


På Nydalen skal du kunne være den du 
er, uansett hvem du er. Uansett hvor du 
kommer fra, hvor du skal, hva du liker eller 
hvem du liker. Uansett hva du tror på eller 
ikke tror på. Uansett hvordan du ser ut, 
hva du har på deg, hvordan du prater, ler 
eller går.

Elevene sier vi er best på skolemiljø, 
kanskje det er derfor vi er en av Oslos 
mest populære skoler?



Elevene sier vi har Oslos beste skolemiljø

En ny og moderne skole

Faglig sterke og motiverte elever som 
skaper et godt samarbeids- og læringsmiljø

Flotte fasiliteter som gjør at du trives på 
skolen

En skole der du kan være trygg og bli 
godtatt for den du er

Lærere som ser og bryr seg om eleven

En skole som gir deg mulighet til å nå så 
langt du kan – ut i fra hvilke forutsetninger 
du har

En skole som tar vare på deg og hjelper 
deg når livet ikke er så lett



 

Våre utdanningsprogram

Studiespesialisering 

Helse og oppvekst 

Avdeling for tegnspråk

Avdeling for tilrettelagt opplæring

For mer informasjon om
studieprogrammet, scan 
denne koden.

Salg, service og reiseliv

Toppidrett med full valgfrihet av 
programfag og fordypning





Skole handler ikke bare 
om fag. Det handler 
også om å øve på å 

mestre livet - både på 
og utenfor skolen





En torsdag i desember ba vi 
elevene sende inn en bitmoji 
som beskrev skolehumøret 
den dagen.

Uansett hvor klar du er for læring i dag -
vi skal gjøre det vi kan for å få deg gjennom 
skoledagen på en best mulig måte.

Alex Tobias

Helene

Jaleela

Arselan

Caroline

Ali

NoraLisa







Vi gleder oss til Digital Åpen dag på 
Nydalen Vgs. tirsdag 26.januar.

Kl. 15:00: Har vi direktesending fra skolen der 
du blant annet får møte elever og ansatte, vi 
viser frem skolen og svarer på spørsmål. 

Direktesendingen tas opp og legges ut på 
hjemmesiden. Her ligger også filmer fra 
skolen og annen nyttig informasjon. Elever og 
ansatte svarer på spørsmål fra deg på chat 
hele uken.



På Nydalen tar vi både karakterer og karakterpress seriøst




