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VALLE HOVIN VGS - SAMMEN MOT MÅLET

Valle Hovin videregående skal gi et tilbud innen utdanning og idrett  som 

gir den enkelte elev en mulighet til å utnytte sitt potensiale, realisere sine 

drømmer og nå sine mål. 

Toppidrettstilbudet skal være landsledende når det gjelder organisering 

og gjennomføring  av den fotballfaglige undervisningen, samt 

kombinasjonen av skole og idrett  



TRYGGHET, LAGÅND OG UTVIKLING

Valle Hovin videregående skole skal å være en foregangsskole innen 

lærersamarbeid og målrettet oppfølging av den enkelte elev



VALLE HOVIN VIDEREGÅENDE SKOLE

• Åpnet august 2017

• Valle Hovin vgs/Intility Arena

• Studiespesialisering

• Studiespesialisering m/toppidrett 

• 5 klasser pr trinn

• Oppfølgingstjenesten

• Skolefaglig samarbeidsavtale med 
Vålerenga Fotball/Fotball Elite/Samfunn

• 500 elever (2019-20)



VALLE HOVIN VIDEREGÅENDE SKOLE

• Dedikerte lærere

• Bredt fagtilbud

• Moderne utstyr

• Aktivt bibliotek

• Fokus på læringsteknologi

• Trivsel



MÅLET MED OPPLÆRINGEN

Elevene skal bli den beste utgaven av seg selv 

Det vil si:

• Lære mest mulig - nå så langt som mulig

• Bli i stand til å mestre eget liv, bry seg om andre og bli gode  

samfunnsborgere



SLIK JOBBER VI

Elevene

• Setter seg mål - og jobber mot 

dem

• Vurderer eget arbeid

• Øver

Lærerne/trenerne

• Benytter elevaktiviserende metoder

• Ser den enkelte: Forventer, "har trua", 

støtter, oppmuntrer og gir 

tilbakemeldinger 

• Tilpasser for den enkelte



SLIK JOBBER VI

Alle

Inspirert av idretten ønsker vi "å skape en prestasjonskultur der vi deler 

kunnskap og erfaring, der vi inspirerer hverandre til å tenke nytt og der 

konkret kunnskap alltid vinner over synsing"  

(Aksel Lund Svindal om den norske medaljefangsten etter OL i Vancouver i 2010)



PEDAGOGISK STRUKTUR

Mål

Undervisning

Måloppnåelse

Fagteam
Obs-team

Trekantteam



LÆRERSAMARBEID

• Lærerne er organisert i fagteam og observasjonsteam

• Tid til arbeidet er timeplanlagt



OBSERVASJONSTEAM

• Utnytte styrken i det kollektive samarbeidet

• Tre-fire lærere organisert i tverrfaglige team

• Observerer hverandres undervisning etter oppsatt plan

• Observere, diskutere, agere - ukentlig



OBSERVASJONSARBEID
I observasjonen:

• Identifisere effektive læringsmetoder

• Identifisere læring

I etterkant av observasjonen

• Diskutere og drøfte hva man har observert og 

konsekvenser av observasjonen 

Etter drøfting

• Bruke erfaringene fra observasjonen til å 

tilpasse undervisningen til gruppa/eleven

• Bruke erfaringene fra observasjonen som et 

grunnlag for å gjøre endringer i 

undervisningen



IDRETT PÅ VALLE HOVIN VGS





INNTAK TOPPIDRETT FOTBALL

• 32 elevplasser pr år 

• 50 % tildeles på bakgrunn av 

skolekarakterer

• 50 % tildeles på bakgrunn av 

kombinasjon karakter/ferdighet

• Kombinasjon karakter/ferdighet var 

vektet 80/20 i 2018

• Ferdighet definert gjennom 

forhåndsinnsendt CV/attest, samt 

gjennomført ferdighetsprøve



SAMARBEID MED VÅLERENGA

Skolefaglige samarbeid med Vålerenga omfatter:

• Vålerenga Fotball – ungdom, gutter og jenter, A-lag kvinner (Toppserien)

• Vålerenga Fotball Elite – spillerutvikling gutter 16-19 år, A-lag menn 

(Eliteserien)

• Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn – klubbens samfunnsprosjekter



VELKOMMEN TIL ÅPEN SKOLE 
23. JANUAR 2019


