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Mål

Et meningsfullt liv med mestringsfølelse

Fullføre og bestå

Vitnemål

Sosial kompetanse
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Skolen på Ensjø – 50 år i år!
Studiespesialisering

Gode eksamensresultater

Mange programfag

Karakterer og prøver og eksamen

105 elever 

16-20 vitnemål pr. år

Elever mellom 15 og 24 år

Gjennomsnittsalder 19 år

Hver elev sin plan

Skreddersydd skole

Relasjonsbygging, nytt av året er prosjektet 
Drømmeskolen

Nettverksbygging

Kontaktlærers rolle, 30 min i snitt pr uke

Skolen foretar inntaket selv

Skolen tar inn elever etter søknad og inntakssamtale
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Studiespesialiserende utdanningsprogram
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Programområde for realfag
Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Vg1 Vg2 Vg3

Fellesfag: 30t/u
(norsk, matematikk, 
engelsk, 2. 
fremmedspråk, 
naturfag, samfunnsfag, 
geografi og kroppsøving)

Fellesfag: 15t/u
(norsk, matematikk, 
historie, 2. 
fremmedspråk, og 
kroppsøving)

Fellesfag: 15t/u
(norsk, historie, 
religion og etikk 
og kroppsøving)

Programfag : 15 t/u Programfag : 15t/u
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Noen av programfagene våre
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Matematikk, kjemi, fysikk, informasjonsteknologi, (geofag) og biologi

Psykologi, politikk og menneskerettigheter, sosiologi, engelsk, fransk, 
spansk, tysk, historie og filosofi (sosialkunnskap)

Musikk, kunst og visuelle virkemidler
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Kapittel 9A

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel 
og læring.

Alle ansatte har en økt aktivitetsplikt

Skolen starter opp med prosjektet Drømmeskolen, som vi tenker skal bli en 
integrert del av vår hverdag
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Utfordringer og løsninger
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Fravær, dokumentert fravær

"Rask og tålmodig"

Utnytte gode perioder

Veiledning

Tid, omsorg, svært tett oppfølging

Utviklingsplaner med faglige og sosiale mål

Små grupper

Utvidet tid, 5 år vanligst
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Elevenes faglige og sosiale utvikling
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Individuell oppfølging

Fellesskap

Go campus

Karriereveiledning

Kulturelle tilbud

Musikk og kunst

Internasjonale prosjekt

Drømmeskolen
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