne, kreativitet og 
samarbeidsevner. Visste du at kompetanse innen entreprenørskap 
regnes som en av de viktigste nøkkelkompetanse for fremtiden?

LØVEB AKKEN-LINJEN

er for deg som ønsker å studere juss, statsvitenskap, psykologi eller 
andre akademiske samfunnsfag senere. Er du samfunnsengasjert 
og ønsker mange muligheter på arbeidsmarkedet? Da er Løvebak-
ken-linjen et godt springbrett for din vei inn mot høyere akademiske 
studier. Her får du fagene sosiologi og sosialantropologi, politikk og 
menneskerettigheter, psykologi og rettslære. 

INTERNA SJONAL LINJE

er for deg som vil ha engelskkunnskaper som gjør deg rustet til å 
jobbe i et internasjonalt, globalisert miljø, og du får hevet blikket 
ut mot verden. Som ung i dag står du foran valgmuligheter når det 
gjelder utdanning, yrke og bosted som man før bare kunne drømme 
om. Velger du denne linjen har du mulighet for studieutveksling 
til York i England på VG2. Akademiet samarbeider med Heltberg 
International og du kan få oppleve et spennende og utviklende år 
i England i trygge rammer. På internasjonal linje får du fag som 
internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk, historie og filosofi, 
politikk og menneskerettigheter og sosiologi og sosialantropologi.

RE ALFAGLINJEN

er for deg som har lyst til å bli lege, veterinær, ingeniør eller bare 
ikke vil lukke noen dører til disse utdannelsene. Forskning viser at 
fremtidens arbeidsmarked har et stort behov for mennesker med 
realfagskompetanse. Man velger på VG2 mellom fagene kjemi, 
fysikk, biologi og teknologi, i tillegg til matematikk. I VG3 viderefø-
rer man tre av disse fagene. Realfaglinjen gir deg full uttelling på 
realfagspoeng ved fullført studieløp.

I VG2 skal du velge det som heter programfag innenfor 
områdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 
Akademiet Oslo tilbyr linjene:

Programfag
Studiespesialisering 
Akademiet Aktiv

Liker du adrenalinrush og fysiske utfordringer? 
Drømmer du om en skolehverdag med muligheter for 
rafting, skiturer med overnatting i snøhule, båtutflukter 
med dykking eller kanskje å hoppe fallskjerm? 
Da er Akademiet Aktiv studieprogrammet for deg!

Som elev på dette utdannings-
programmet følger du vanlige 
læreplaner for studiespesialise-
ring, men det er det tilrettelagt 
for variert fysisk aktivitet. 
Tilbudet passer utmerket for 
deg som ser for deg et 
framtidig karrierevalg hvor 
fysiske utfordringer hører med. 
Dette kan være Politihøyskolen 
eller Forsvarets befalsskole, 
men også andre yrker som 
bedriftsleder, akuttsykepleier, 
lærer eller hjelpearbeider.
Skoledagene vil i større grad 

foregå utenfor klasserommet 
med friluftslivsaktiviteter, 
ekstremsport og fysisk aktivitet. 
Samtidig som utdanningsløpet 
skal skape glede, knytte 
gode relasjoner og utvikle 
nettverk, skal det også bidra 
til å utvikle gode holdninger og 
evne til samarbeid. Gjennom 
dette treårige løpet har du 
samme valgmuligheter innen 
programfagtilbudet vårt på vg2 
og vg3 som elever på ordinære 
studieprogrammer.

Timefordeling VG1 VG2 VG3

Norsk 113 112 168

Naturfag 140

Engelsk 140

Fremmedspråk 113 112

Religion og etikk 84

Samfunnsfag 84

Geografi 56

Historie 56 113

Kroppsøving 56 56 56

Matematikk 140 84

Fra eget programområde 280 280

Eget eller annet 
programområde 140 140
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Medier og Kommunikasjon

Medier og kommunikasjon – for deg som ønsker en 
engasjerende, morsom og ofte praktisk rettet skole-
hverdag hvor du tar del i et kreativt og  
spennende læringsmiljø.

Du vil alltid bruke media – og 
du vil alltid kommunisere – hele 
livet. På Akademiet skal du bli 
godt kjent med morgendagens 
mediebransje – skape og 
publisere innhold på en rekke 
områder og plattformer; Eksem-
pler på dette kan være; Youtube, 
streaming og livestreaming, 
Facebook, Google, Instagram 
og Snapchat, drone, foto og 
film – over og under vann, samt 
digital profil, strategi og dialog, 

brukeropplevelser, ekstremfoto 
og filming. Du får lære å bruke 
mobilen som produksjons- og 
publiseringsverktøy, å lage din 
egen blogg og å gjøre deg selv 
til «kjendis»; markedsføre deg 
selv, bedriften eller laget ditt. 
Studieforberedende utdan-
ningsprogram med Medier og 
kommunikasjon er en spen-
nende og interessant vei til 
studiekompetanse. 

Timefordeling VG1 VG2 VG3

Norsk 113 113 168

Naturfag 140

Engelsk 140

Fremmedspråk 113 113

Religion og etikk 84

Samfunnsfag 84

Geografi 56

Historie 56 113

Kroppsøving 56 56 56

Matematikk 140 84

Mediesamfunnet 140 140 140

Medieuttrykket 140 140 140

Valgfritt programfag 140 280

Medier og Kommunikasjon  
med E-sport

Dataspill og skole? Har du interesse for E-sport og sam-
tidig ønsker å gjøre det bra på skolen er kanskje Medier 
og Kommunikasjon med E-sport det rette for deg.

Som første videregående skole 
i fylket tilbyr Akademiet E-sport 
som fordypnings-område for 
elever på studiespesialisering. Vi 
har fullverdige gamingstasjoner 
og i undervisningen setter 
elevene seg konkrete utviklings-
mål på samme måte som utøver 
av andre sportsgrener. På skolen 
har vi et ønske om at elevene 
skal føle seg hjemme og at de 
hører til. E-sportustyret er derfor 
tilgjengelig for alle elevene på 
skolen når det ikke er brukt 
til undervisning slik at vi får 
et miljø med fokus på viktige 
sosiale faktorer som samarbeid, 
vennskap og tilhørighet. Dataspill 
og skole? Det kan kanskje virke 
som en litt underlig kombinasjon, 
men i Norge er det nå over 1500 

utøvere som konkurrerer på et 
så konkurransemessig høyt nivå 
at det absolutt vil være å regne 
som idrett. Dette kalles E-sport 
og vi har i dag to ligaer; Telenor-
ligaen og Altibox-ligaen der man 
kan konkurrere i følgende spill; 
Counter-Strike: Global Offensive, 
League Of Legends, StarCraft II, 
Dota 2 og Hearthstone: Heroes 
of Warcraft.På samme måte som 
med annen sport stilles det store 
krav til talent, treningsdisiplin, 
søvn og kosthold for å prestere 
på de øverste nivåene. Interes-
sen for E-sport er økende i hele 
Europa og i løpet av 2017 regnet 
enn med at det globalt ville være 
rundt 385 millioner mennesker 
som fulgte med på ulike 
turneringer og konkurranser.

Timefordeling VG1 VG2 VG3

Norsk 113 113 168

Naturfag 140

Engelsk 140

Fremmedspråk 113 113

Religion og etikk 84

Samfunnsfag 84

Geografi 56

Historie 56 113

Kroppsøving 56 56 56

Matematikk 140 84

Mediesamfunnet 140 140 140

Medieuttrykket 140 140 140

Valgfritt programfag 140 280
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IKT-servicefag

IKT-servicefag er en utdanning som gir kompetanse i 
drift av datasystemer. Det er et såkalt «kryssløp» som 
er åpent å søke på for alle som har gjennomført VG1. 

De siste tyve årene har det 
vært en eksplosiv utvikling 
innen datateknologien. Med 
en stadig økende digitalisering 
av samfunnet, vokser behovet 
for folk som kan installere, 
oppgradere og vedlikeholde 
disse systemene. IKT-servicefag 
er en utdanning som gir kom-
petanse i drift av datasystemer. 
Du vil få opplæring i installasjon, 
oppgradering og vedlikehold av 
programvare, operativsystemer, 

maskinvare og nettverk. Du vil 
også måtte bruke teknologien 
til å dokumentere arbeidet ditt 
og til å innhente, bearbeide og 
formidle informasjon. Du lærer å 
kommunisere både på norsk og 
engelsk med brukere, leveran-
dører og andre fagfolk gjennom 
en rekke ulike medier. Du lærer å 
forstå datasystemer og formidle 
denne kunnskapen slik at andre 
får en enklere hverdag.

Timefordeling VG2

Norsk 56

Engelsk 56

Kroppsøving 56

Samfunnsfag 84

Bruker- og driftsstøtte 168

Drift og vedlikehold 169

Virksomhetsstøtte 140

Yrkesfaglig fordypling 253

Påbygging til generell
studiekompetanse

Påbygging til generell studiekompetanse forbereder 
deg til spennende og utfordrende utdanningsløp, både 
når det gjelder det faglige og det å lære metoder og 
teknikker for hvordan du kan tilegne deg ny kunnskap.

Går du på et yrkesfaglig 
utdanningsprogram og ønsker 
å studere på høyskole eller uni-
versitet? Da trenger du generell 
studiekompetanse. For å oppnå 
dette er et skoleår på Påbygging 
til generell studiekompetanse 
løsningen. Her har du fag som 
norsk, historie, naturfag og 
matematikk som gir deg den 
teoretiske kompetansen som 
kreves for å kunne bli tatt opp til 

spennende studier på høyskoler 
og universitet. På Akademiet 
VGS vil Påbygging til generell 
studiekompetanse forberede 
deg til spennende og utfor-
drende utdanningsløp, både når 
det gjelder det faglige og det å 
lære metoder og teknikker for 
hvordan du kan tilegne deg ny 
kunnskap. Dette vil du ha nytte 
av i dine videre studier. 

Timefordeling VG3

Norsk 281

Naturfag 84

Matematikk 2P-Y 140

Historie 140

Kroppsøving 56

Programfag for 
studiespesialisering 140
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Akademiet holder til i moderne lokaler 
i Pilestredet 56, med Bislett stadion og 
mange kunnskapssentre, blant annet 
Høgskolen i Oslo, som våre nærmeste 
naboer. Nærområdet er trygt, og det er et 
stort tilbud av kaféer, treningssentre og 
spisesteder i umiddelbar nærhet. Et svært 
godt kollektivtilbud gjør at det er lett og 
raskt å komme seg dit man skal.

BERGEN
Marken 37

5017 BERGEN
Tlf. 55 32 32 31 

bergen@akademiet.no

DR AMMEN SUNDL AND
Skogliveien 4

3047 DRAMMEN
Tlf. 32 80 76 00 

drammen@akademiet.no

DR AMMEN YPSILON
Landfalløya 26

3023 Drammen
Tlf. 32 80 83 40

ypsilon@akademiet.no

FREDRIK STAD
Rektor Østbyes gate 2

1604 Fredrikstad
Tlf. 930 33 608

fredrikstad@akademiet.no

KRISTIANSAND
Stadionveien 21

4632 Kristiansand
Tlf. 930 13 808

kristiansand@akademiet.no

MOLDE
Roseby Vest, Frænaveien 16

Postboks 2126, 6402 MOLDE
Tlf. 71 25 51 22. Fax: 71 25 17 15

molde@akademiet.no

OSLO
Pilestredet 56, 0167 OSLO

Postboks 189 Bogstadveien 0323 OSLO
Tlf. 22 46 69 00

oslo@akademiet.no

SANDNES
Langgaten 1  

Postboks 3223, 4398 SANDNES
Tlf. 51 90 55 30

sandnes@akademiet.no

ÅLESUND
Moloveien 5, 6004 ÅLESUND

Postboks 943 Sentrum, 6001 ÅLESUND
Tlf. 70 13 42 10. Fax: 70 13 42 11

alesund@akademiet.no

Søk skoleplass på  
www.akademiet.no

HUSK Å SØKE SKOLEPL A SS 
FØR 1 .  MAR S!

VI TRIVES 
PÅ BISLETT
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Liker du å utfordre deg selv? Er du nys-
gjerrig? Synes du det er på tide det skjer 
noe nytt i livet ditt? Da kan utveksling på 
vg2 være det helt riktige for deg!
 
Heltberg International ønsker deg velkom-
men som elev ved gode skoler vi kjenner 
godt i England, Canada, New Zealand – 
og nå også i Tyskland! Ved å reise med 
oss er du sikret et seriøst alternativ for 
utveksling og tett oppfølging gjennom 
hele skoleåret. Et skoleår i utlandet gir 
solide språkkunnskaper. Det er et pluss 
for fremtidig utdannelse og arbeidsliv. Det 
viktigste er kanskje likevel alt dette året 
gir deg av personlig utvikling!
 
Har du spørsmål eller ønsker nærmere in-
formasjon er du velkommen til å kontakte 
oss. Kontaktinfo finner du 

Akademiet Privatistskole tilbyr et helhetlig 
undervisningsopplegg skreddersydd for 
deg som skal opp til privatisteksamen. 
Vi tilbyr privatistundervisning til de som 
trenger å ta nye fag, som ønsker å forbedre 
fag fra videregående eller som mangler 
generell studiekompetanse. Vår privatist-
skole er kjent for eksamensrettede kurs 
med engasjerte lærere og et gjennomar-
beidet pedagogisk opplegg. Hos oss kan du 
velge mellom undervisning på en av våre 
skoler eller via våre nettstudier. Vi tilbyr 
undervisning på dagtid, kveldstid og nett. 

Vi tilbyr gratis og uforpliktende rådgivning 
til deg som vurderer å ta fag som privatist. Ta 
kontakt med ditt skolested eller les mer på  
www.akademiet.no/privatist. 
Ved Akademiet Privatist og Nettstudier har 
vi så stor tro på vårt pedagogiske opplegg 
– både i klasserommet og på nett – at vi 
tilbyr deg som skal forbedre karakterer fra  
videregående skole karaktergaranti. Det 
vil si at om du ikke forbedrer karakteren 
din (i fag med samme fagkode) og følger 
våre vilkår, vil du kunne søke om å få 
refundert kurspengene eller få mulighet 
til å ta kurset på nytt, kostandsfritt.

Jeg dro på utveksling for å gjøre noe 
annerledes fra hva alle andre gjorde og 
oppleve en ny kultur. Første klasse er man 
ny, mange nye mennesker. 2 klasse er 
et helt nøytralt år, ingenting spennende 
som skjer og tredje klasse er man russ 
og fullfører videregående. Utveksling er 
kremen av videregående, piffer det virkelig 
opp til å bli 3 helt uforglemmelige år! 

– Kristin Nøkland, York College elev 17-18

UTVEK SLING VG2

PRIVATUNDERVISNING

Akademiet har et stort nettverk av dyktige 
privatundervisere - våre privatundervisere 
spenner fra videregående elever til erfarne 
lektorer. Ut fra dine ønsker, finner vi en 
personlig lærer som matcher deg og dine 
behov best. Vi kan tilby alt fra leksehjelp, 
eksamensprep, målrettet undervisning, 
veiledning, språkundervisning, hjelp til 
studieteknikk med mer. Fortell oss om ditt 
behov, og vi hjelper deg å legge opp et løp. 
Les mer på www.akademiet.no

Inkludert i kursprisen hos oss får du:
• Eksamensrettet undervisning
• Dyktige og engasjerte lærere
• Innleveringer, skrivedager og 
   praktiske kurs
• Praktiske labøvelser i realfag
• Leksehjelp
• Avsluttende prøveeksamen
• 60 minutters timer
• Gratis rådgivning
• Tilgang til læringsplattformen Canvas
• Gratis Office 365-pakke

AKADEMIET PRIVATIST OG NETTSTUDIER

AKADEMIET TILBYR OGSÅ AKADEMIET TILBYR OGSÅ

Utveksling er 
kremen av  

videregående
– Kristin Nøkland
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akademietosloakademietoslo

AKADEMIET VGS OSLO
Pilestredet 56, 0167 OSLO
Postboks 189 Bogstadveien 0323 OSLO
Tlf. 22 46 69 00
oslo@akademiet.no

NOE DU LURER PÅ?
Vi har betjent chat på akademiet.no

Se hvor fint vi har det!


